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บทที่ 1
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและระดับกระทรวง
การจั ดท้าแผนปฏิบั ติการของสถาบั น สารสนเทศทรั พยากรน้ า (องค์การมหาชน) หรื อ สสน.
ด้าเนินการโดยค้านึงถึงนโยบายและแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการด้าเนินงานของ สสน.
ดังนี ยุ ทธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนปฏิ รู ป ประเทศ นโยบายรั ฐ บาล นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 25612580) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การด้าเนินงานของ สสน. มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของนโยบายและแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เ ป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (1) ยุ ทธศาสตร์ ด้านความมั่ น คง (2) ยุ ทธศาสตร์ ด้านการสร้ า งความสามารถในการแข่งขัน (3)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสัมคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ สสน. ที่ต้องด้าเนินการ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็ น การน้ อมน้ า ศาสตร์ พ ระราชาสู่ ก ารพัฒ นาที่ยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก 3 ประการคือ “มีค วาม
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ” ควบคู่กับ การน้ าเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืนมาเป็นแนวคิดในการ
ผลักดันให้เกิดการเติบโตร่วมกันทังทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิ ตอย่างสมดุล โดยมีวิสัยทัศน์
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี พ.ศ.
2580
ประเด็นที่ 4.3: สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4.3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภั ยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย้าและมีประสิทธิภาพ และมีการการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และลดผลกระทบเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรี ยมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทังพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติ
ภัยทังระบบ โดยค้ านึ ง ถึงปั จ จั ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศระยะยาว รวมถึง การเสริ มสร้ างขี ด
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ความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมื องในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นที่ 4.5: พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.5.1 พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ : โดยจัด
ให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการ
น้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทังส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พืนที่ต้นน้า พืนที่ชุ่มน้า พืนที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดท้า
แผนป้องกันแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์
ฟื้น ฟู รั กษาสภาพสิ่ งแวดล้ อม แหล่ งน้ าธรรมชาติ ตามพืนที่ที่ก้าหนดและตามความส้ าคัญ และมีการ
พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบให้มีระดับความมั่งคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล
ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทังทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจั ดการการ
จัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้
เทียบเท่าระดับสากล รวมทังการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การ
พัฒนาเครื่องมือการจัดการ การด้าเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้าและการ
อนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการด้าเนินการ
ร่วมใช้น้ ากับ แม่น้ าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด้าเนิน การโครงการบู รณาการและเชื่อมโยงกับ
ประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความ
เสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจาก้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตาม
ลักษณะของแต่ละพืนที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสัน
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทังระบบ
แผนย่อยที่ 19.1 การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ 1) จัดการน้าเพื่อชุมชนชนบท : พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่ น คงด้า นน้ า ของประเทศ โดยจั ดให้ มีน้ า สะอาดใช้ ทุ กครั ว เรื อ นในชุ มชนชนบท ในปริ มาณ
คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3) จัดระบบจัดการน้าในภาวะวิกฤติ : จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้าใน
ภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้าท่วมพืนที่
ติดทะเลให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสัน โดยแบ่ง
ตามลักษณะของแต่ละพืนที่และลุ่มน้า
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แนวทางการพัฒนาที่ 4) จัดการบริหารน้าเชิงลุ่มน้าอย่างมีธรรมาภิบาล : ประกอบด้วย (1) จัดการ
ให้มีการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทังทางโครงสร้าง
และกฏระเบียบ การวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น้าที่สมดุล (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้า
การก้าหนดโควตาน้าที่จ้าเป็นและเป็นธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล (3)
การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้าในพืนที่ และลุ่มน้า (ที่เชื่อมโยง การตลาด การผลิต พลังงาน
ของเสีย ตามแนวคิด circular economy) และการผันน้าในพืนที่ที่มีความส้าคัญ (4) การเตรียมความ
พร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (5) การหาทุนจาก
แหล่งต่างๆ (6) การด้าเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์อย่างรู้
คุณค่า พร้อมทังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (7) การด้าเนินการร่วมใช้น้ากับ
แม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด้าเนินโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงอื่น
การพั ฒ นาด้านอื่น ร่ ว มกับ ระดับ สากล (8) การศึกษา วิจั ย พัฒ นา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้า พร้อมทังการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและ
บริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ข้อ 1.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทัง
ระบบให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทังผิวดินและน้าใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้าในระดับลุ่มน้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน้าต้นทุน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาด
แคลนน้า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าทังภาคการผลิตและและการบริโภค ป้องกันและลด
ความเสียจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชีวัด
2.2 ลุ่มน้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุลระหว่าง
ความต้องการใช้น้ากับปริมาณน้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.5 พืนทีแ่ ละมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ หรือในพืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง
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ตัวชีวัด
4.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ้าเป็น
เช่น การจัดการน้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้
แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการ
จัดท้าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพืนที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดท้าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส้านึกความปลอดภัยสาธารณะ
ส่งเสริ มบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ในการ่ ว มด้าเนิ น การป้ องกันและลดความเสี่ ยงจาก
ภัยพิบัติ
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบเตือนภัยให้มีความแม่นย้า
น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่า นเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทังในและต่างประเทศ ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อ
ผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์) โดยอาศัยกลไกการด้าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอประเด็นปฏิรูป 6 เรื่อง
หลัก ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางบก 2) ทรัพยากรทางน้า 3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 5) สิ่งแวดล้อม และ 6) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ สสน. ได้แก่
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เรื่องทรัพยากรน้า
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ประเด็นย่อยที่ 1.2 การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การบริหารเชิงพืนที่ ประเด็นย่อยที่ 2.1 การบริหารจัดการร่วมกัน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ ประเด็นย่อยที่ 4.1 การขยาย
ผลส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้า
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
เติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริ มการบริ ห ารจั ดการน้ าทังระบบ แหล่ งน้าชุมชน และทะเล โดยเชี่อมโยงกับแผน
บริหารจัดการน้า 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วน จัดให้มีน้าสะอาด
ใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่
เหมาะสม พร้อมทังส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พืนที่ต้นน้า พืนที่ชุ่มน้า พืนที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ แอ่งน้า
บาดาล การระบายน้าชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพของน้า ทังระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียม
ระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้า พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบ และเพิ่มพืนที่ชลประทาน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างระบบจัดสรรน้าที่เป็นธรรม รวมทังส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้าใน
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริ
นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตังแต่การป้องกัน
ก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก้าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที รวมทังพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
6. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัต กรรมเพื่อ การพัฒ นาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ตกรรมเพื่ อการสร้ า ง
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องค์ความรู้พืนฐานของประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน บุคคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน สสน. ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล
ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ รวมทังลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.4 การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
แนวทาง/มาตรการที่ 3) พัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้า การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากลด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงง่ายด้วยการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส้าคัญ
ข้อที่ 1) การบริหารจัดการน้า : มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการประเมินและคาดการณ์
ทางอุทกวิทยาในเชิงพืนที่ การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการในพืนที่เมืองใหญ่/ เมืองท่องเที่ยว/ เมือง
อุตสาหกรรม/ พืนที่ลุ่ มน้ าของประเทศ การบริ ห ารจั ดการน้ านอกเขตชลประทาน การบริ ห ารจั ดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่จ้าเป็นในการกักเก็บ/การระบายน้าที่เหมาะสมตาม
ภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้า และการใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาและหา
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (น้าจากฟ้า น้าผิวดิน และน้าบาดาล) ในระดับลุ่มน้า เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศในมิติเชิงปริมาณ คุณภาพ และสถานที่
ข้อ 2) ระบบน้าชุมชนและเกษตร : มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของ
แหล่งต้นน้า การศึกษาแหล่งน้าต้นทุน ระบบการเก็บน้า และระบบการใช้น้าที่เหมาะสมกับการเกษตรของ
ชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนาพืนที่สูงและพืนที่ลุ่มน้าแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน้าและพืนที่การเกษตร
ที่เหมาะสมและการคุ้มครองพืนที่เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น้า
ในภาคการเกษตร/ภาคครั ว เรื อ น การใช้ น้ า ในช่ ว งน้ า แล้ ง และน้ า หลากในภาคการเกษตร การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบ้าบัดน้าเสียและการน้ากลับมาใช้ของชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อจัดท้าแผนที่ผังน้า
ข้อ 4) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มุ่งเน้นการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจ้าลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง แม่นย้า ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในอนาคต โดยมุ่งเน้นพืนที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบต่อพืนที่เพื่อน้าไปสู่การก้าหนดแผนการปรับตัว แผนป้องกันเมืองและ
การวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ระบบการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อผลกระทบ
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จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในอนาคต การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชันบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลก
และสิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)
ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 2564) มี ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และมาตรการในการพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สสน. ดังนี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1.4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน
เป้ า หมาย : พั ฒ นาความสามารถของท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนในการ บริ ห ารจั ด การพลั ง งาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของ
ตน ตลอดจนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ของ
ประชาชนคนไทย
มาตรการที่ 1.4.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน้า
งานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมไปใช้ ถ่ า ยทอดและเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
ใช้ในการสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของชุมชน (รวมถึงคนยากจนและเกษตรกรรายย่อย ที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในระบบ
นิเวศและวัฒนธรรมของชุมชน/ท้องถิ่น) การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าขนาดเล็ก เชื่อ มโยงแนวคิดการ
จัดการลุ่มน้าขนาดใหญ่ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การป้องกันภัยธรรมชาติ เกิดระบบเฝ้าระวัง
และเตือนภัยพิบัติ การสู้ภัยพิบัติ การปรับตัวของชุมชน และการหนีภัยในแต่ละพืนที่ การบ้าบัดน้าของ
ชุมชน การจัดการขยะมูลฝอย การใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้เทคโนโลยีพลังงานน้าขนาดเล็ก
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานด้วยชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และจากขยะของชุมชน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Adaptation)
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เป้ า หมาย : เพิ่ ม ความถู ก ต้ อ งและแม่ น ย้ า ในการท้ า นายโดยใช้ แ บบจ้ า ลองสนั บ สนุ น การลด
ผลกระทบ ทังทางตรงที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและทางอ้อมที่แฝงเร้นในประเด็นต่างๆ รวมทั งแก้ปัญหาและ
วางแผนของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศทังในระยะสันและ
ระยะยาว
มาตรการที่ 3.1.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
แบบจ้าลองพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : พัฒนาแบบจ้าลองระบบโลก (Earth System
Modeling) แบบจ้าลองมลพิษ (Pollutants Modeling) แบบจ้าลองการวิจัยและคาดการณ์สภาพอากาศ
(Weather Research and Forecasting (WRF) Model) แบบจ้าลองทรัพยากรธรรมชาติ แบบจ้าลอง
การบริหารจัดการน้า และแบบจ้าลองพลังงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้เพื่อประกอบการวางแผนการ
บริหารจัดการด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึงรองรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการส่งเสริมการใช้แบบจ้าลองต่างๆ ให้มีการแปลผลข้อมูลจาก
แบบจ้าลอง (Interpretation) เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการรั บมือกับเหตุการณ์
ต่างๆ อย่างทันท่วงที โดยมีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย เช่น ศูนย์
ข้อมูล (Data Centre) เพื่อการส่งผ่านข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Formalised Data Transfer)
มาตรการที่ 3.1.2 การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning System) : พัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อน้าไปใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อาทิ
ภัยธรรมชาติ มลพิษ รังสี ฯลฯ ให้เชื่อมต่อกับ ระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อเตือนภัยให้ ประชาชน
สามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึน เช่น ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้าท่วม
และดินถล่ม การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาลเพื่อการเตือนภัย การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อการ
เตือนภัย เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3.4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้าของประเทศ
เป้ า หมาย : สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า ของประเทศอย่ า งเป็ น ธรรมและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
มาตรการที่ 3.4.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนระบบการ
จัดหาน้า (Provision) : พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน้าไปใช้ในการพัฒนาระบบ
การจัดหาน้าและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดท้าแผนที่น้าชุมชน การส้ารวจระยะไกลและภาพถ่าย
จากดาวเทียม แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีฝนหลวง การ
พัฒนาโทรมาตรวัดน้าอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการแหล่งน้าใต้ดินและการใช้ประโยชน์น้าใต้ดิน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทังระบบสารสนเทศและติดตามสถานการณ์แผ่นดินทรุดเพื่อประกาศเขต
ควบคุมการใช้น้าบาดาลและแก้ปัญหาการลดลงของน้าใต้ดิน การใช้เทคโนโลยีการน้าน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
เพื่อการเกษตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงโครงสร้างน้าระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป็นต้น
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มาตรการที่ 3.4.2 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดสรรน้า (Allocation) : พัฒนางานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และน้ าไปใช้ ใ นการพยากรณ์ แ ละการวางแผนจั ด สรรน้ าของประเทศเพื่ อ
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม การผลิต การบริโภค อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการน้า วทน. ไปใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้าและป้องกันปัญหาภัยแล้ง การจัดการความเสี่ยง (เทคโนโลยี/มาตรการ
แบบใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยี/มาตรการ แบบไม่ใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยีเพื่อจัดการความเสี่ยงน้าแล้งใน
ภาคส่วนต่างๆ) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบเส้นทางน้าเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน/ความจุเก็บกัก
แพร่กระจาย วิศวกรรมเพื่อการจัดสรรน้าตามฤดูกาล พัฒนาระบบโครงข่ายน้าต่อเชื่อมแหล่งน้า -พืนที่
ท่วม-พืนที่แล้ง การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และการคาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน เป็นต้น
มาตรการที่ 3.4.3 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดการน้า (Management) : พัฒนางานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และน้าไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศ ทังในมิติการด้าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการภัยพิบัติ มุ่งเน้นการ
สร้างความยืดหยุ่นในการจัดการทุกสถานการณ์ที่เอืออ้านวยต่อการแก้ไขปัญหาน้าขาดแคลน การป้องกัน
น้าท่วม การหนีภัย เช่น วิศวกรรมเขื่อนและฝาย วิศวกรรมการระบายน้า วิศวกรรมการบ้าบัดน้าเสียโดย
ธรรมชาติ วิศวกรรมไล่น้าเสีย การบ้าบัดน้าเสียด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี วิศวกรรมผันน้า ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการน้าในพืนที่ลุ่มน้าโดยให้ความส้าคัญกับการจัดการคุณภาพน้า การป้องกันน้า
หลากและน้าแรงของพืนที่ลุ่มน้าวิกฤติ มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ชุมชนและประชาชนในพืนที่สามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้าเค็มจากน้าทะเลรุก การก้าหนดสถานการณ์น้าทัง
Supply และ Demand การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน้า ระบบช่วยในการตัดสินใจ (DSS) ระบบ
ติดตามและบ้ารุ งรักษา ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automization) และ SCADA และการใช้เทคนิค 3R
(Reduce-Reuse-Recycle)
8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน
องค์การสหประชาชาติ ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
มิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ สสน. ดังนี
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้าและการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนส้าหรับทุกคน
ประเด็นมุ่งเน้น
6.4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและจัดหา
น้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลน
น้า ภายในปี 2573
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6.5) ด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
6.a) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศก้าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การ
ขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยีการน้าน้ากลับมาใช้ใหม่
6.b) สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการ
น้าและสุขอนามัย
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด้าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นมุ่งเน้น
ด้านเทคโนโลยี ข้อที่ 17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้
ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ้านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก
9. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าฉบับนีด้าเนินการโดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า มีกรอบระยะเวลาด้าเนินการ 20 ปี (2561-2580) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
กรอบและแนวทางในการพัฒนาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ โดย
ยึ ดหลั กแนวทางตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี และหลั กการสร้ างสมดุ ล
ระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1. การจัดการน้าอุปโภค บริโภค
2. การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต 3. การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย 4. การจัดการคุณภาพน้า
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า 5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของ
ดิน 6. การบริหารจัดการ โดย สสน. มีบทบาทเกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการดังนี
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
แผนงานที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารน้า
ตัวชีวัด : ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรน้า ที่ทันสมัยถูกตอง และ
บูรณาการเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงานครอบคลุมทังระดับชาติ ลุมน้าและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้า
ตัวชีวัด : ระดับความส้าเร็จของการจัดท้างานศึกษาวิจัย และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการน้าของประเทศที่ถูกน้าไปใชประโยชน์
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กลยุทธ์ที่ 6 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
แผนงานที่ 6.3 : ผลักดันใหเกิดกลไกขยายผลความส้าเร็จดานการบริหารจัดการน้าในระดับ
ชุมชน/ระดับทองถิ่น (ประเด็นการปฏิรูปประเทศ)
ตัวชีวัด : จ้านวนหมูบานที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้าไดดวยตนเอง และสามารถขยายผล
ความส้าเร็จไปยังพืนที่อื่น
10. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย
5 ประเด็น ได้แก่ 1. การผลิตก้าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้าง
ระบบนิเวศการวิจัย 3.การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และ 4. การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โดย สสน. มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังนี
ประเด็นที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
เป้ าหมายการให้ บริ การที่ 3.1 : การพัฒ นาทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สั งคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ตัวชีวัดที่เกี่ยวข้อง :
 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 จ้านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
ประเด็นที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย
เป้าหมายการให้บริการที่ 2.2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ตัวชีวัดที่เกี่ยวข้อง :
 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน้าผลงานวิจัย และพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์
 จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่

11

แผนและนโยบายส้าคัญที่เป็นแนวทางการด้าเนินงานของ สสน.
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
สสน. โดยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่
จุ ด แข็ ง (Strengths) และ จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) และปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก ร ได้ แ ก่ โอกาส
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร ท้าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทังภายในและ
ภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อความส้ าเร็จในการด้าเนิ นงานของ สสน. เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการ
พิจารณาสมรรถนะหลักองค์กร (Organization Competency) และประกอบการจัดท้ากลยุทธ์ของ สสน.
1. ผลการวิเคราะห์
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ได้น้ามาจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมทังภายในและ
ภายนอก ก่อนจะน้าไปใช้ประกอบการจัดท้ากลยุทธ์ของ สสน. ดังนี
1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
1) จุดแข็ง
(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นที่รู้จัก
ของสังคม
(2) บุ ค ลากรมี ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญ ความช้า นาญด้ า นทรั พ ยากรน้ า และการเกษตร
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้า งองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้าและการเกษตร ที่มี
ความน่าเชื่อถือและน้าไปใช้ได้จริง
(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรน้าตังแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับประเทศ
(5) มีตัวอย่างความส้าเร็ จด้านการบริหารจัดการน้าระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพืนฐานการท้างานอยู่บนข้อเท็จจริง
(7) ริเริ่มจุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาคส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน)
(8) มีความคล่องตัวในการท้างาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมก้าหนดทิศทางขององค์กร
2) จุดอ่อน
(1) ให้ความส้าคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่าเป้าหมายขององค์กร
(2) การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถ
สื่อสาร/ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีจ้านวนน้อย
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(3) สภาพแวดล้อมในการท้างานยังไม่สนับสนุนให้เกิดการท้างานอย่างเต็มประสิทธิ ภาพ
(สถานที่ และสิ่งอ้านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า , ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทังบทความวิชาการ
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) มีเครือข่ายพันธมิตรทังในและต่างประเทศและแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่
(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดการทรัพยากรน้า และการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างโอกาสให้องค์กร
(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความส้าคัญมากขึนต่อมิติความมั่นคงของน้า
อาหาร และพลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท้างานและตัวอย่างความส้าเร็จของ สสน.
รวมทังมาตรการทางภาษี
2) ภัยคุกคาม
(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
เครื่องมือและงบประมาณของ สสนก.
(2) ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอกด้านการสนับสนุน และเชื่อมโยง
ข้อมูล
(3) ข้อจ้ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ
(4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ท้าให้การท้างานขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
2. การก้าหนดกลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
หลังจากประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามแล้ว
ได้น้าข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยประยุกต์ใช้ตารางที่เรียกว่า
TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อก้าหนดออกมาเป็น
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กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับหรื อ
กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร

TOWS Matrix
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2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)
จุดแข็ง (S)

การวิเคราะห์
จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

โอกาส (O)
(1) มีเครือข่ายพันธมิตรทังในและต่างประเทศและ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ใหม่
(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญของการ
จัดการทรัพยากรน้า และการเปลีย่ นแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้าง
โอกาสให้องค์กร
(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความส้าคัญ
มากขึนต่อมิติความมั่นคงของน้า อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท้างานและ
ตัวอย่างความส้าเร็จของ สสน. รวมทังมาตรการ
ทางภาษี

(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวสิ ัยทัศน์ มีความสามารถ มีความ
มุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นทีร่ ู้จักของสังคม
(2) บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญ ความช้านาญด้าน
ทรัพยากรน้า และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน้าและการเกษตร ที่มคี วามน่าเชื่อถือ
และน้าไปใช้ได้จริง
(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
น้าตังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
(5) มีตัวอย่างความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลน้า
และภูมิอากาศแห่งชาติ
(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพืนฐานการ
ท้างานอยู่บนข้อเท็จจริง
(7) ริเริม่ จุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน)
(8) มีความคล่องตัวในการท้างาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ร่วมก้าหนดทิศทางขององค์กร
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)
ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่
น่าเชื่อถือส้าหรับอนาคต เพื่อใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าทังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ
ได้อย่างทันท่วงที
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2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)
จุดแข็ง (S)

การวิเคราะห์
จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
ภัยคุกคาม (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

ภัยคุกคาม (T)

(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวสิ ัยทัศน์ มีความสามารถ มีความ
มุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นทีร่ ู้จักของสังคม
(2) บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญ ความช้านาญด้าน
ทรัพยากรน้า และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน้าและการเกษตร ที่มคี วามน่าเชื่อถือและ
น้าไปใช้ได้จริง
(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
น้าตังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
(5) มีตัวอย่างความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลน้า
และภูมิอากาศแห่งชาติ
(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพืนฐานการ
ท้างานอยู่บนข้อเท็จจริง
(7) ริเริม่ จุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน)
(8) มีความคล่องตัวในการท้างาน เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ร่วมก้าหนดทิศทางขององค์กร
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้าและภูมอิ ากาศแห่งชาติให้
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่สอดรับกับความ
และงบประมาณของ สสน.
ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ
(2) ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูล
(3) ข้อจ้ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ
(4) การเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ ท้าให้การท้างาน
ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
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2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)
จุดอ่อน (W)

การวิเคราะห์
จุดอ่อน (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

โอกาส (O)

(1) ให้ความส้าคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร
(2) การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจ้านวนน้อย
(3) สภาพแวดล้อมในการท้างานยังไม่สนับสนุนให้เกิด
การท้างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานที่ และสิ่ง
อ้านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทังบทความวิชาการระดับ
นานาชาติ
(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมั พันธ์กับลักษณะปริมาณงานและเวลา
(5) การปฏิบัติงานประจ้ายังเป็นแบบTop Down
มากกว่า Bottom up
(6) ขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วยระบบ
(7) ขาดผู้บริหารรุ่นใหม่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสน. ไม่ทันสมัย
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)

(1) มีเครือข่ายพันธมิตรทังในและต่างประเทศและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เพิม่ ประสิทธิภาพการท้างาน
สามารถของบุคลากร แลกเปลีย่ นเทคโนโลยีใหม่
(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญของการ
จัดการทรัพยากรน้า และการเปลีย่ นแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างโอกาส
ให้องค์กร
(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความส้าคัญ
มากขึนต่อมิติความมั่นคงของน้า อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท้างานและ
ตัวอย่างความส้าเร็จของ สสน. รวมทังมาตรการทาง
ภาษี
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2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)
จุดอ่อน (W)

การวิเคราะห์
จุดอ่อน (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
ภัยคุกคาม (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

ภัยคุกคาม (T)

(1) ให้ความส้าคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร
(2) การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจ้านวนน้อย
(3) สภาพแวดล้อมในการท้างานยังไม่สนับสนุนให้เกิด
การท้างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานที่ และสิ่ง
อ้านวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทังบทความวิชาการระดับ
นานาชาติ
(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมั พันธ์กับลักษณะปริมาณงานและเวลา
(5) การปฏิบัติงานประจ้ายังเป็นแบบTop Down
มากกว่า Bottom up
(6) ขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความส้าเร็จของงานด้วยระบบ
(7) ขาดผู้บริหารรุ่นใหม่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสน. ไม่ทันสมัย
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)
หรือกลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการ
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการ
และงบประมาณของ สสน.
ปฏิบัติงานทีห่ ลากหลายและทันสมัย
(2) ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูล
(3) ข้อจ้ากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ
(4) การเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ ท้าให้การท้างาน
ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2563 – 2565
แผนปฏิบั ติ ก ารสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ า (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565
ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทัศ น์ ค่ า นิ ย ม พั น ธกิ จ ประเด็น มุ่ง เน้ น เป้ า ประสงค์ แนวทางพัฒ นา ตั ว ชี วั ดและ
เป้าหมาย ดังนี
1. วิสัยทัศน์
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”
2. ค่านิยม
Innovative

หาค้าตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้
สร้างความช้านาญ สร้างการจัดการ

Trust

สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความส้าเร็จจริง

Team & Networking

เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการท้างานร่วมกัน
ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายความส้าเร็จ

3. พันธกิจ
1) วิจั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้ านสารสนเทศทรั พยากรน้ า และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
2) บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้าของประเทศ
3) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ด้ า น
สารสนเทศทรัพยากรน้าทังในและต่างประเทศ
4) น้าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนน้าไปใช้ประโยชน์
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4. ประเด็นมุ่งเน้น
ประเด็นที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า และ
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
ประเด็นที่ 3 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า
ประเด็นที่ 4 การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
4. เป้าประสงค์ ตัวชีวัดและเป้าหมาย กลยุทธ์
ประเด็นที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า และการ
เพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
เป้าประสงค์ : ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
เป้าหมาย (ผล)
ตัวชีวัด
2563 2564 2565
รวม
20
20
22
62
1) จ้านวนผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
(20)
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ
และภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง)
4
4
4
12
2) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ได้รับการ
(4)
พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ (ระบบ)
20
20
22
62
3) จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (บทความ)
(20)

แนวทางการด้าเนินงาน
• ผลิตผลงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าเชื่อถือส้าหรับอนาคต เพื่อใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าทังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที
• ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
แนวทางการพัฒนา
• พึ่งพาตนเองด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
• สร้างระบบบริหารจัดการน้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้ วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
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ประเด็นที่ 2 : การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
เป้าประสงค์ : บริการข้อมูล ข้อวิเคราะห์สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
เป้าหมาย (ผล)
ตัวชีวัด
2563 2564 2565

รวม

1) จ้านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ
800
800
800
2,400
(1,213)
ทรัพยากรน้า (รายการ)
2) อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสัน แจ้งเตือน
90
90
95
95
(99.9)
ปริมาณน้าฝน ปริมาณน้าในเขื่อน และพายุ (ร้อยละ)
แนวทางการด้าเนินงาน
• พัฒ นาระบบคลั ง ข้ อมู ล น้ าและภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ ให้ ส ามารถเข้ าถึ งได้ ง่า ย และมีข้ อมู ล ที่
สอดรับกับความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
แนวทางการพัฒนา
• สร้าง Thaiwater Platform เป็น Platform ข้อมูลน้าของประเทศ
• พัฒนาชุดข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
• สร้างมาตรฐานระบบข้อมูลน้าของประเทศ (Data Governance)
ประเด็นที่ 3 : การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า
เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและ
พัฒนา
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด

เป้าหมาย (ผล)
2565

รวม

1) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในประเทศที่มี
9
9
8
(10)
กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม)
2) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับระหว่าง
6
6
7
(8)
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
(โครงการ/กิจกรรม)
แนวทางการด้าเนินงาน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
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2563

2564

19
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แนวทางการพัฒนา
• เชื่อมโยงการท้างานกับมหาวิทยาลัย
• ท้างานร่วมกับภาคเอกชนชันน้าด้านการวิจัยเทคโนโลยีระดับประเทศ/โลก*
• ขยายความร่วมมือกับในอาเซียน และประเทศผู้น้าด้านการจัดการน้า
ประเด็นที่ 4 : การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ : สร้างความมั่นคง และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1) ความมั่นคงด้านน้าส้าหรับอุปโภคเฉลี่ยของชุมชน
แกนน้า* (ร้อยละ)
2) ความมั่นคงด้านน้าส้าหรับอุปโภคและท้าเกษตรเฉลี่ย
ของชุมชนแกนน้า* (ร้อยละ)
3) จ้านวนครัวเรือนที่มีความมั่นคงด้านผลผลิต มีผลผลิต
ตลอดปี (ครัวเรือน)

2563
85

เป้าหมาย (ผล)
2564 2565
90

รวม
90

(90)

150

150

65

65

150

450

(150)

หมายเหตุ : *คิดจากความมั่งคงน้าของ 60 ชุมชนแกนน้า โดยไม่นบั รวมเครือข่ายหมู่บ้านขยายผลของชุมชนแกนน้า
ที่ด้าเนินงานเพิ่มเติมระหว่างปี

แนวทางการด้าเนินงาน
• ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการท้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
แนวทางการพัฒนา
ขับเคลื่อนการใช้งานในระดับภาค จังหวัด และชุมชน อย่างต่อเนื่อง
 ปรับการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่มากขึน
 พัฒนากลไกการบริหารจัดการนา้ ชุมชน ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน หน่วยงานในพืนที่ และ สสน. ปรับ
บทบาทจากฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายอ้านวยการ
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ 2563-2565 ของ สสน.
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แนวทางการพัฒนางานที่สอดคล้องกับพันธกิจ
25

บทที่ 4
กรอบแผนงานและโครงการปี 2563-2565
สสน. ได้ก้าหนดกรอบแผนการด้าเนินงานและโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้ารสารสนเทศทรัพยากรน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานของ
สสน. โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ถูกต้อง และทันสมัยในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี
1. แผนงานและโครงการปี 2563-2565
แผนงาน
โครงการภายใต้แผนงาน
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า
นวัตกรรมและเพิ่ม
• โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้า
จัดการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อสนับสนุน
ระบบบริหารการจัดการน้าของประเทศ
• โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้าจาก
คลังข้อมูลน้าขนาดใหญ่
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุน
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้า
กลุ่มพัฒนาระบบคาดการณ์น้าและภูมิอากาศ
• โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้าท่วมในพืนที่เขตเมือง
• โครงการพัฒนาแบบจ้าลองภูมิประเทศแบบ 3 มิติ ความละเอียดสูง
• โครงการแบบจ้าลองคาดการณ์ทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าส้าหรับทะเลอันดามัน
• โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้ง
จากข้อมูลดาวเทียม
กลุ่มการวิจัยพืนฐานเพื่อสนับสนุนคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
• โครงการจัดท้าฐานข้อมูลไฮโซโทปเสถียรเพื่อศึกษาวัฏจักรของน้าใน
ประเทศไทย
• โครงการออกแบบห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรน้า
2. การบูรณาการข้อมูล และ
• โครงการ ThaiWater Platform
ให้บริการระบบคลังข้อมูลน้า • โครงการพัฒนาระบบองค์กรดิจิทัล
แห่งชาติ
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แผนงาน
โครงการภายใต้แผนงาน
3. การสร้างเครือข่ายความ
• โครงการคลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน
ร่วมมือทังในและต่างประเทศ
4. การถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ กลุ่มการจั ดการทรั พยากรน้า ชุมชนและการด้ า เนิน งานสนองแนว
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พระราชด้าริ
• โครงการพัฒนา ว และ ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า ตามแนว
พระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน
• โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วย ว และ ท
• โครงการจั ดการน้าชุมชน สู่ การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่ าง
ยั่งยืน (พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
• โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด้าเนินงานสนองแนว
พระราชด้าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
• โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ
กลุ่มส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน
ระดับพืนที่
• โครงการวิจั ยพัฒนานวัตกรรมและส่ งเสริ มการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการน้าชุมชนสู่เกษตรอัจฉริยะ
• โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัด ภายใต้
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด
2. ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
2563-65
2563 2564 2565
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
134.46
• โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
61.18
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อ
สนับสนุนระบบบริหารการจัดการน้าของประเทศ
26.38
• โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้าจาก
คลังข้อมูลน้าขนาดใหญ่
13.25
• โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้าท่วมในพืนที่
แผนงาน/โครงการ
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แผนงาน/โครงการ
เขตเมือง
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ
สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้า
• โครงการพัฒนาแบบจ้าลองภูมิประเทศแบบ 3 มิติ ความ
ละเอียดสูง
• โครงการแบบจ้าลองคาดการณ์ทางสมุทรศาสตร์และระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าส้าหรับทะเลอันดามัน
• โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนี
ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม
• โครงการจัดท้าฐานข้อมูลไฮโซโทปเสถียรเพื่อศึกษาวัฏจักรของ
น้าในประเทศไทย
• โครงการออกแบบห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรน้า
2. การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
• โครงการ ThaiWater Platform
• โครงการพัฒนาระบบองค์กรดิจิทัล
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทังในและต่างประเทศ
• โครงการคลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน
4. การถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• โครงการพัฒนา ว และ ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าตาม
แนวพระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน
• โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่ การพัฒ นาเกษตรกรและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน (พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
• โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วย
ว และ ท
• โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด้าเนินงานสนอง
แนวพระราชด้าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
• โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเตื อ น
ภัยพิบัติ
• โครงการวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมและส่ ง เสริ ม การใช้ ข้ อ มู ล

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
2563-65
2563 2564 2565
21.30
25.00
20.00
10.00
5.50
2.00
50.00
10.00
5.50
112.00
115.97
10.00
22.69
25.00
56.00
28

แผนงาน/โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการน้าชุมชนสู่
เกษตรอัจฉริยะ
• โครงการสนับสนุ นการด้าเนินงานศูนย์ ข้ อมูลน้าระดับจั งหวัด
ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
2563-65
2563 2564 2565

10.00

29

ภาคผนวก

30

กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสน.
Observations
Services








Physics
Geoscience
Hydrology
River Morphology
Oceanography
Groundwater Hydrology

Embedded systems





Technology/

Engineering





Sciences








Monitoring
& Analysis
Monitoring System
Analytical tools
Flood & Drought Monitoring
and Analysis
Water Demand Model
Seasonal Weather Forecast
Storm Surge Model
River Engineering
Coastal Engineering
Groundwater Model

Telemetry
DGPS
Network RTK
UAV, Areal Mapping
Satellite & Radar Precipitation
Remote sensing
Mobile Mapping System
Internet of Things
GNSS

 Electronics
 Mechanics
 Geoinformatics













Management Tools

Informatics

DSS/Forecast Systems

Hydroinformatics Center

Numerical Weather Prediction
Ocean Wave Model (SWAN)
Flood Forecasts
DSS & BI

Mathematics
Atmospheric Science
Hydrodynamics
CFD (1D 2D 3D)

Hydroinformatics
HPC
Big Data
Virtualization/Cloud
Computing
 Visualization






Development &
Sustainability
CWRM/Adaptive
Management
Water Balance
Adaptive Planning
Urban Water
Management
CWRM

 Computational Science
 Distributed/Parallel
Computing
 Data Science






Hydrological Cycle
Climate Change
Landuse Change
Non-deterministic
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กรอบงาน 20 ปี สสน. (2560-2580)
ิ ธิภาพ
เป้าหมาย : ประเทศไทยมีการใชเ้ ทคโนโลยีและฐานข้อมูลทีถ
่ ก
ู ต้อง และท ันสม ัย เพือ
่ สน ับสนุนการบริหารจ ัดการนา้ อย่างมีประสท
พ ันธกิจ

1. การวิจัยพัฒนา
1.พึง่ พาตนเองด ้านการพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ อย่างต่อเนือ
่ ง
เพิม
่ ประสิทธิภาพ
คลังข ้อมูลน้ าแห่งชาติ

2565

2570

2575

2580

เป้าหมายรวม

1.โทรมาตร Version 5
(Slim&Smart)
2. แบบจาลองภูมป
ิ ระเทศแบบ 3
มิต ิ ความละเอียดสูง
3.Data Sci ด ้านบริหารจัดการน้ า

1.โทรมาตร Version 6
2.AI ด ้านบริหารจัดการน้ า
3.หุน
่ ยนต์สารวจและจัดทาแผนที่

โทรมาตร Version 7

โทรมาตร Version 8

เทคโนโลยีทท
ี่ ันสมัยและ
เหมาะสมสาหรับการจัดการน้ า
ของประเทศ

1.ระบบคาดการณ์ฝนรายฤดูกาล
2.แบบจาลองคาดการณ์สภาพ
อากาศในเขตเมืองร่วมกับ
แบบจาลองมลพิษทางอากาศ
3.ระบบเตือนภัยน้ าท่วมน้ าในเขต
เมือง
4.แบบจาลองการไหลของน้ า
ทะเลแบบ 3 มิตแ
ิ ละคุณภาพน้ า
5.ระบบติดตามภัยแล ้ง
6.ระบบสมดุลน้ า Water Balance)

การเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบ
คาดการณ์ ระบบแบบจาลองการ
บริหารจัดการน้ าและระบบการ
วิเคราะห์ข ้อมูล (Optimization &
Analytics)

ระบบสนับสนุนการจัดสรรน้ าอย่าง
เหมาะสม (Water Budgetting)

ระบบบริหารจัดการน้ าแบบ
อัจฉริยะ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของประเทศที่
ทันสมัย ถูกต ้องแม่นยา รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์

1.สร ้าง Thaiwater Platform เป็ น Platform
ข ้อมูลน้ าของประเทศ

NHC Service

ThaiWater Platform

ThaiWater Platform Service

1.ThaiWater Platform Solution ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
2.เกิดการนาระบบคลังข ้อมูลน้ า
น้ าแห่งอนาคต
แห่งชาติไปใช ้ในทุกระดับ
(ชุมชน/จังหวัด/ประเทศ/ภูมภ
ิ าค)
(Distributed Function
Integrated Uses)

2.พัฒนาชุดข ้อมูลเปิ ด (Open Data) เพือ
่ เพิม
่
การเข ้าถึงและใช ้ประโยชน์ สร ้างมาตรฐาน
ระบบข ้อมูลน้ าของประเทศ (Data
Governance)
3.สร ้างองค์กรดิจท
ิ ัล

Data QC/QA

1.Open data
2.Data Governance

มาตรฐานข ้อมูลด ้านน้ า

มีข ้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ าที่
มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสากล

Digital Organization Platform

Digital Organization Platform

เป็ นองค์กรดิจท
ิ ัลทีท
่ ันสมัย

่ มโยงการทางานกับมหาวิทยาลัย และ
3. การสร ้างเครือข่ายความ 1.เชือ
ร่วมมือทัง้ ใน และ
ภาคเอกชนด ้านการวิจัยเทคโนโลยีและการ
ต่างประเทศ
ประยุกต์ใช ้สารสนเทศ

4. การถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

2560
1.โทรมาตร Version 4
2.GNSS CORS
3.ระบบแสดงผลเพือ
่ สนับสนุน
การทางานและติดตาม
สถานการณ์น้ า (Dashboard,
BI-DSS)
1.แบบจาลองสภาพอากาศระยะ
้ WRF-ROMS
สัน
2.แบบจาลองน้ าท่วมระดับลุม
่ น้ า
3.ระบบเตือนภัยน้ าท่วมฉั บพลัน
4.แบบจาลองการไหลของน้ า
ทะเลแบบ 2 มิต ิ
5.แบบจาลองสมดุลน้ า

2.สร ้างระบบบริหารจัดการน้ าทีท
่ ันสมัยอยู่
เสมอ โดยใช ้ วิทยาการ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่

2. การบูรณาการข ้อมูล
และให ้บริการระบบ
คลังข ้อมูลน้ าแห่งชาติ

เป้าหมายระยะ 5 ปี (Mile Stone)

แนวทางการพ ัฒนา

1.ความร่วมมือกับสถานบัน
การศึกษาด ้านเทคโนโลยีบริหาร
จัดการน้ า
2.ความร่วมมือกับหน่วยงานด ้าน
การบริหารจัดการน้ าและภัยพิบัต ิ
3.ความร่วมมือกับเอกชนด ้านการ
ประยุกต์ใช ้สารสนเทศ

1.เครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยี
และการประยุกต์ใช ้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการน้ า
2.เครือข่ายหน่วยงานและเอกชน
ในการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ
่ บริหารจัดการน้ า
และภัยพิบัต ิ

2.ขยายความร่วมมือในอาเซียน และประเทศ
ผู ้นาด ้านการจัดการน้ า

1.AHC
2.ความร่วมมือกับประเทศผู ้นาด ้าน
เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ าและ
การจัดการภัยพิบัต ิ

1.โครงการวิจัยร่วมกับประเทศ
ผู ้นาด ้านเทคโนโลยีบริหารจัดการ
น้ า
2.การสนับสนุนให ้เริม
่ เกิด
คลังข ้อมูลน้ า (Hydroinformatics
Center) และเทคโนโลยีบริหาร
จัดการน้ าในกลุม
่ ประเทศ CLMV
(ลาว,เมียนมา)

1.พัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ าชุมชน ที่
ขับเคลือ
่ นโดยชุมชน หน่วยงานในพืน
้ ที่ และ
สสน. ปรับบทบาทจากฝ่ ายปฏิบัตเิ ป็ นฝ่ าย
อานวยการ

ความมัน
่ คงทางด ้านน้ าอุปโภค
1 ความมัน
่ คงทางด ้านน้ าอุปโภค
ของชุมชนแกนนา เฉลีย
่ ร ้อยละ 70 และการเกษตร เฉลีย
่ ของชุมชน
แกนนาร ้อยละ 65
2. Platform การจัดการน้ าชุมชน

2.ขับเคลือ
่ นการใช ้งานในระดับภาค จังหวัด
และชุมชน อย่างต่อเนือ
่ ง

เครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพือ
่
การจัดการภัยพิบัตด
ิ ้านน้ าใน
ระดับพืน
้ ที่
ต ้นแบบศูนย์ข ้อมูลน้ าระดับจังหวัด
25 ศูนย์

ระบบกลางด ้านการให ้บริการ
ข ้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ า
ของประเทศ

พันธมิตรด ้านการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ พัฒนาและบริหารจัดการน้ า
อย่างยั่งยืน
่ พร ้อมรับมือกับภัยพิบัต ิ

การสนับสนุนให ้เริม
่ เกิด
คลังข ้อมูลน้ า (Hydroinformatics
Center) และเทคโนโลยีบริหาร
จัดการน้ าในกลุม
่ ประเทศ CLMV
(เวียดนาม)

การสนับสนุนให ้เริม
่ เกิด
คลังข ้อมูลน้ า (Hydroinformatics
Center) และเทคโนโลยีบริหาร
จัดการน้ าในกลุม
่ ประเทศ CLMV
(กัมพูชา)

การให ้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพือ
่ พัฒนาคลังข ้อมูลน้ า และ
แลกเปลีย
่ นการบริหารจัดการน้ า
อย่างยั่งยืนร่วมกันในกลุม
่ ประเทศ
CLMV

ความมัน
่ คงทางด ้านน้ าอุปโภค
ต ้นแบบชุมชนมัน
่ คงน้ า มัน
่ คง
ต ้นแบบชุมชนมัน
่ คงน้ า มัน
่ คง
และการเกษตรของชุมชนแกนนา อาหาร ร ้อยละ 65 ของชุมชนแกน อาหาร ร ้อยละ 90 ของชุมชนแกน
นาทัง้ หมด
นาทัง้ หมด
เฉลีย
่ ร ้อยละ 90 และเกิดแนว
ทางการใช ้น้ าซ้า (Reused Water)

การบริหารจัดการน้ าระดับพืน
้ ที่
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตัวได ้ทันต่อการ
เปลีย
่ นแปลงด ้านเทคโนโลยี

ต ้นแบบ smart farming 20
ชุมชน (จากแกนนา 60 ชุมชน)

ชุมชนขยายผล smart farming
ชุมชนขยายผล smart farming สู่
60 ชุมชน (จากแกนนา 60 ชุมชน) 1,700 ชุมชนเครือข่าย

องค์ความรู ้แบบบูรณาการเพือ
่
่ งภัยพิบัตด
รองรับความเสีย
ิ ้านน้ า
ในระดับพืน
้ ที่

การเพิมขี
่ิ่ ดความสามารถ
เครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการ
บริการจัดการน้ าเพือ
่ จัดการภัย
พิบัตใิ นระดับจังหวัด
ระบบข ้อมูลเชิงละเอียดของ
จังหวัดในศูนย์ข ้อมูลน้ าระดับ
จังหวัด

ชุมชนใช ้เทคโนโลยีด ้วยความ
เข ้าใจและเท่าทัน สามารถพึง่ พา
ตนเองได ้จากร่วมค ้า ร่วมผลิต
ร่วมขาย ตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่ขน
ั ้ ที่ 3

ศูนย์ข ้อมูลน้ าระดับจังหวัดภายใต ้
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ า
จังหวัด 76 ศูนย์

ต ้นแบบความมัน
่ คงด ้านน้ า ของ
ชุมชนเครือข่าย ตามแนว
พระราชดาริ (5 แห่ง)

่ มโยงการบริหาร
เกิดการเชือ
จัดการน้ าของชุมชนเครือข่าย
ตามแนวพระราชดาริ

ศูนย์ต ้นแบบการใช ้งานแบบ
smart operation ตอบโจทย์
แผนพัฒนาของจังหวัด

ศูนย์ขยายผลการใช ้งานแบบ
smart operation ตอบโจทย์
แผนพัฒนาของจังหวัด

การบริหารจัดการน้ าระดับพืน
้ ที่
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตัวได ้ทันต่อการ
เปลีย
่ นแปลงด ้านเทคโนโลยี

