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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 

 

1. แผนงบประมาณ  

แหลง่งบประมาณ งบประมาณ (ลา้นบาท) 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 280.2455  
เงินสะสม  36.7222 
เงินรายได้ (ประมาณการ)  34.2800 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 351.2477 

2. โครงการส าคญัตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชือ่โครงการ งบประมาณ (ลา้นบาท) 
1. โครงการพฒันาระบบตดิตามการเปล่ียนแปลงสถานะด้านน ้าของประเทศไทยด้วยขอ้มูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก  

(Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างย่ังยืน ระยะที่ 1 
43.6198 

2. โครงการพฒันาแพลตฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน า้อย่างย่ังยืน 21.6067 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบรหิารการจัดการน า้ของประเทศ 21.3300 
4. โครงการจัดท าแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านน า้ 17.9281 
5. โครงการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สู่ความม่ันคงน ้าระดับชุมชน : ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต 15.9294 
6. โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพฒันาเกษตรกรและท้องถิน่อย่างย่ังยืน (พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15.3873 
7. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวดัภายใต้คณะอนุกรรมการทรพัยากรน ้าจังหวัด ระยะที ่2 6.4032 
8. โครงการพฒันาระบบตดิตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ระยะที่ 2 5.9726 
9. โครงการพฒันาทักษะดา้นดิจทิัลของบุคลากร เพื่อส่งเสรมิรัฐบาลดิจิทัล 0.3846 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 148.5617 
หมายเหตุ : โครงการและงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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3. แผนงานการด าเนนิงานโครงการ  
ชื่อโครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน ้าของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก (Earth Observation)  

เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 
งบประมาณ 43.6198 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อพัฒนาดัชนีหรือตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการน ้า  
• เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และเช่ือมโยงข้อมูลส าหรับสร้างดัชนีความเปราะบางจากภัยน ้าท่วมและภัยแล้ง ( Flood and Drought vulnerability index)  
• เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแบบจ าลองด้านทรัพยากรน ้าและการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก 

เปา้หมาย • ระบบติดตามสถานะด้านน ้าจากข้อมูล EO จ านวน 1 ระบบ 
ผลสัมฤทธิ์ • ระบบแบบจ าลองสมดุลน ้าและพัฒนาดัชนีสมดุลน ้า (Water balance index) จากข้อมูล EO ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์น ้าท่วมและน ้าแล้ง  

ที่สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน ในการบริหารจัดการน ้า ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้ 
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน ้าท่วมและน ้าแล้งของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจและการบริหารจัดการน ้า

อย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน ้าท่วมและน ้าแล้งอย่างยั่งยืน 
• บุคลากรมีศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าและข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน ้า (นน.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
          พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน  ้า 
เช่ือมโยงและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านน ้า (ข้อมูลตรวจวัด ข้อมูล
จากแบบจ าลอง ข้อมูลจากดาวเทียม) พัฒนาเกณฑ์ ดัชนีหรือ
ตัวชี้วัด เพื่อติดตามความสมดุลของปริมาณน ้าและความ
ต้องการน  ้าเช ิงพ ื ้นท ี ่ด ้วยข ้อม ูลจากดาวเท ียมส ารวจ
ทรัพยากรโลก (EO-based water balance index) เพื่อบ่งช้ี
พื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่เสี่ยงในเชิงสมดุลน ้า พัฒนาระบบ
ปฎิบัติการและระบบแสดงผลในแบบแผนที ่ที ่สามารถแสดง
รายละเอียดสถานะด้านน ้าในระดับต่าง ๆ  

เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านน ้าจากคลังข้อมูลน ้าฯ และข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก 
(Earth Observation ; EO) 

    

เช่ือมโยงแบบจ าลองน ้าฝน-น ้าท่า (Distributed rainfall runoff model) และแผนที่น ้าท่า โดยใช้ข้อมูล IMERG 
Final Run (ข้อมูลต้ังแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบัน) 

    

พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน ้าของประเทศด้วยข้อมูล EO     

พัฒนาระบบติดตามสถานะความต้องการน ้าและปริมาณน ้าต้นทุนของประเทศไทย     

เช่ือมโยงระบบและพัฒนาระบบ operation       
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ชื่อโครงการ 2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน ้าอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 21.6067 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางส าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านน ้าของประเทศ (Thaiwater Platform)  
• เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด  
• เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้อมูลน ้าที่มีอยู่ในระบบ โดยการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล และระบบการแสดงผลข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์ด้านน ้าของประเทศได้ 

เป้าหมาย • ระบบแกนหลักส าหรับประมวลผลข้อมูล  
• นโยบายการรักษาความปลอดภัยของทั้งระบบ 
• ปรับปรุงบัญชีข้อมูลตามกลุ่มผู้ใช้งาน สิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล และจัดท าความเช่ือมโยงของข้อมูล 1 ระบบ 

ผลสัมฤทธิ์ • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านบริหารจัดการน ้าสามารถใช้แพลตฟอร์มกลางส าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านน ้าของประเทศ ( Thaiwater Platform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานขอ้มูล  
และการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการน ้าของประเทศ 

• เกิดความน่าเช่ือถือของระบบข้อมูลน ้าของประเทศ และมีการบูรณาการข้อมูล และใช้งานข้อมูลร่วมกันอย่างแท้จริง 
• บุคลากรของ สสน. สามารถพัฒนาและบ ารุงรักษาแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (พด.)  

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
           ด าเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อปรับรูปแบบและโครงสร้างของ
ระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพ ที่ต้อง
สร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล มีระบบที่สามารถรองรับจ านวน
ข้อมูลที ่เพิ ่มมากขึ้น และเน้นการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาใช้บริการร่วมกันได้โดยมีข้อจ ากัด
น้อยที ่สุด ในระยะยาวยังรองร ับการจัดท  ามาตรฐานข ้อมูล  
และข้อมูลเปิด (Open Data) ให้แก่ข้อมูลด้านน ้าของประเทศบน
ระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และการใช้งานของระบบทั้งหมด ให้ผู้ใช้บริการ
มีความเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มที่ได้ใช้งานร่วมกัน โดยในปี 2566  
จะพัฒนาระบบแกนหลักของแพลตฟอร์ม ตามสถาปัตยกรรมที่ได้
ออกแบบเมื่อปี 2565 

ระบบแกนหลักของแพลตฟอร์ม (Core System) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ปรับใช้มาตรฐานสากลในการจัดการ 
กับข้อมูล และระบบข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงการส ารองข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    

การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Strategy & Management) : จัดท ามาตรฐานข้อมูล และธรรมภิบาลข้อมูล  
(data governance) กับชุดข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาต ิ

    

การน าขอ้มลูไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ (Value-added services & applications) : ก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ จัดเตรียม
ชุดข้อมูล และ template ให้อยู่ในรูปที่พร้อมน าไปวิเคราะห์ คัดเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสม พัฒนาการวิเคราะหข์้อมูล 
และทดสอบผลการวิเคราะห ์

    

ระบบรกัษาความปลอดภยั (Security) : ก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบ และปรับปรุง/ทบทวนระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบ 

    

ระบบใหบ้รกิารขอ้มลู และเชือ่มโยงขอ้มลู (Thaiwater Share) : ออกแบบและพฒันา Platform ส าหรับการให้บริการ ทบทวน
บัญชีข้อมูล และจัดท าความเชื่อมโยงของข้อมูล ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในการน าข้อมูลไปใช้งาน 
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ชื่อโครงการ 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการน ้าของประเทศ 
งบประมาณ 21.3300 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

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

เป้าหมาย 
 

• สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จ านวน 850 สถานี ท างานและส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 92 
• สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติ รุ่นที่ 5 (Version 5.0) จ านวน 100 สถานี 
• สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ สามารถส่งข้อความสั้นแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกรณีฝนตกหนัก อัตราความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 95 

ผลสัมฤทธิ์ • สถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. มีความพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้กับส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการน ้าของประเทศ  
• มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าเพื่อเตรียมการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
• 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 850 สถานี  

• ติดต้ังเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติ รุ่นที่ 5 (Version 5.0) จ านวน 100 สถานี 
และติดต้ังชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 

• ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมติั ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net 
• บริการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฝนตกหนักผ่านข้อความสั้น (SMS) ให้แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์     
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อเข้าด าเนินการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

    

จัดหาชุดอุปกรณ์โทรมาตร เพื่อท าการเพิ่มประสิทธิภาพและบ ารุงรักษา     
จัดหาผู้รับจ้างส าหรับด าเนินการในพื้นที่     
เข้าด าเนินการบ ารุงรักษาในพื้นที่     
ตรวจสอบการด าเนินงาน และติดตามผลการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ  
ในพื้นที่ 

    

 

 

 

http://www.thaiwater.net/
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ชื่อโครงการ 4. โครงการจัดท าแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน ้า  
งบประมาณ 17.9281 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

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

เป้าหมาย 
 

• มาตรฐานข้อมูลด้านน ้า 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน ้าขนาดกลาง แหล่งน ้าขนาดเล็ก และคุณภาพน ้า (ความเค็ม, ออกซิเจน, ความขุ่น) 
• จ านวนชุดข้อมูลมีความสมบูรณ์และสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้ 3 ชุดข้อมูล 
• ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า ที่รองรับการน าเข้าข้อมูลตามมาตรฐานข้างต้น และสามารถเช่ือมต่อกับระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติได้ 

ผลสัมฤทธิ์ • มาตรฐานข้อมูลด้านน ้า 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน ้าขนาดกลาง แหล่งน ้าขนาดเล็ก และคุณภาพน ้า (ความเค็ม, ออกซิเจน, ความขุ่น) และชุดข้อมูลที่มีการปรับตามมาตรฐานดังกล่าว 
• ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า ที่รองรับการน าเข้าข้อมูลตามมาตรฐานข้างต้น และสามารถเช่ือมต่อกับระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติได้  
• ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า และแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านน ้าที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงาน ประชาชน เกษตรกร  

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

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
ด าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการจัดท าต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  

ด้านน ้า เพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน 
และพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลด้านน ้า ที ่สนับสนุนการ
เปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงาน ประชาชน เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

จัดท ามาตรฐานข้อมูลน ้าใน 5 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน ้าขนาดกลาง แหล่งน ้าขนาดเล็ก  
และคุณภาพน ้า (ความเค็ม, ออกซิเจน, ความขุ่น) 

    

พัฒนาระบบวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล     
พัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล     
เช่ือมโยงข้อมูลไปสู่ศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Platform)     
เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ชื่อโครงการ 5. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน ้าระดับชุมชน : ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต  
งบประมาณ 15.9294 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพื่อพัฒนาฟื้นฟูโครงสร้างแหล่งน ้า ให้ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชนจัดท าข้อมูลน ้า แผนที่น ้า มีข้อมูลแหล่ง
น ้าเชิงพื้นที่ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการและวางแผนงานพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถบรรเทาปัญหาน ้าท่วม และน ้าแล้ง ในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน เกิดความมั่นคงทางด้านน ้า 

• เพื่อถ่ายทอดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการระบบเกษตรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก การกักเก็บส ารองน ้า สมดุลน ้าเชิงพื้นที่ เพื่อจัดท าปฎิทินการเพาะปลูกและท าเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ รวมกลุ่มเพาะปลูกและวางแผนการตลาดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และผลผลิตของชุมชน 

• เพื่อสร้างต้นแบบการด าเนินงานระบบเกษตรเพิ่มมูลค่าในระดับชุมชน จากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างแหล่งน ้า และการท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมกลุ่ม
จัดการผลผลิตทางการเกษตร เกิดความมั่นคงอาหารและผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี 

เป้าหมาย 
 

• ชุมชนแกนน าได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ  
• ชุมชนมีข้อมูลน ้า ผังน ้า ปฏิทินการเพาะปลูก ที่ได้จากการเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเพื่อวางแผนบริหารจัดการน ้าในพื้นที่ 
• เกิดต้นแบบการด าเนินงานระบบเกษตรเพิ่มมูลค่าในระดับชุมชน จากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างแหล่งน ้า และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

ผลสัมฤทธิ์ • ชุมชนเกิดการเรียนรู้ในการท าข้อมูลแผนที่น ้า ผังน ้า ปฏิทินการเพาะปลูก ที่ช่วยบริหารจัดการน ้าและเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
• ชุมชนแกนน า 15 ชุมชน ที่เข้าร่วมด าเนินงานในปี 2566 สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยตนเอง วิเคราะห์วางแผน ด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างแหล่งน ้าที่เหมาะสมกับภูมิสังคม โดยมีความ

มั่นคงน ้าอุปโภคและเกษตรเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
• ชุมชนแกนน า 15 ชุมชน ที่เข้าร่วมด าเนินงานในปี 2566 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การด าเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เกิดความมั่นคงอาหารและผลผลิตครัวเรือนต่อเนื่องตลอดปีไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 30 ของจ านวนชุมชนแกนน าที่เข้าร่วมทั้งหมด  
• เกิดต้นแบบการด าเนินงานระบบเกษตรเพิ่มมูลค่าในระดับชุมชน จากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างแหล่งน ้า และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน ้าชุมชน (กช.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
ด าเนินงานร่วมกับ 15 ชุมชนแกนน า โดยสร้างเป็นตัวอย่างการ

ท างาน เพื่อยกระดับทักษะด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้าไปสู่ความ
มั่นคงอาหารและผลผลิต น าไปสู่การบรรเทาปัญหาของชุมชนในการ
ด ารงชีพตามวิถีใหม่ ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของ “BCG Model”  
ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึง บนการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เร ียนรู้และปฏิบัต ิ :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ ให้ท างานด้านจัดการน ้าและเกษตรได้ พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวางแผนเพาะปลูก บริหารระบบแปลงและผลผลิต  

    

วเิคราะหแ์ละวางแผน : ด าเนินการส ารวจ เก็บข้อมูล วางแผนบริหารจัดการทรพัยากรน ้า และก าหนดแผนงานบรหิาร
จัดการน ้า และการใช้น ้า 

    

ด าเนนิงานพฒันาฟืน้ฟ ู: ด าเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน ้า และวางแผนท าเกษตร รวมทัง้ติดตามการด าเนินงาน 
ในระยะก่อน ระหวา่ง และหลังการด าเนินงาน ประเมินผลและสรุปความส าเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าชุมชน ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป 
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 

 

ชื่อโครงการ 6. โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถ่ินอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
งบประมาณ 15.3873 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

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

เป้าหมาย 
 

• ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
• ชุมชนมีข้อมูลน ้า ผังน ้า ที่ได้จากการเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพื่อวางแผนบริหารจัดการน ้าในพื้นที่ 
• ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้างแหล่งน ้าที่ช่วยบรรเทาปัญหาน ้าท่วม และน ้าแล้ง  

ผลสัมฤทธิ์ • เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจัดท าข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื้นที่  
• เกิดการพัฒนาโครงสร้างแหล่งน ้าของชุมชนที่ช่วยบรรเทาปัญหาน ้าท่วม และน ้าแล้ง 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน ้าชุมชน (กช.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
        ด าเนินงานใน 9 พื ้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคัดเลือกจากพื้นที่
เครือข่ายชุมชนที่ขยายผลจากชุมชนแกนน าและพื้นที่เครือข่ายของท้องถิ่นและสภา
เกษตรกรที่มีฐานข้อมูล แผนที่น ้าต าบล เพื่อน าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน
พัฒนาแหล่งน ้า ไปสู่การลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าแล้งน ้าท่วม  
 

ส ารวจ วางแผน และตดิตามการด าเนนิงาน: ลงส ารวจพื้นที่ จัดท าข้อมลูและวางแผนการ
ด าเนินงานพร้อมปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานสรุป
ความส าเร็จ ทบทวนการด าเนินงาน ประเมินผลและวางแผนขยายผลในระยะถัดไป 

    

วเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู : วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณงบประมาณในการด าเนินงาน     

พฒันา : สนบัสนุนการด าเนินงานของชุมชน ชุมชนด าเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน ้า 
ถ่ายทอด ทบทวน วิเคราะห์แผนการด าเนินงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และสรุป
ความส าเร็จ ทบทวนการด าเนินงาน ประเมินผลและวางแผนขยายผลในระยะถัดไป 
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 

 

ชื่อโครงการ 7. โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ระยะที่ 2  
งบประมาณ 5.9726 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้ง และระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน ้า 
• เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม 

เป้าหมาย 
 

• มีดัชนีพยากรณ์ภัยแล้ง เพื่อใช้ในการคาดการณ์การเกิดภัยแล้งที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
• เกิดระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ เตือนภัย และรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 

ผลสัมฤทธิ์ • การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที ่เกี่ ยวข้องในการตัดสินใจและการบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นระบบ  
ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง 

• บุคลากรมีศักยภาพด้านการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน ้า (นน.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
      พัฒนาโครงการต่อเน ื ่องจากโครงการพัฒนาระบบติดตาม  
และพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ระยะที่ 1  
ผลการด าเนินงาน เกิดระบบติดตามและเตือนภัยพื ้นที ่เสี ่ยงภัยแล้ง  
ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
ระดับต าบลได้โดยในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบปฏิบัติการ
ติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง และพัฒนาให้ระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน ้า 

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีภัยแล้งและการพยากรณ์ภัยแล้ง     

ปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องดัชนีภัยแล้ง     

วิเคราะห์หรือคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนและพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้ง     

ปรับปรุงระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง     
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ชื่อโครงการ 8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน า้จังหวัด ระยะที่ 2  
งบประมาณ 6.4032 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
 

• ขับเคล่ือนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด ในการจัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด   
• ส่งเสริม ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติให้เกิดการบริหารจัดการน ้าเชิงพื้นที่ 
• ขยายความร่วมมือ/ขยายเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และชุมชน ให้เกิดการบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
• พัฒนาเทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรเพื่อเฝ้าติดตามและควบคุมการเพาะปลูกในระดับชุมชนให้เชื่อมโยงกับระบบศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดเกิดข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่สนับสนุน

การท างานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด  
เป้าหมาย •  เกิดศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานเชิงวิชาการของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 

•  บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนมีความรู้และศักยภาพในการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ สามารถวิเคราะห์เพื่อรับมือ วางแผนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
•  เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีบุคลากรประจ าศูนย์ข้อ มูลน ้าระดับจังหวัด ที่สามารถดูแลระบบข้อมูลและอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง 
•  เกิดระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรเพื่อเฝ้าติดตามและควบคุมการเพาะปลูกในระดับชุมชน ที่เชื่อมโยงกับระบบศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด 

ผลสัมฤทธิ์ • มีศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานวิชาการของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 
• บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าเชิงพื้นที่ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งาน

ระบบศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด 
• เกิดการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
• มีข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่จากระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรเพื่อเฝ้าติดตามและควบคุมการเพาะปลูกในระดับชุมชนที่ส าหรับวางแผนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวพืชผล ลดความเสียหายต่อ

ผลผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน ้า (สส.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า

จังหวัด ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ทรัพยากรน ้า ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการน ้า 
กิจกรรมท่ี 1:  เร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด 
        โดยการด าเนินงานระยะท่ี 2 เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด 
ต่อยอดการใช้ข้อมูลตอบโจทย์ประเด็นพัฒนาของพ้ืนท่ีน าร่อง ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดใหเ้ป็น
ระยะท่ี 3: Professional เกิดข้อมูลน ้าต้นทุนในพ้ืนท่ี และข้อมูลวางแผนควบคุมการเพาะปลูก 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด ในการจัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลน ้า
ระดับจังหวัด   

    

พัฒนาศักยภาพ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน ให้เกิดการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติสู่การใช้งานเพ่ือบริหารจัดการน ้าเชิงพ้ืนท่ี 

    

ขยายความร่วมมือ/ขยายเครือข่าย การบริหารจัดการน ้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 

    

พัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรเพ่ือเฝ้าติดตามและควบคุมการเพาะปลูกในระดับชุมชน     
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ชือ่โครงการ 9. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจทิัลของบุคลากร เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทลั  
งบประมาณ 0.3846 ล้านบาท 
วัตถปุระสงค ์ 
 

• เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของ สสน. มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และในอนาคต 
• เพื่อให้บุคลากรของ สสน. สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถน าเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงาน 
• เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของ สสน. ในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต 

เปา้หมาย 
 

• บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ร้อยละ 90  
ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลสมัฤทธิ ์ • บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
• บุคลากรสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถน าเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
• บุคลากรมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต 

ผู้รบัผดิชอบ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) 

แผนการด าเนนิงาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
      เป็นการยกระดับความสามารถและสร ้างความพร้อมของ

บุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้
ม ีท ักษะด้านดิจ ิทัลที ่เหมาะสม สามารถปรับตัวให ้เท่าทันกับการ
เปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจ ิท ัล และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ด าเนินการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพือ่ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 3 กลุ่มหลักสูตร ได้แก่ 

    

1)  กลุ่มหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)     
2)  กลุ่มหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)     
3)  กลุ่มหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)     
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4. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามแหล่งเงิน  

รายการคา่ใชจ้า่ย 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (ลา้นบาท) 

พ.ร.บ.  
งบประมาณประจ าป ี

เงนิสะสม รวมทัง้สิน้ 

1. คา่ใชจ้า่ยบคุลากร 105.5321 - 105.5321 
2. คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 26.1517 36.7222 62.8739 
3. คา่ใชจ้า่ยโครงการ (รวม 9 โครงการ) 148.5617 - 148.5617 

1) โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน ้าของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้อย่างยัง่ยืน ระยะท่ี 1 

43.6198 - 43.6198 

2) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiWater เพ่ือการบริหารจัดการและให้บริการคลงัข้อมูลน ้าอย่างยัง่ยืน 21.6067 - 21.6067 
3) โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการน ้าของประเทศ 21.3300 - 21.3300 
4) โครงการจัดท าแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลีย่นข้อมูลด้านน ้า 17.9281 - 17.9281 
5) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความม่ันคงน ้าระดับชุมชน : ระยะท่ี 2 ม่ันคงอาหารและผลผลิต 15.9294 - 15.9294 
6) โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน (พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15.3873 - 15.3873 
7) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ขอ้มูลน ้าระดับจังหวัดภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 

ระยะท่ี 2 
6.4032 - 6.4032 

8) โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณภ์ยัแลง้ด้วยดชันีภยัแลง้จากข้อมูลดาวเทียม ระยะท่ี 2 5.9726 - 5.9726 
9) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 0.3846 - 0.3846 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 280.2455 36.7222 316.9677 
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4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส   

รายการคา่ใชจ้า่ย 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ* (บาท) 

รวมทัง้ป ี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. คา่ใชจ้า่ยบคุลากร  105,532,100 26,385,000 26,385,000 26,385,000 26,377,100 

2. คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน  62,873,900 18,673,750 14,117,250 19,115,350 10,967,550 

3. คา่ใชจ้า่ยโครงการ (รวม 9 โครงการ) 148,561,700 54,409,310 49,427,632 26,399,297 18,325,461 
1) โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะดา้นน ้าของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
ส ารวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอยา่งยั่งยืน ระยะท่ี 1 

43,619,800  25,910,100   15,889,900   909,900   909,900  

2) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลงัข้อมูลน ้าอย่างยัง่ยืน 21,606,700  4,411,675   6,391,675   6,391,675   4,411,675  

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการน า้ของประเทศ 21,330,000  508,000   11,124,000   6,099,000   3,599,000  

4) โครงการจัดท าแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลีย่นข้อมูลด้านน ้า 17,928,100  7,575,000   3,975,000   2,975,000   3,403,100  
5) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูค่วามม่ันคงน ้าระดับชมุชน : ระยะท่ี 2 ม่ันคงอาหารและ
ผลผลิต 

15,929,400  6,858,900   4,098,660   2,977,530   1,994,310  

6) โครงการจัดการน ้าชุมชน สู่การพฒันาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน (พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15,387,300  3,320,529   3,510,892   6,110,894   2,444,985  
7) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน า้
จังหวัด ระยะท่ี 2 

6,403,200   702,506   3,895,705   492,498   1,312,491  

8) โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งดว้ยดชันีภัยแลง้จากข้อมูลดาวเทียม ระยะท่ี 2 5,972,600  5,122,600   350,000   250,000   250,000  

9) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร เพื่อสง่เสริมรัฐบาลดจิิทัล 384,600   -     191,800   192,800   -    

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 316,967,700 99,468,060 89,929,882 71,899,647 55,670,111 
*แหล่งเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 และเงินสะสม 
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5. ตวัชีว้ดั ป ี2566 

ตวัชีว้ดั (หนว่ยนบั) คา่เปา้หมาย 
ประเด็นท่ี 1 ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

จ านวนผลงาน/องค์ความรู้ท่ีน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการน ้า (ผลงาน) 20 

จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าท่ีได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ (ระบบ)  4 

จ านวนบทความวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ (เร่ือง) 20 

ประเด็นท่ี 2 ด้านการบูรณาการข้อมูลและให้บริการระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

จ านวนการให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า (รายการ) 1,000 

อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน และระดับน ้า จากระบบโทรมาตรอัตโนมัติ (ร้อยละ) 95 

จ านวนชุดข้อมูลเปิดท่ีให้บริการ (ชุดข้อมูล)  5 

จ านวนมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า (ชุดข้อมูล) 5 

ประเด็นท่ี 3 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ (คะแนน)  80 

ประเด็นท่ี 4 ด้านการถ่ายทอดผลงานและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ระดับความม่ันคงน ้าอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนน าและเครือข่าย (ร้อยละ) 88 

ชุมชนเครือข่ายขยายผลการจัดการน ้าชุมชนนอกเขตชลประทาน (หมู่บ้าน) 10 

ร้อยละของจ านวนชุมชนแกนน าและเครือข่ายท่ีร่วมด าเนินการแต่ละปี มีความม่ันคงด้านอาหารและผลผลิตครัวเรือน (ร้อยละ)  30 

จ านวนต้นแบบชุมชนเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) (ชุมชน)  2 

จ านวนจังหวัดท่ีใช้งานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ี (จังหวัด)  2 



 

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566  
ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 

 

ภาพความเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายส าคัญท่ีเก่ียวข้อง  

 
 



 

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566  
ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 

 

แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566  
ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 

 

การเชื่อมโยงประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สู่โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 

 
 


