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1. แผนงบประมาณ  
แหลง่งบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท)  

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 239.7741   

เงินสะสม  63.7898  

เงินรายได้ (ประมาณการ)     34.2800   

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 337.8439  

2. โครงการส าคัญตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขือ่โครงการ งบประมาณ (ลา้นบาท) 

1. โครงการพัฒนาแพลทฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการคลังข้อมูลน ้าอย่างยั่งยืน  
(ThaiWater Platform) 

26.8979 

2.  โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 24.6397 
3. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชน 
อย่างยั่งยืน  

23.7900 

4.  โครงการจัดท าต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า 16.1500 
5.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าของประเทศ 9.3300 
6.  โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม 6.3288 
7.  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 5.4592 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 112.5956 
หมายเหตุ : โครงการและงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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4. แผนงานการด าเนินงานโครงการ  
ชื่อโครงการ 1.โครงการพัฒนาแพลทฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการคลังข้อมูลน ้าอย่างยั่งยืน (ThaiWater Platform) 
งบประมาณ 26.8979 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ให้เป็นแพลทฟอร์มกลางส าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านน ้าของประเทศ  
• เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด  
• เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับข้อมูลน ้าที่มีอยู่ในระบบ โดยการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล และระบบการแสดงผลข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์ด้านน ้าของประเทศได้ 

เป้าหมาย • แบบและสถาปัตยกรรมระบบของ ThaiWater Platform 
• นโยบายการรักษาความปลอดภัยของทั้งระบบ 

ผลสัมฤทธิ์ • แพลทฟอร์มกลางส าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านน ้าของประเทศ (ThaiWater Platform) ที่หน่วยงานสมาชิกในระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ สามารถเข้าใช้งานตาม
มาตรฐานของแพลทฟอร์ม โดยออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบแล้วเสร็จในปี 2565 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านบริหารจัดการน ้าสามารถใช้งานระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า และผู้ใช้ทุกกลุ่ม สามารถใช้ป ระโยชน์จากข้อมูลน ้าร่วมกัน เกิด
สังคมการใช้ข้อมูลน ้าอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างไม่จ ากัดรูปแบบ (เมื่อโครงการแล้วเสร็จ) 

• บุคลากรของ สสน. สามารถพัฒนาและบ ารุงรักษาแพลทฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่หน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (พด.)  

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
           ด าเนินการปรับรูปแบบและโครงสร้างของระบบ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ให้สามารถรองรับจ านวนข้อมูล
ที่เพิ ่มมากขึ้น และสร้างมาตรฐานการเชื ่อมโยง และ
ให้บริการข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
บริการร่วมกันได้โดยมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด และสามารถ
รองรับการจัดท ามาตรฐานข้อมูล และข้อมูลเปิดให้แก่
ข ้อมูลด้านน ้าของประเทศบนระบบคลังข ้อมูลน ้า
แห่งชาติได้ในระยะยาว 

ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลแห่งชาติเดิม : ตรวจสอบประสิทธิภาพฐานข้อมูล และระบบ     
ระบบแกนหลกัของแพลทฟอรม์ (Core System) : รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบแกนหลัก     
การบรหิารจดัการข้อมลู (Data Strategy & Management) : ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
จัดการข้อมูลบนระบบคลังข้อมูลน ้า 

    

การน าขอ้มลูไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ (Value-added services & applications) : ก าหนดปัญหา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการใช้ข้อมูล 

    

ระบบรกัษาความปลอดภยั (Security) : ก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบ และปรับปรุง/
ทบทวนระบบรักษาความปลอดภยัระบบ 

    

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ : จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน     
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ชื่อโครงการ 2. โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
งบประมาณ 24.6397 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อบรรเทาปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง ในพื้นท่ี  
• เพื่อให้ชุมชนมีน ้าต้นทุนและน ้าส ารองส าหรับอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร  
• เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน ้าภายในชุมชน วางแผนการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้  

เป้าหมาย 
 

• ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประยุกตใ์ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
• ชุมชนมีข้อมูลน ้า ผังน ้า ที่ได้จากการเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพื่อวางแผนบริหารจัดการน ้าในพื้นท่ี 
• ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้างแหล่งน ้าที่ช่วยบรรเทาปัญหาน ้าท่วม และน ้าแล้ง  

ผลสัมฤทธิ์ • เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถประยุกตใ์ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจัดท าข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ี  
• เกิดการพัฒนาโครงสร้างแหล่งน ้าของชุมชนที่ช่วยบรรเทาปัญหาน ้าท่วม และน ้าแล้ง 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน ้าชุมชน (กช.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
        ด าเนินงานใน 15 พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคัดเลือกจาก
พื้นที่เครือข่ายชุมชนที่ขยายผลจากชุมชนแกนน าและพื้นที่เครือข่ายของ
ท้องถิ่นและสภาเกษตรกรที่มีฐานข้อมูล แผนที่น ้าต าบล เพื่อน าข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แผนงานพัฒนาแหล่งน ้า ไปสู่การลงมือปฏิบัติและบริหาร
จัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าแล้งน ้าท่วม ผ่านกระบวนการส าคัญดังนี้ 
        เรียนรู้และปฏิบัติ : เรียนรู้ และปฎิบัติสร้างคนในพื้นที่ ให้สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
       บริหารและวางแผน : ประสานการท างาน ร่วมกันบริหารและวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน 
       พัฒนา : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน ้า สร้างต้นแบบความส าเร็จการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม และขยาย
ผลไปสู่พื้นที่อ่ืนๆ 

เรยีนรูแ้ละปฏบิตั ิ: ถ่ายทอดองคค์วามรู้การประยุกต์ใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน  

    

ส ารวจและวางแผน : ลงส ารวจพืน้ที่ จัดท าข้อมูลและวางแผนการด าเนินงานพร้อม
ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ เพิ่มเติมข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อจัดท าร่าง
ข้อเสนอโครงการ 

    

วเิคราะหแ์ละประมวลผล : วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณงบประมาณในการด าเนินงานแต่ละ
ชุมชน 

    

พัฒนา : สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน ชุมชนด าเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน ้า 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สรุปความส าเร็จ 
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ชื่อโครงการ 3.โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 23.7900  ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชนสามารถจัดท าข้อมูลน ้า แผนที่น ้า มีข้อมูลแหล่งน ้าเชิง
พื้นที่ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และวางแผนงานพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดความมั่นคง
ทางด้านน ้า ด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านพลังงาน 

เป้าหมาย 
 

• ชุมชนแกนน าได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยขยายผลสู่พื้นที่อ่ืน 45 ชุมชน  
• ชุมชนมีข้อมูลน ้า ผังน ้า ที่ได้จากการเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเพื่อวางแผนบริหารจัดการน ้าในพื้นท่ี 
• เกิดตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ผลสัมฤทธิ์ • ชุมชนแกนน าได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยขยายผลสู่พื้นที่อ่ืน 45 ชุมชน น าไปสู่การพัฒนาชุมชนทั้งด้านน ้า อาหาร และชีวิตความเป็นอยู่ 
• เกิดตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มความมั่นคงด้านน ้า เกษตรกรใช้ข้อมูลสารสนเทศน ้าวางแผนเพาะปลูก 
เพิม่ความมั่นคงด้านอาหาร ที่ขยายผลและขับเคลื่อนได้โดยชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน ้าชุมชน (กช.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
        เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน สร้างต้นแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดความมั่นคงด้าน
น ้า และพัฒนาบุคลากรในระดับชมุชน ท้องที่ ท้องถิ่นและสภาเกษตรกร 
ผ่านกระบวนการดังนี ้
        เรียนรู้และถ่ายทอด : พัฒนาศักยภาพคนในพื้นท่ีเพื่อการบริหาร
จัดการน ้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        บริหารและวางแผน : ประสานและติดตามการท้างานเพื่อ
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน  
        พัฒนาและฟื้นฟูเชิงพื้นที่ : สร้างต้นแบบความส าเร็จและขยาย
ผลการท างานบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 

สร้างคนในพืน้ทีใ่หม้ศีกัยภาพดา้นการบรหิารจดัการน า้ ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี : 
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ และพิจารณาโครงการ ทบทวน 
วิเคราะห์แผนและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ผ่านมาของชุมชน 

    

ประสานและตดิตามการท างานเพือ่วางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าชมุชน : เก็บข้อมูล
พื้นท่ี ประสางาน วิเคราะห์ และวางแผนบริหารจัดการน ้าของชุมชน รวบรวมข้อเสนอ
โครงการจากชุมชน เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน 

    

สรา้งตน้แบบความส าเรจ็และขยายผลการท างานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า : ชุมชน
ขับเคลื่อนงานพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน ้า/เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่/พัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
ติดตามประเมินผลการด าเนินการและสรุปความส าเร็จ 
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ชื่อโครงการ 4. โครงการจัดท าต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า 
งบประมาณ 16.1500 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน 
• เพื่อให้มีระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านน ้าที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชน และเกษตรกร 
• เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่มีมาตรฐานเดียวกัน สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน ้า น าไปสู่การบูรณาการงานในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

เป้าหมาย 
 

• มาตรฐานข้อมูลด้านน ้า 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีโทรมาตร (ปริมาณฝน, น ้าท่า) และข้อมูลแหล่งน ้า 
• ชุดข้อมูลที่มีการปรับตามมาตรฐานดังกล่าว 3 ชุดข้อมูล 
• ต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า ที่รองรับการน าเข้าข้อมูลตามมาตรฐานข้างต้น และสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติได ้

ผลสัมฤทธิ์ • มาตรฐานข้อมูลด้านน ้า 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีโทรมาตร (ปริมาณฝน, น ้าท่า) และข้อมูลแหล่งน ้า และชุดข้อมูลที่มีการปรับตามมาตรฐานดังกล่าว 
• ต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า ที่รองรับการน าเข้าข้อมูลตามมาตรฐานข้างต้น และสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติได้  
• ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า และระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านน ้าที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชน และ
เกษตรกร 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (พด.) ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน ้า (นน.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
      สร้างมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า ที่เป็นข้อมูลน าร่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
สามารถน าไปใช้งานได้ พร้อมทั้งพัฒนาต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
ด้านน ้า ที่รองรับการน าเข้าข้อมูลตามมาตรฐานข้างต้น และใช้เป็นระบบกลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน ้าระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดย
สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

จัดท ามาตรฐานข้อมูลน ้าใน 3 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีโทรมาตร 
(ปริมาณฝน, น ้าท่า) และข้อมูลแหล่งน ้า 

    

ปรับรูปแบบข้อมูลและโอนถ่ายข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน     
พัฒนาต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า     

เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ชื่อโครงการ 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าของประเทศ 
งบประมาณ 9.3300 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพิ่มประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. ให้มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
• เพื่อขยายผลการติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์ฝน และแจ้งเตือนเหตุการณ์ฝนตกหนักผ่านข้อความสั้น (SMS) 
• สนับสนุนข้อมูลให้กับส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้บริหารจัดการน ้าของประเทศ 

เป้าหมาย 
 

• สถานีโทรมาตร จ านวน 950 สถานี ท างานและส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 85 
• สถานีโทรมาตรสามารถส่งข้อความสั้นแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกรณีฝนตกหนัก อัตราความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 90 

ผลสัมฤทธิ์ • สถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. มีความพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้กับส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการน ้า
ของประเทศ  

• มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าเพื่อเตรียมการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
• มีข้อมูลสนับสนุนแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์สภาพอากาศ และสถานการณ์น ้า รวมทั้งสนับสนุนภารกิจคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน ้า (นน.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
• ตรวจสอบสถานะการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ 
สสน. ทั่วประเทศ จ านวน 950 สถานี  

• ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net 
• บริการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฝนตกหนักผ่านข้อความสั้น (SMS) ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์     
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อ
เข้าด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

    

จัดหาผู้รับจ้างส าหรับด าเนินการในพื้นท่ี     
เข้าด าเนินการบ ารุงรักษาในพื้นท่ี     
ตรวจสอบการด าเนินงาน และติดตามผลการท างานของสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติในพื้นท่ี 

    

 
 

 

 

 

 

http://www.thaiwater.net/
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ชื่อโครงการ 6.โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม 
งบประมาณ 6.3288 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อพัฒนาเกณฑ์เตือนภัยแล้ง ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน ้า 
• เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบติดตามภัยแล้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม 

เป้าหมาย 
 

• มีดัชนีภัยแล้งและดัชนีเปราะบางจากภัยแล้งที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
• มีเกณฑ์เตือนภัยแล้งและแผนที่เสี่ยงภัยแล้งที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยในระดับต าบล 
• เกิดต้นแบบระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ เตือนภัย และรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 

ผลสัมฤทธิ์ • การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจและการบริหารจัดการน ้าอย่างเป็น
ระบบ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากภัยแล้ง 

• บุคลากรมีศักยภาพดา้นการพัฒนาระบบติดตามภัยแล้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน ้า (นน.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
      พัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง ที่สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาดัชนีภัยแล้ง (Drought Index) ดชันีความเปราะบางจากภยัแล้ง เกณฑเ์ตือนภัย 
และจัดท าแผนท่ีเสีย่งภัยแลง้จากดัชนีต่างๆ ด้วยข้อมูลจากดาวเทยีม 

    

ประเมินปริมาณน ้าฝน-น ้าท่าโดยใช้ข้อมูลปริมาณน ้าฝนจากดาวเทียม     
พัฒนาระบบวิเคราะห์ ระบบแสดงผล และ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล     
ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู ้     
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ชื่อโครงการ 7.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 
งบประมาณ 5.4592 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อขับเคล่ือนสนับสนุนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด ในการเร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด 
• เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชนให้มีความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ สามารถวิเคราะห์เพื่อรบัมือ วางแผนท้ังในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต 

• เพื่อขยายความร่วมมือ/ขยายเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วม 
• เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างข้อมูลจากส่วนกลางและข้อมูลในพื้นท่ี  
• เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีส ารวจสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 

เป้าหมาย •  เกิดศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานเชิงวิชาการของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 
•  บุคลากรมีความรู้และศักยภาพในการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ สามารถวิเคราะห์เพื่อรับมือ วางแผนท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
•  เกิดความร่วมมือเครือข่ายการบริหารจัดการน ้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
•  มีเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน ้าเชิงพื้นท่ีสนับสนุนศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 

ผลสัมฤทธิ์ • เกิดผลส าเร็จของการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานเชิงวิชาการของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 
• หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน มีความรู้และศักยภาพสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศจากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติสู่การใช้งานเพื่อบริหารจัดการน ้าเชิงพื้นท่ี 
• เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
• เกิดต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน ้าเชิงพื้นท่ีสนับสนุนศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน ้า (สส.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
        สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด
ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด และ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ทรัพยากรน ้า ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 : ความรู้ เทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน ้า กิจกรรม
ท่ี 1 เร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด ในการเร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด     
พัฒนาศักยภาพ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน ให้เกิดการใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติสู่การใช้งานเพื่อบริหารจัดการน ้าเชิงพื้นท่ี 

    

ขยายความร่วมมือ/ขยายเครอืข่าย การบริหารจัดการน ้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปล่ียน และพัฒนาข้อมูลเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน ้าจังหวัด 

    

พัฒนาระบบส ารวจทางน ้าอย่างง่ายส าหรับใช้งานในศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด     
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5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามแหล่งเงิน 

รายการคา่ใชจ้า่ย 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (ลา้นบาท) 

พ.ร.บ.  
งบประมาณประจ าป ี เงนิสะสม รวมทัง้สิน้ 

1. คา่ใชจ้า่ยบคุลากร    101.0268 15.0000 116.0268 
2. คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน  26.1517 48.7898 74.9415 
3. คา่ใชจ้า่ยโครงการ (รวม 7 โครงการ) 112.5956 - 112.5956 

1) โครงการพัฒนาแพลทฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการคลังข้อมูลน ้าอย่างยั่งยืน 
(ThaiWater Platform)  

26.8979 - 26.8979 

2) โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 24.6397 - 24.6397 
3) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด าริโดย

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
23.7900 - 23.7900 

4) โครงการจัดท าต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า 16.1500 - 16.1500 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าของประเทศ 9.3300 - 9.3300 
6) โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม 6.3288 - 6.3288 
7) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า

จังหวัด 
5.4592 - 5.4592 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 239.7741 63.7898 303.5639 
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส   

รายการคา่ใชจ้า่ย 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ* (ลา้นบาท) 

รวมทัง้ป ี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. คา่ใชจ้า่ยบคุลากร    116.0268 25.2567 25.2567 25.2567 40.2567 
2. คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน  74.9415 18.6044 14.0382 27.3454 14.9535 
3. คา่ใชจ้า่ยโครงการ (รวม 7 โครงการ) 112.5956 6.5495 38.8757 30.5855 36.5849 

1) โครงการพัฒนาแพลทฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริกา 
รคลังข้อมูลน ้าอย่างยั่งยืน (ThaiWater Platform)  

26.8979 0.3000 8.5117 8.0977 9.9885 

2) โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

24.6397 1.1505 9.3955 7.8360 6.2577 

3) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตาม 
แนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

23.7900 1.0627 12.9736 4.4595 5.2942 

4) โครงการจัดท าต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า 16.1500 2.4650 3.4300 2.8950 7.3600 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการน ้าของประเทศ 

9.3300 0.7467 0.8611 3.8611 3.8611 

6) โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม 6.3288 -  1.2000 2.4000 2.7288 
7) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด ภายใต้คณะอนุกรรมการ 
ทรัพยากรน ้าจังหวัด 

5.4592 0.8246 2.5039 1.0361 1.0946 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 303.5639 50.4106 78.1706 83.1876 91.7951 
 
 
 
 
 
 

*แหล่งเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 และเงินสะสม 
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ภาพความเชือ่มโยงกบัแผนและนโยบายระดบัชาต ิระดบักระทรวง 
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แผนปฏบิตักิาร 5 ป ี(ระยะแรก 3 ป ีพ.ศ. 2563-2565) ของสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 
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การเชือ่มโยงประเดน็มุง่เนน้ของแผนปฏบิตักิารระยะ 5 ป ี(ระยะแรก 3 ป ีพ.ศ. 2563-2565) สูโ่ครงการส าคญัในแผนปฏบิตักิาร พ.ศ. 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


