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1. แผนงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท)  

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 251.8483   

เงินสะสม 55.4190   

เงินรายได้ (ประมาณการ)   30.0900   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 337.3573   

2. โครงการส าคัญตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขื่อโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 24.3632 

2. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชน 

อย่างยั่งยืน 

32.0000 

3.  โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 29.3157 

4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 13.9902 

5.  โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   7.5843 

6.  โครงการพัฒนาระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า  6.3000 

7.  โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 5.1292 

8.  โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่เขตเมือง 4.1228 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 122.8054 

หมายเหตุ : งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. แผนงานการด าเนินงานโครงการ  
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   
งบประมาณ 24.3632 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• การพัฒนาเทคโนโลยีฐานข้อมูล และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ าท่ีพร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มก าลังคน ด้านการวิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบแบบจ าลองด้านทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศ 
และการประเมินติดตามสถานการณ์น้ าและสภาพอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจวัดและการส ารวจ 

• เสริมสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ า คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พร้อมทั้งเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ าของประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอ่ืนๆ 

เป้าหมาย เป็นศูนย์กลางวิจัยด้านระบบบริหารจัดการน้ าในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ • ศูนย์วิจัยด้านระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความร่วมมือกับนานชาติ และมีบุคลากรที่มีศักยภาพในก้านงานวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
• ให้บริการข้อมูลทางด้านน้ า สภาพอากาศ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
• สนับสนุนการด าเนินงานของ PMOC สทนช. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการตัดสินใจและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
• เกิดงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ที่น าไปใช้งานได้จริงร่วมกับระบบการบริหารจัดการน้ าท่ีมีอยู่เดิม 

• มีความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านระบบการบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (พด.) ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) และฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ า (สส.)  

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปี 2564 ไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส  

1 2 3 4 1 

ด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ผู้ เ ช่ียวชาญ ข้อมูล และแนวคิดร่วมกับหน่วยงาน
ต่างชาติที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 
ด้าน ดังน้ี 

การส ารวจ : พัฒนาระบบส ารวจทางน้ าแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ส ารวจแหล่งน้ าแบบหยั่งความลึก ทดสอบระบบการใช้งาน
จริง ตลอดจนถ่ายทอดการใช้งานระบบส ารวจ 
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แผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปี 2564 ไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส 

1 2 3 4 1 

1. การส ารวจ (Observations) 

2. การติดตาม วิเคราะห์ และบริหารจัดการ 
(Monitoring Analysis and Management) 

3. ข้อมูล (Informatics)  
4. การพัฒนาและความยั่งยืน (Development and 
Sustainability) 

การติดตามและวิเคราะห์ : พัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนดาวเทียม ส าหรับ
ระบบปฏิบตัิการเพื่อคาดการณ์น้ าท่วม และระบบจัดท าแผนท่ีปริมาณไอน้ าในอากาศ 
(PWV) เพื่อติดตามและคาดการณก์ารเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 

     

ข้อมูล : พัฒนาระบบแผนกู้คืนระบบและส ารองข้อมูล (DR Site) และพัฒนาข้อมูลและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

     

การพัฒนาและความยั่งยืน : ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการปรับตัว 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

งบประมาณ 32.0000 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการประยุกต์ใช้ ว และ ท เพื่อพัฒนาให้ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชนสามารถจัดท าข้อมูลน้ า แผนที่น้ า มีข้อมูลแหล่งน้ าเชิงพื้นที่ครบถ้วน 
สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดความมั่นคงทางด้านน้ า 
ด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านพลังงาน 

เป้าหมาย 

 

ชุมชนแกนน า 60 ชุมชน ที่ด าเนินงานต่อยอดจากโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วย  ว และ ท  สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ าที่เหมาะสมกับภูมิสังคม มีตัวอย่างของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ชุมชน ด้วย ว และ ท ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้กลุ่มท้องที่ ท้องถิ่น และสภาเกษตรกร 

ผลสัมฤทธิ์ • เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของ 60 ชุมชนแกนน า น าไปสู่การพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านน้ า อาหาร และชีวิตความเป็นอยู่   
• เกิดชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้วย ว และ ท ให้เกิดความมั่นคงด้านน้ า เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศน้ า วางแผนเพาะปลูก เพิ่ม

ความมั่นคง ด้านอาหาร ที่ขยายผลและขับเคลื่อนโดยชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน้ าชุมชน (กช.) 
แผนการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของชุมชน สร้างต้นแบบการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า ด้วย ว และ ท ให้เกิดความมั่นคง
ด้านน้ า และพัฒนาบุคลากรในระดับชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่นและสภาเกษตรกร ผา่นกระบวนการดังนี ้
เรียนรู้และปฏิบัติ : โดยสร้างคนในพ้ืนท่ี ท้ังท้องถิ่นและชุมชน   ให้สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท เกิดข้อมูล 
แผนที่ ผังน้ า และข้อมลูระดับพ้ืนที่ สามารถเข้าใจพื้นที่ของตนเอง  
การบริหารและวางแผน : ประสานการท างาน น าข้อมูล แผนท่ีน้ า ผังน้ า มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า โดยวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในระดับพื้นท่ีอย่างมสี่วนร่วม ระหว่างคณะกรรมการน้ าชุมชน หน่วยงานรัฐ 
ท้องที่ ท้องถิ่น รวมทั้งสร้างกลุ่มตวัอย่างวางแผนเพาะปลูก เพิม่ความมั่นคงด้านอาหาร 
พัฒนา : ด าเนินงานพัฒนาและฟืน้ฟูแหล่งน้ าตามแผนงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งติดตามการ
ด าเนินงานในระยะ ก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินงาน  ประเมินผลและสรุปความส าเร็จ เพื่อเป็นตน้แบบ
ของการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าชุมชน ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง 

    

เก็บข้อมูลพร้อมวางแผนบริหารจดัการทรัพยากรน้ า     

ชุมชนด าเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของชุมชน และสรุป
ความส าเร็จ  
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ชื่อโครงการ โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
งบประมาณ 29.3157 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ในพื้นที่  
• เพื่อให้ชุมชนมีน้ าต้นทุนและน้ าส ารองส าหรับอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร  
• เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ าภายในชุมชน วางแผนการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้  

เป้าหมาย 

 

• ชุมชนสามารถประยุกต์ ว และ ท ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง วิเคราะห์วางแผนพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ าที่เหมาะสมกับภูมิสังคม มีตัวอย่างของการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วย ว และ ท ถ่ายทอดและขยายผลความส าเร็จร่วมกับเครือข่ายชุมชนและเกษตรกร  
• ท้องถิ่น สภาเกษตรกรฯ ท่ีมีแผนท่ีน้ าต าบล สามารถจัดท าข้อมูล และแผนพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ าท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม รวมทั้งด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน

ระดับท้องถิ่น และชุมชน 

ผลสัมฤทธิ์ • เกิดการขยายผลความส้าเร็จของการบริหารจัดการน้้าร่วมกับเครือข่ายชุมชนแกนน้า น้าไปสู่การพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านน้้า อาหาร และชีวิตความเป็นอยู่   
• เกิดตัวอย่างงานพัฒนา และการบริหารจัดการน้้า ด้วย ว และ ท ร่วมกับเครือข่ายชุมชนของ ท้องถิ่น และ สภาเกษตรกร ท่ีขยายผลและขับเคลื่อนโดยชุมชนและเกษตรกร 

• ช่วยบรรเทาปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วมในพื้นที่ มีปริมาณน้้าส้ารองเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในยามขาดแคลน มีน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้้าเพื่ อการเกษตร ที่จะช่วยปงองกัน
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ส่งผลให้ชุมชนมีผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต และมีชีวิตควา มเป็นอยู่ดีขึ้น เกิด
ความมั่นคงด้านน้้า และด้านอาหาร ในท้องถิ่น ชุมชน และเกษตรกร  

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน้ าชุมชน (กช.) 
แผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

ด าเนินงานใน 18 พื้นที่ โดยคัดเลือกจากพื้นที่เครือข่ายชุมชนที่ขยายผลจากชุมชนแกนน าและพื้นที่
เครือข่ายของท้องถิ่นและสภาเกษตรกรที่มีฐานข้อมูล แผนที่น้ าต าบล เพื่อน าข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า ไปสู่การลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง 
น้ าท่วม ผ่านกระบวนการส าคัญดังนี้ 
เรียนรู้และปฏิบัติ : สร้างคนในพ้ืนท่ี ท้ังในท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน ให้สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท 
เกิดข้อมูล แผนท่ี ผังน้ า เกิดข้อมูลระดับพื้นท่ี สามารถเข้าใจพื้นที่ของตนเอง แล้วท าหน้าท่ีเป็นผู้ 

เรียนรู้และปฏิบัติ : ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ ว และ 
ท เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน  

    

ส ารวจและวางแผน : ส ารวจพ้ืนท่ี เก็บข้อมูล และวางแผนการ
ด าเนินงานพร้อมปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการร่วมกับท้องถิ่น 
เพื่อจ้ดท าร่างข้อเสนอโครงการ 
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แผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

ถ่ายทอดหรือพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ
และการบริหารจัดการพื้นท่ีด้วย ว และ ท ให้ชุมชนอื่นๆ สามารถลงมือปฏิบัตไิด้ด้วยตนเอง 
ส ารวจและวางแผน : ประสานการท างาน น าข้อมูล แผนท่ีน้ า ผังน้ า มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
และวางแผนด าเนินงานอย่างมสี่วนร่วม ระหว่างคณะกรรมการน้ าชุมชน หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น รวมทั้ง
ร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนปฏิบตัิเพื่อเป็นแผนพัฒนาแหล่งน้ าใน
ระดับพื้นท่ี ตลอดจนสร้างกลุม่ตัวอย่างวางแผนเพาะปลูก เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร 

วิเคราะห์และประมวลผล : วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณงบประมาณในการด าเนินงานแตล่ะชุมชน 

พัฒนา : ชุมชนด าเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าตามแผนงาน เพื่อเพ่ิมความมั่นคงดา้นน้ า รวมทั้ง
ติดตามการด าเนินงานในระยะ ก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปความส าเร็จ เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

วิเคราะห์และประมวลผล : วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณ
งบประมาณในการด าเนินงานแตล่ะชุมชน 

    

พัฒนา : สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน ชุมชนด าเนินงาน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

สรุปความส าเร็จ 
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ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 

งบประมาณ 13.9902 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• เพิ่มประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานโีทรมาตรอัตโนมัติ จ านวน 995 สถานี ให้มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
• ขยายผลการติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์ฝน และแจ้งเตือนฝนตกหนักผ่านข้อความสั่น SMS 

• สนับสนุนข้อมูลให้กับ สทนช. และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับใช้บริหารจัดการน้ าของประเทศ 

เป้าหมาย 

 

• สถานีโทรมาตร จ านวน 995 สถานี ท างานและส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 85 

• สามารถส่งข้อความสั้นแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกรณีฝนตกหนัก อัตราความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผลสัมฤทธิ์ • มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อเตรียมการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

• มีข้อมูลสนับสนุนแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ า รวมทั้งสนับสนุนภารกิจคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) 

แผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

• ตรวจสอบสถานะการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ สสน.  
ทั่วประเทศ จ านวน 995 สถาน ี(ประกอบด้วย สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและ
ปริมาณน้ าฝนอตัโนมตัิ 618 สถานี และสถานโีทรมาตรตรวจวัดระดับน้ าอัตโนมตัิ 377 
สถานี)  
• ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานโีทรมาตรอัตโนมัติ ให้สามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net 

• บริการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับน้ าในเขื่อน  ผ่านข้อความสั้น (SMS) ให้แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ     

จัดหาอุปกรณ์     

จัดหาผู้รับจ้างส าหรับด าเนินการ     

เข้าด าเนินการซ่อมแซม/บ ารุงรักษาในพื้นที ่     

ตรวจสอบการท างานของสถานีโทรมาตร     

สรุปผลการด าเนินงาน     

 

 

http://www.thaiwater.net/
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   
งบประมาณ 7.5843 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• พัฒนางานวิเคราะห์ วิจัยและประมวลผลเชิงลึกเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศ รวมถึงการประเมินติดตามและคาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ าและสภาพอากาศเชิงพื้นที่ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศไทย 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มก าลังคน ด้านการวิเคราะห์ วิจัยและการประมวลผลการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศ  
• เสริมสร้างความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

เป้าหมาย 

 

• เกิดการพัฒนานวัตกรรมและก าลังคนด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ า เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ • มีข้อมูล การวิเคราะห์ และระบบงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศด้วยวิทยาการข้อมูล  
• มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และวิจัยขั้นสูงทางด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการบริหารจัดการน้ าและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

• การพัฒนางานวทิยาการข้อมูล ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริงร่วมกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ีมีอยู่เดิม หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ า 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (พด.) ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) 

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 

1 2 3 4 

พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ า โดยเน้นการพัฒนาแบบจ าลองแบบ
ผสมระหว่างทฤษฎีทางฟิสิกส์และวิธีทาง Machine Learning โดยให้
คอมพิวเตอร์เรียนรู้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อหารูปแบบ หรือ 
Pattern การเกิดภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าภาพรวมของประเทศหรือภูมิภาค โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า  วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มจัดท าระบบ
คุณภาพข้อมูล  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์และ
คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า : รวบรวม
และเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ พัฒนาวิธีการวิเคราะห์และแสดงผล
ข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

    

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจดัท าระบบคณุภาพข้อมลู : รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์
คุณภาพข้อมลูไอโซโทปเสถียรของน้ าฝน ออกแบบวิธีควบคุมคุณภาพข้อมูล
เบื้องต้น และเผยแพร่ข้อมลูในรูปแบบ Open Data 

    

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย : 
ศึกษาออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา
โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า 

งบประมาณ 6.3000 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อพัฒนาระบบส ารวจข้อมูลภูมิประเทศท้ังทางบก ทางอากาศ และทางน้ า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพภูมิประเทศ 

• เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากการส ารวจภูมิประเทศให้มีความถูกต้องสูงและเป็นปัจจุบัน ส าหรับสนับสนุนงานวิเคราะห์แบบจ าลองภูมิประเทศ และแบบจ าลองอุทกวิทยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้น  
• เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรใหส้ามารถพัฒนาระบบงานส ารวจ ปรับปรุงอุปกรณ์ และพัฒนาต่อยอดระบบส ารวจในอนาคตได้ 

เป้าหมาย 

 

• ได้ข้อมูลส ารวจความละเอียดและความแม่นย าสูง ใช้วิเคราะห์ร่วมกับแบบจ าลองต่างๆ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์หรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย า 

• บุคลากร สสน. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบส ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่สามารถพัฒนา และใช้งานระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ • อุปกรณ์ส ารวจประสิทธิภาพสูง ใช้ส ารวจได้ทั้งทางบกทางอากาศ และทางน้ า สามารถเข้าถึงได้ในทุกสภาพพ้ืนท่ี  
• ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศความละเอียด และความถูกต้องทางพิกัดสูง ในพื้นที่เขตเมืองที่มีข้อจ ากัดสูงในการได้มาซึ่งข้อมูล และมีความ

ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
• ข้อมูลแบบจ าลอง 3 มิติ ในเขตเมืองที่มีความละเอียดและแม่นย าสูง สามารถระบุระยะและความสูงของวัตถุและสิ่งก่อสร้างโดยรอบยานส ารวจได้อย่างแม่นย า 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (พด.) 

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 

1 2 3 4 

ด าเนินการพัฒนาระบบส ารวจข้อมูลภูมิประเทศทั้งทางบก ทางอากาศ 
และทางน้ า ให้สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพ
ภูมิประเทศ  ประมวลผล และสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศ 3 มิติ ที่ 
บูรณาการข้อมูลจากระบบส ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ทั้ง 3 ประเภท 
ได้แก่ ข้อมูลส ารวจทางบก ทางอากาศ และทางน้ า ที่สามารถผสานกันให้
เกิดเป็นข้อมูล Digital Surface Model (DSM) ที่มีความถูกต้องสูง และ
ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับน าเข้าแบบจ าลองคาดการณ์สถานการณ์น้ า 

ระบบบูรณาการข้อมูลจากระบบส ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ :     

- ปรับปรุงระบบแสดงผลของระบบ MMS High Performance Computing      

- พัฒนา/จัดหาซอฟแวร์ส าหรับผสานข้อมูลระบบ MMS (Data Fusion Software)      

- พัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้สามารถเลือกและปรับเปลีย่นการน าเข้าข้อมูลแบบจ าลอง 
ยีออยด์ประเภทต่างๆ ตามความตอ้งการได้ 

    

ปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ ส าหรับพัฒนาระบบประมวลผลความเร็วสูง และระบบ
จัดเก็บข้อมลู 

    

ทดสอบการท างานระบบ และอบรมการใช้งาน     
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

งบประมาณ 5.1292 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
• พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย และเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบนพ้ืนฐานการพึ่งตนเอง 
• เผยแพร่แนวพระราชด าริ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบบอย่างความส าเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

เป้าหมาย • สนับสนุนการด าเนินงานในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อสืบสานต่อยอดการด าเนินงานสนองพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ผลสัมฤทธิ์ • เกิดภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และเยาวชน สนองพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
• เผยแพร่แนวพระราชด าริ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบบอย่างความส าเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร (ปส.) 

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 

1 2 3 4 

น้อมน าแนวพระราชด าริการบริหารจัดการน้ าและการขยายผลความส าเร็จจาก
ชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเครือข่ายขยายผล ภายใต้หลักการท างาน คือ “คิด Macro 

ท า Micro” เริ่มจากการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมกับสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล โดยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์แนวพระราชด าริ 
เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการน้ า และ
ถ่ายทอดแบบอย่างความส าเรจ็ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเชิง
พื้นที ่

    

การด าเนินงานในพระด าริ เพื่อสืบสาน ต่อยอดการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ า 

    

ติดตามการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ 
ประสานงานหน่วยงานภาคี เพื่อจดัท าแนวทางบริหารจดัการทรัพยากร
น้ าเชิงพื้นที่ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าในสภาวะตา่งๆ 

    

เผยแพร่แนวพระราชด าริ องค์ความรู้ และแบบอย่างความส าเรจ็ด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมในพื้นที่เขตเมือง 
งบประมาณ 4.1228 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วม ในพ้ืนท่ีเขตเมือง หรือพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ บริเวณพื้นท่ีภาคกลาง  
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมในพื้นที่เขตเมือง และน าเสนอผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดการบริหารจัดการน้ า ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 

เป้าหมาย 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้หลายระดับ ตอบโจทย์ปัญหาการบริหารจัดการน้ าที่มีความหลากหลายและซับซ้อนตามสภาพพื้นที่ที่มีความ
ละเอียดและช่วงเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับลุ่มน้ าลงไปสู่ระดับพ้ืนท่ีเมือง 

ผลสัมฤทธิ์ • ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมพื้นที่เมือง หรือพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

• บุคลากรของ สสน. มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีเขตเมืองเพิ่มมากข้ึน  
• เกิดงานวิจัยด้านการบริการจัดการน้ าในพ้ืนท่ีเขตเมืองของประเทศไทย   

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) 

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2564 ไตรมาส  2565 

ไตรมาส 

1 2 3 4 1 

พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภยัน้ าท่วมในพ้ืนท่ีเขตเมือง หรือพ้ืนท่ีที่
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก (คัดเลือกจาก
พื้นที่มีศักยภาพ ได้แก่ ความพร้อมของข้อมูล บุคลากร หน่วยงาน
สนับสนุน และที่ส าคัญที่สุดเป็นพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
เช่น พายุ เป็นประจ า) ด้วยข้อมูลการคาดการณ์ฝนจากเรดาร์ตรวจ
อากาศ และเช่ือมโยงกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบการ
คาดการณ์น้ าท่วมระดับลุ่มน้ าของ สสน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าท่วมและการเตือนภัยล่วงหน้า 

รวบรวมและจดัเตรียม/วิเคราะห/์คัดเลือกข้อมลู โดยน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการเลือกพื้นที่ด าเนินงานในโครงการ 

     

พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วม ทดสอบระบบ และ
เช่ือมโยงกับระบบสนับสนุนการตดัสินใจของ สสน. 

 
    

พัฒนาระบบแสดงผล ทดสอบระบบ และอบรมการใช้งาน ดูแลระบบ      

เผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
    

 



12 

 

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามแหล่งเงิน 

รายการค่าใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ร.บ.  

งบประมาณประจ าปี 
เงินสะสม รวมท้ังสิ้น 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร    97.7181 - 97.7181 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  31.3248 48.5450 79.8698 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ (รวม 8 โครงการ) 122.8054 6.8740 129.6794 

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 24.3632 - 24.3632 

2) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าร ิ

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

32.0000 - 32.0000 

3) โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 29.3157 - 29.3157 

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 13.9902 1.0000 14.9902 

5) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   7.5843 - 7.5843 

6) โครงการพัฒนาระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า  6.3000 - 6.3000 

7) โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน้ า 

5.1292 5.8740 11.0032 

8) โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมในพื้นที่เขตเมือง 4.1228 - 4.1228 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 251.8483  55.4190 307.2673 
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4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส   

รายการค่าใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวมท้ังป ี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร    97.7181 24.5880 24.5883 24.5883 23.9535 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  79.8698 12.4751 16.2872 34.1040 17.0035 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ (รวม 8 โครงการ) 129.6794 9.8951 50.5868 36.5827 32.6148 

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 24.3632  - 12.3935 3.7607 8.2089 
2) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ  

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
32.0000 4.8495 11.8138 6.3719 8.9649 

3) โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 29.3157 1.8270 12.6687 13.5110 1.3092 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 14.9902 0.8552 3.1088 6.3834 4.6428 
5) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   7.5843 -  4.1500 1.6500 1.7843 
6) โครงการพัฒนาระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า  6.3000  - 1.8900 1.2600 3.1500 
7) โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า 
11.0032 2.3634 3.5103 2.5084 2.6211 

8) โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมในพื้นที่เขตเมือง 4.1228 -  1.0518 1.1373 1.9337 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 307.2673 46.9582 91.4623 95.2750 73.5718 
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ภาพความเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง 
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แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 
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การเชื่อมโยงประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สู่โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


