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ค าน า 
 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายใน สสน. ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิด
การบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” โดยได้วางกรอบ
แนวทางด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน ้า ร่วมกับการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายต่อการด าเนินงาน และการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ สสน. จะส่งมอบ
ให้กับประเทศ  กลยุทธ์และแผนงานที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด โดยแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในทุกระดับ ทั้งใน
ระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน  ควบคู่ไปกับการพัฒนาคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติและเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และน่าเชื่อถือ โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน สสน. เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันสอดประสานและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
ระดับประเทศและในระดับพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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1.1 บทบาทหนา้ที ่และพนัธกจิ 

        บทบาทหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 มี
ดังน้ี 
1. รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน ้า

และภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน ้าจากหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข้องเพื ่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข ้อมูลน ้า
แห่งชาติ รวมทั้งให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและบริหารจัดการน ้าของประเทศ 

2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน ้าและระบบบริหาร
จัดการน ้า 

3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

4. น าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
หน ่วยงานต ่างๆ น  าไปใช ้ประโยชน ์ ในการเพ ิ ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และ
ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที ่เป็นผลการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชน ทั ้งในประเทศและต ่างประเทศน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้ 

5. ด าเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 

        จากบทบาทหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาฯ  สสน. จึง
ก าหนดพันธกิจหลัก 4 ข้อ ดังน้ี 

 

 

 

 

        

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากร
น ้า และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

2. บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาและบริหารจัดการน ้าของประเทศ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน ้าท้ังในและ
ต่างประเทศ 

4. น าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและ
พัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนน าไปใช้
ประโยชน์ 
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    1.2  วสิยัทศัน ์และคา่นยิมหลกั 
 

วสิยัทศัน ์

“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 

คา่นยิมหลัก 

สสน. มคีา่นิยมหลัก (Core values) ไดแ้ก่  I – T – T – N  
เป็นศูนย์รวมใจและเป็นตัวชี้น าพฤติกรรมของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร โดยผสมผสาน 
ระหว่างความนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรม หล่อหลอมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติของ 

บุคลากรในองค์กร อันเป็นแรงผลักดันในการสรรค์สร้างผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ  
ทรัพยากรน ้า ตลอดจนบริการถ่ายทอดผลงานสู่ชุมชนและประชาชนท่ัวประเทศ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการ 

บริหารจัดการด้านทรัพยากรน ้าของประเทศไทยอย่างยั่นยืน  

 

 
 

Innovative Thinking  
มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

Trust 
มีความน่าเชื่อถือ ไวว้างใจ 

Networking  
การสร้างเครือข่าย 

 
หาค าตอบใหม่ในการแก้ปัญหา ริเริ่ม และแสวงหาความรู ้

ใหม่ๆ เพื่อสร้างความช านาญในงานของตนเอง   
และสร้างการบริหารจัดการ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพในการท างานทั้งในระดับบุคคล  
หน่วยงาน และองค์กร 

Teamwork  
การท างานเป็นทีม 

ก าหนดเป้าหมายแห่งความส าเร็จของทีมร่วมกัน เปิดโอกาส
รับฟังข้อคิดเห็น และสื่อสารร่วมกันภายในทีมเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกันและน าไปปฏิบัติตามท่ีตกลง ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการท างาน การแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต่างๆ กันภายในทีม 

สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความส าเร็จจริง การรักษาค ามั่น
สัญญาตามข้อผูกพันที่ให้ไว้กับผูอ่ื้น รวมถึงความสามารถในการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงประเด็นแก่บุคคลภายใน
และภายนอกองค์กรตลอดจนปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้

ข้อบังคับและระเบยีบขององค์กร 

การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลต่างๆ ในทุกระดับ
ต าแหน่งงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งความสามารถ
ในการขอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือต่างๆ 
จากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อตอบสนองต่อ

เป้าหมายความส าเร็จขององค์กร 

I  T 

 T  N 
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โดยได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย ดังนี ้

ฝ่ายนวตักรรมสารสนเทศทรพัยากรน า้ 
(1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตร และเทคโนโลยีการ

ตรวจวัด รวมท้ังติดตั้งและบ ารุงรักษา 
(2) วิจัยและพัฒนาระบบแบบจ าลองและระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเกี ่ยวกับสภาพอากาศ สถานการณ์น ้า และ
ภูมิอากาศ 

(3) รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและจัดท า
รายงานสถานการณ์น ้า  

(4) พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

(5) ด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานอื่นๆ 
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(6) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยแีละดจิทิลั 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้าและระบบสารสนเทศ บริหาร

จัดการและให้บริการ 
(2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีระบบคลังข้อมูล วิทยาการข้อมูล และระบบ
ฐานความรู้ 

(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับระบบภูมิ
สารสนเทศและการส ารวจระยะไกล 

(4) พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐานระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) พัฒนาเครือข่ายวิจ ัยเทคโนโลยีและดิจิท ัลร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก 

(6) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

         สสน. จัดแบ่งส่วนงานเป็น 2 ระดับ คือ ระดับฝ่ายและ
ระดับงาน โดยระดับฝ่ายแบ่งตามขอบเขตหน้าที่เป็น 8 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน ้า (นน.) ฝ่าย
พัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (พด.) ฝ่ายจัดการน ้าชุมชน 
(กช.) ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากร 

 
น ้า (สส.) ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือและ
สื่อสารองค์กร (ปส.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)  
ฝ่ายอ านวยการ (อน.) และหน่วยตรวจสอบภายใน (ตส.) และ
แต ่ละฝ ่ายแบ่งย ่อยเป ็นระดับงานตามหน้าท ี ่ ในความ
รับผิดชอบรวมท้ังสิ้น 27 งาน  ดังนี ้

รูปท่ี 1.1   โครงสร้างองค์กรของ สสน. 
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ฝ่ายจัดการน า้ชมุชน 
(1) ประยุกต์ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ

สถาบัน เพื่อสร้างตัวอย่างความส าเร็จการจัดการน ้า
ชุมชนตามแนวพระราชด าริในเชิงพ้ืนท่ี 

(2) ถ่ายทอดและขยายผลตัวอย่างความส าเร็จการจัดการ
น ้าชุมชนตามแนวพระราชด าริ ในเชิงพื ้นที ่ ร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
และประชาชน 

(3) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายสง่เสริมการใช ้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศทรัพยากรน า้ 

(1) ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลน ้า ระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีของสถาบัน เพื่อการเตรียมความพร้อม 

(2) วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น ้าเพื ่อ
สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาเคร ือข ่ายการใช ้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า 

(4) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายโครงการพเิศษ  
ประสานความรว่มมอื และสือ่สารองค์กร 

(1) ประสานงานการปฏิบัติงานสนองพระราชด าริ 
(2) พัฒนาความร่วมมือ เพื ่อขยายผล ถ ่ายทอดและ

ให้บริการงานวิจ ัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ
สถาบัน 

(3) ประสานงานความร่วมมือต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาบัน 

(4) สื ่อสาร สร้างการรับรู ้  และความเข้าใจผลงานของ
สถาบัน 

(5) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ 
(1) ศึกษา ว ิ เคราะห์และจ ัดท  าย ุทธศาสตร ์  แผนงาน 

งบประมาณ ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของสถาบัน 

(2) พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และบริหารทรัพยากร
บุคคล 

(3) สน ับสน ุ นงานด ้ าน เลขาน ุ การและธ ุ รการของ
ผู้อ านวยการและคณะกรรมการ 

(4) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายอ านวยการ 
(1) ด าเนินงานเกี ่ยวกับการเง ิน การบัญชี การจัดซื ้อ 

จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และนิติการ 
(2) อ านวยความสะดวกการใช ้ทรัพยากรของอาคาร 

สถานที ่  และยานพาหนะ รวมทั ้งการร ักษาความ
ปลอดภัย การป้องกันภัย และการระงับอัคคีภัย 

(3) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 
       ตรวจสอบการด าเนินงานภายในของสถาบัน โดยขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน ้า ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 
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ที่ผ่านมา 
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           สสน. เป็นหน่วยงานท่ีรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลน ้าและภูมิกากาศที่มีผลกระทบต่อน ้า
จากหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องเพ ื ่อพ ัฒนาให ้ เป ็นระบบ
คลังข ้อมูลน ้าแห่งชาติ  รวมทั ้งให้บริการข้อมูลเพื ่อ
สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน ้าของประเทศ 
รวมถึงท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน ้าและระบบบริหาร
จัดการน ้า ส ่งเสร ิมความร่วมมือทั ้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน ้า น าเสนอและ
ถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เป ็นผลการว ิจ ัยและพ ัฒนาของสถาบ ันให ้ภาคร ัฐ 
ภาคเอกชน ช ุมชน และประชาชน  การด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  2561-2565  สสน. ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติให้เป็นรากฐานด้านสารสนเทศเพื่อ
ความมั่นคงน ้าของประเทศ  โดยด าเนินการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ร่วมกัน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการน ้า  ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
ใช ้งานเทคโนโลยี  สารสนเทศ ไปสู ่การใช ้งานจร ิงใน
ระดับประเทศ จังหวัด/ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน  จน
เกิดผลความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมแล้ว ดังน้ี 

2.1  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน ้า  

 มีผลงานว ิจ ัยพ ัฒนาเทคโนโลย ีการส  ารวจ 
ภูมิประเทศและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความถูกต้อง
แม่นย าสูง สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทันท่วงที และ
เป็นข้อมูลน าเข้าแบบจ าลองด้านน ้าและอากาศเพื่อให้ได้ผล
ว ิ เคราะห์ท ี ่น ่าเช ื ่อถ ือ ต ัวอย่างเช ่น ระบบโทรมาตร
ตรวรจวัดสภาพอากาศและระดับน ้า รุ ่นที ่ 5 อุปกรณ์
ตรวจวัดระดับน ้าขนาดเล็ก ระบบส ารวจทางน ้าอย่างง่าย      
ระบบส  ารวจภ ูม ิประ เทศ Mobile Mapping System 
(MMS)  และระบบแสดงผลข้อมูลแผนที่ 3 มิติแบบออนไลน์  
สถานีอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับ และเวลามาตรฐานประเทศ
ไทย แบบรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื ่องถาวร (GNSS 

CORS)  6 สถานี เครื่องรับสัญญาณ GNSS ต้นทุนต ่า 
เป็นต้น รวมทั ้งได้พัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการน ้า  ต ัวอย่างเช ่น ระบบ
ติดตามภัยแล ้ง ระบบพยากรณ์น  ้าท ่วมลุ ่มน  ้าภาค
ตะวันออก  ระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย  ระบบ
เตือนภัยน ้าท่วมเขตเมือง  แผนที่ฝน One-map  ฝนเฉลี่ย
รายอ  าเภอ  โดยป ัจจ ุบ ัน สสน. เป ็นหน ่วยงานที ่มี
ระบบปฏิบัต ิการเชื ่อมโยงแบบจ าลองทั ้งระบบ ตั ้งแต่  
“ฟ้าถึงทะเล”  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการน ้าท้ังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติได้จริง 

2.2  การบูรณาการข้อมูล และการให้บริการระบบ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ  

 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
อย่างต่อเนื ่อง  จนปัจจุบันมีการเช ื ่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 52 หน่วยงาน จาก 12 กระทรวง 
เข้าสู่คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติแล้วกว่า 400 รายการ และมี
เสถียรภาพในการให้บริการกว่าร้อยละ 99  มีช่องทาง
ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น ้า
ในหลากหลายแพลตฟอร ์ม  ต ัวอย ่าง เช ่น เว ็บไซต์
ThaiWater.net, ThaiWater Mobile Application, Line 
official “Thaiwater”  รวมท้ังให้บริการข้อมูลน ้าในรูปแบบ 
Open data (https://data.hii.or.th) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
และเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  นอกจากน้ีได้ริเริ่มการจดัท า
มาตรฐานข้อมูลน ้าของประเทศ  เพื ่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในปี 2565 พัฒนามาตรฐาน
แล้วเสร็จจ านวน 3 ชุดข้อมูล  และด าเนินการควบคู่กับการ
ออกแบบสถาปัต ิยกรรมของแพลตฟอร์ม ThaiWater  
เพื ่อยกระดับการให้บริการคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติผ่าน
แพลตฟอร์มท่ีทันสมัย รองรับมาตรฐานข้อมูลน ้า มุ่งสู่การ
เป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้าของ
ประเทศ  ท่ีตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน โดย
มีขีดจ ากัดการใช้บริการน้อยที่สุด  

2.3  การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา ด้าน
การจัดการทรัพยากรน ้า 

 สร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนา และประยุกต์ ใช้
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน ้าท้ังในและต่างประเทศ  
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ผ ่านการด  า เน ินงานโครงการ/ก ิจกรรมท ี ่ ส  าค ัญ 
ตัวอย่างเช่น โครงการบริหารจัดการน ้าชุมชนในพื้นที่
ต่างๆ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 
และภาคเอกชน การจัดตั้งคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติส่วนหน้า 
อว. (ภาคเหนือตอนบน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด/ลุ่มน ้า/ภาค ร่วมกับ
สภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานท้องถิ ่น กองทัพบก 
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนใน
เขตร ักษาพันธ ุ ์ส ัตว ์ป ่าและอ ุทยานแห่งชาติ  จ ังหว ัด
กาญจนบุรี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช จังหวัด/ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โครงการ
เครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network (APAN) 
ที่ สสน. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ ่งของ 2 คณะท างาน คือ 
คณะท างานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ และด้านการเกษตร 
โครงการ CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE FOR 
DISASTER RISK REDUCTION (CRADR) ที่ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรใน
พื ้นท ี ่ จ ังหว ัดแพร ่  และน  า เทคโนโลย ีสม ัยใหม ่จาก
หลากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินเดีย มาปรับ
ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาให้เกิดเป็นการท า
เกษตรอัจฉริยะ พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลแก่สมาชิก

อา เ ซ ี ยน  โ คร งการ  Ayeyarwady Integrated River  
Basin Management Project (AIRBM) โดยเป็น Sub-
consultant ให้แก่ DHI ในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรน ้าของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา  โครงการคลังข้อมูลน ้าแห่งอาเซียน 
(ASEAN Hydroinformatics Data Centre: AHC) ท ี่
เผยแพร่ตัวอย่างความส าเร็จจากการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื ่อบริหารจัดการน ้าจาก
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับความมั่นคง
ด้านน ้าในระดับภูมิภาคไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
อาเซียน เป็นต้น  

2.4  การถา่ยทอดและประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยแีละ 
นวตักรรม 

        ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบน
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  โดยผลักดันการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการน ้าในระดับทั้ง
ระดับประเทศ จังหวัด/ท้องถิ่น และชุมชน ประชาชน เช่น 
การใช้ระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติสนับสนุนการท างาน 
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ กองอ านวยการน ้า
แห่งชาติ  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า  คณะอนุกรรมการ 

รูปท่ี 2.1  2561-2565 : ระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ รากฐานด้านสารสนเทศเพื่อความม่ันคงน ้าของประเทศ 



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

9 

ทรัพยากรน ้าระดับจ ังหว ัด  คณะท างานข ับเคลื ่อน
โครงการขนาดเล็ก 76 จ ังหว ัด การพัฒนาเว ็บไซต์
ntw.onwr.go.th (One Map) เพื ่อการติดตามและเฝ ้า
ระวังสถานการณ์น ้า การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
น ้าระดับจังหวัด/ภาค/ลุ ่มน ้า รวม 30 แห่ง การพัฒนา
เว็บไซต์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด ตลอดจน
การถ่ายทอดองค์ความรู ้  การประยุกต์ ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพ 60 ชุมชนแกนน าใน
การบริหารจัดการน ้าจนเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม และ
สามารถขยายผลสู่ 1,816 หมู่บ้านเครือข่าย น ามาสู่การ
ถอดบทเรียนความส าเร็จการบริหารจัดการน ้าชุมชน 
(Best Practice) ท่ีน าไปขยายผลสู่พ้ืนท่ีอื่นต่อไป 

 โดยภาพรวมผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561-2565  คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติมีการเชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานภาคีเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง พร้อมด้วยระบบ
วิเคราะห์ ติดตาม และสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าที่
ทันสมัยและได้ร ับการพัฒนาประสิทธ ิภาพอยู ่ เสมอ  
สามารถสนับสนุนและท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการน ้าทั้งในสภาวะปกติและวิกฤติ เช่น 
สนับสนุนศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด/ลุ่มน ้า/ภาค เพื่อใช้
ข ้อมูลพัฒนาและบร ิหารเช ิงพื ้นท ี ่  สนับสนุนข ้อมูล
คาดการณ์สถานการณ์น ้าต่อที ่ประชุมทั ้งส านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน (ชป.) และ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฯลฯ  เพื ่อ
วางแผนบริหารจัดการน ้า เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ
ภัย  ตัวอย่างการใช้ระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติสนับสนุน
การตัดสินใจบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤติที่ส าคัญ เช่น 
กรณีเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) เคลื่อน
ตัวเข้าสู่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2562 ท าให้
สามารถประกาศสถานการณ์ แจ้งเตือนและสั่งอพยพได้
อย่างทันท่วงที ลดความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนลงได้เป็นอย่างมาก เป็นต้น 
 นอกจากน้ี  การถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน ้าเชิงพื้นที่ของ 
สสน. ท าให้ช ุมชนได้ร ับการพัฒนาศักยภาพในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และด าเนินงานบริหารจัดการน ้า
และวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
ด้วยตนเอง  เป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
ระดับชุมชนที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่น จนเกิดเป็น

เครือข่ายการจัดการน ้าชุมชน ท าให้ชุมชนมีน ้าอุปโภค-
บริโภคเพียงพอ มีผลผลิตและรายได้เพิ ่มขึ ้น ลดและ
บรรเทาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง โดยปี 2561-2564  
ชุมชนที่ด าเนินงานร่วมกับ สสน. สามารถเพิ่มปริมาณน ้า
ส ารองได้กว่า 47 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ในฤดูแล้งได้เป็นมูลค่ากว่า 158 ล้านบาท ใน 16,188 
ครัวเรือน และช่วยลดอุทกภัย และภัยแล้งได้ 212,362 
ครัวเรือน คิดเป็นพ้ืนท่ี 1,875,971 ไร่       

 จากผลงานดังกล่าว นับว่า สสน. เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบของการใช้ Technology ในการบริหารจัดการน ้า
สามารถเชื ่อมต่อนโยบายสู ่การลงมือปฏิบัติจริง เพื ่อ
พัฒนาทรัพยากรน ้าเชิงพื้นที่ด้วยศูนย์ข้อมูลน ้าระดับ
จังหวัด/ลุ่มน ้า/ภาค และมีตัวอย่างความส าเร็จด้านการ
บริหารจัดการน ้าระดับชุมชนที่ ได้รับการยอมรับจากทุก
ภาคส่วน  โดยการด าเนินงานของ สสน. ที่ผ่านมา สร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 
3 เท่าของบประมาณท่ีได้รับ  
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  บทที่   
นโยบายและแผน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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           การจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสน. ด าเนินการโดย
ค านึงถึงนโยบายและแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
และการด  าเน ินงานของ สสน. ต ัวอย ่างส  าค ัญเช ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566–2570)  แผนปฏิร ูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาล (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (ร่าง) แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (พ.ศ. 2566-
2570)  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)  แผนการป ้องก ันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564–2570  ยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินงานของ สสน. มีความ
สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ
นโยบายและแผนดังกล ่าวอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยสรุปแผนส าคัญที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ สสน. ดังน้ี 

3.1  แผนระดับที่ 1  
•  ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  : 

ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  โดยมีประเด็น
การพัฒนาด้านภ ูม ิอากาศและการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรน ้า ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นท่ี 
4.3 :  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูม ิอากาศ โดยได้กล ่าวถ ึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือน
ภัยล่วงหน้าที ่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ เพื ่อ
เตรียมรับมือกับพิบัต ิภัยที ่ เกิดจากการเปลี ่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ  และ
ประเด็นท่ี 4.5 : พัฒนาความม่ันคงน ้า พลังงาน และเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการ
น ้าเชิงลุ ่มน ้าทั ้งระบบเพื ่อเพิ ่มความมั ่นคงด้านน ้าของ
ประเทศ  

3.2  แผนระดับที่ 2 
•  ( ร ่ า ง )  แผนแม ่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ช าติ  

(พ.ศ.2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) :  แผนแม่บททั้งหมด 

23 ประเด็น  ได้ก าหนดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าไว้ใน ประเด็นที่ 19 : การบริหารจัดการน ้าทั้งระบบ  โดย
แผนย่อยที่ 19.1 การพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ  ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการน ้าเพื ่อ
ชุมชนชนบท โดยให้มีระบบการจัดการน ้าชุมชนที่เหมาะสม
กับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืน  แนวทางการพัฒนาด้านจัดระบบจัดการน ้าในภาวะ
วิกฤติ  ที ่ให้มีระบบการจัดการพิบัติภัยจากน ้าในภาวะ
วิกฤติ (รวมภัยจากน ้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม 
พายุคล่ืน (storm surge) และน ้าท่วมพ้ืนที่ติดทะเลให้อยู่ใน
ขอบเขตท่ีควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และแนวทางการ
พัฒนาด้านการบริหารน ้าเชิงลุ่มน ้าอย่างมีธรรมาภิบาล ที่
ระบุให้ม ีการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม 
สารสนเทศและการสื ่อสาร การพัฒนาเครื ่องมือการ
จัดการ และการศึกษา ว ิจ ัย พัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเกี ่ยวก ับทร ัพยากรน ้า พร ้อมทั ้งการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิตและบร ิการ และรองรับการเต ิบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

• (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) : มีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” โดยก าหนดหมุดหมายการพัฒนาไว้จ านวน 13 
หมุดหมาย โดยมีส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าปรากฏในหมุดหมายที่ 1 : ไทยเปน็ประเทศชัน้
น าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ที ่ ได้
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
บริหารจัดการเพ่ือคุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร 
โดยก าหนดตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ สสน. 
คือ เกิดการใช้น ้าซ ้าในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ และพื้นที่ที่สามารถลดความ
เสี ่ยงภัยน ้าท่วม น ้าแล้ง และเกิดระบบจัดการน ้าชุมซน 
จ านวน 4,000 ต าบล เมื่อสิ้นสุดแผนฯ  และหมุดหมายที่ 
11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที ่มี
เป ้าหมายให ้ความเส ี ่ยงจากภ ัยธรรมชาต ิและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง และสังคมไทยมี 
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ภูมิคุ ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  โดยมีตัวชี้วัดส าคัญ คือ การมีแผนที่แสดงพื้นที่
เส ี ่ยงจากภ ัยธรรมชาต ิและการเปล ี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับพื้นที่  โดยเฉพาะในพื้นที ่ส าคัญด้าน
ต่างๆ หรือระดับจังหวัดอย่างครอบคลุม และเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญ และความสามารถของชุมชนในการป้องกันและรับมือ
กับภัยธรรมชาติ  

•  แผนปฏิรูปประเทศ : ประเด็นแผนปฏิรูปที่ 6 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 6 เรื่องหลัก 
โดยมีส่วนที่ สสน. สามารถร่วมผลักดันการด าเนินงานใน
เรื่องที่ 2) ทรัพยากรทางน ้า ในประเด็นการปฏิรูปที่ 4: ระบบ
ขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ  และประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : 
ความรู ้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื ่อการบริหาร
จัดการน ้า 

3.3 แผนระดับที่ 3 
•  นโยบายรัฐบาล : ร ัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที ่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยก าหนดนโยบายหลัก 12 
ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
การบริหารทรัพยากรน ้า ได้แก ่นโยบายหลักด้านที่ 10 การ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 11 
การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  

•  (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ของประ เทศ  พ.ศ .  2566-2570  : ประกอบด ้วย  4  
ยุทธศาสตร์หลัก  โดยยุทธศาสตร์ที ่ 2 คือ การยกระดับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถ
แก ้ ไขป ัญหาท ้าทายและปร ับต ัวได ้ท ันต ่อพลว ัตการ
เปลี ่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งมีแผนงานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรน ้า คือ P16  พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลด
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  และหนึ่งในเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดแผนคือ ประเทศไทยมีการ
วางแผน สร้างความพร้อมในการป้องกันและรับมือภัยพิบัติ

ในชนบทและพื ้นที ่การเกษตร รวมทั ้งในเมืองและพื ้นที่
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 

•  เป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน  ( Sustainable  
Development Goal : SDGs) : สหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อท าให้โลกดี
ขึ้นภายในปี ค.ศ. 2030 โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการ
พัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ  สังคม และสิ ่งแวดล้อม ที่
เช ื ่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยมีส่วนที่
เกี ่ยวข้องงานด้านทรัพยากรน ้า  ในเป้าหมายที ่ 6 สร้าง
หลักประกันให้มีน ้าใช้ และมีการบริหารจัดการน ้าและการ
สุขาภ ิบาลอย่างย ั ่งย ืนส  าหร ับทุกคน ม ีแนวทางการ
ด าเนินงาน คือ 1) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศ
ก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน ้าและ
สุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน ้า การขจัดเกลือ การใช้
น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน ้าเสีย เทคโนโลยีการ
น าน ้ากลับมาใช้ใหม่  และ 2) สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็ง
ในการมีส ่วนร่วมของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนาการ
จัดการน ้าและสุขอนามัย  

•  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
(2561-2580) : เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการและ
เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของ
ประเทศ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ  1.  การจัดการน ้าอุปโภค 
บริโภค  2.การสร้างความมั ่นคงของน ้าภาคการผลิต  
3. การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย  4.การจัดการคุณภาพ
น ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า  5.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า
ต้นน ้าที่เสื ่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน  และ  
6.การบริหารจัดการ   โดย สสน. มีบทบาทส าคัญเกี่ยวข้อง
ในด้านที่ 6 การบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที ่ 4 การพัฒนา
ระบบฐานข ้อมูลสน ับสนุนการตัดส ินใจ กลยุทธ ์ท ี ่  5 
การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า  และ 
กลยุทธ์ที่ 6 การประชาสัมพันธ์และการมีสวนร่วม  

• (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2566-2570 :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ใน 
10 Focus area  ได้ แก่ การศึกษา สุขภาพและการแพทย์   
ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน สิ่งแวดล้อม 
การเกษตร การท่องเที่ยว การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
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และขนาดย่อม (SMEs) แรงงาน การยุติธรรม และการมี  
ส่ วนร่วม โปร่ งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน  โดยงาน
ของ สสน. ในการพัฒนาพัฒนาและให้บริการคลังข้อมูลน ้า
แห่งชาติ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพิ่ม
อ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ (Focus area ด้าน
การเกษตร)  รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับการเปลี่ยน
ผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว 
และขยายสู ่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ ่น ที ่ก าหนด
มาตรการด้านการพัฒนาข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูล การบูรณาการข้อมูล และส่งเสริมการใช้งานข้อมูล 
Big Data เพื ่อจัดท านโยบาย  การพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ  และยกระดับทักษะด้านดิจิทัล และวัฒนธรรมการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ 

•   แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2564 – 2570 :  สสน. เป็นหน่วยงานร่วมในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีบทบาทในการให้
ค าปรึกษา สนับสนุนองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี 
การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการความ
เสี ่ยงจากสาธารณภัย และให้บริการข้อมูลจากระบบ

คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและเป็นหนึ่งในหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : การมุ่งเน้นการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนามาตรการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

•  ยุทธศาสตรก์ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
โดยงานของ สสน. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทัน
ต่อพลวัตการเปลี ่ยนแปลงของโลก โดยมีเป้าหมายคือ 
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม 
มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงว ัย 
ยกระดับการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติ  และร ่วม
ด าเนินงานตามนโยบายการสงเสริม BCG Economy และ
การพัฒนาเชิงพื ้นที ่ ลดความเหลื ่อมล ้า ยกระดับการ
พึ่งพาตนเอง 

รายละเอียดแผนและนโยบายที่เกี ่ยวข้องแสดงเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ก 

รูปท่ี 2.1 แผนและนโยบายส าคัญท่ีเก่ียวข้อง 
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3.4  บริบทที่ท้าทายต่อการด าเนินงาน  
 สสน. ใช้กรอบการวิเคราะห์  PESTEL (Political, 

Economic, Social, Technological, Environmental 
และ Legal) ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมิติต่างๆ  ครอบคลุมทั้ง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
กฎหมาย เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)  และน าไปสู่การ
ก าหนดกลยุทธ์การท างานที ่เหมาะสมของ สสน. โดย
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประเด็นท้าทายส าคัญต่อ
การด าเนินงานของ สสน. ได้แก่ 

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีและดิจิทัล  
•  การพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต

อย่างรวดเร็ว 
•  ภาครัฐและเอกชนต้องปรับสู ่องค์กรดิจิทัลและ

รัฐบาลดิจิทัล 
•  ทุกภาคส่วนเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

กว้างขวาง 
• เทคโนโลยีดิจิทัลน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคน 

การก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
•  การยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
•   การเปิดเผย แลกเปลี่ยน จัดการข้อมูลดิจิทัลตาม

กรอบธรรมาภิบาล 

การเปลีย่นแปลงจากโควดิ-19 
•  การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลถูกเร่ง

ให้เร็วขึ้น 
•  แรงงานคืนถิ่น สู่สังคมเกษตรกรรมมากขึ้น 
•  การจัดเก็บรายได้ภาครัฐลดลง เน่ืองจาก

เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ช้า และมีหน้ีภาครัฐจากมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด 

โมเดลเศรษฐกจิ BCG 
•  มุ่งเน้นการรักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าเต็มศักยภาพ 
•  สร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยแนวทางลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย เพิ่มป่าไม้ 
•  พ่ึงพาตนเองด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 

 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และทรพัยากรน า้ 
•  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทวี

ความรุนแรงขึ้น เป็นประเด็นท้าทายต่อการบริหารจัดการ
น ้า 

• ความต้องการใช้น ้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
• น ้าท่วมสร้างความเสียหายเป็นประจ าทุกปี 
•  น ้าแล้งและการขาดแคลนน ้ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 

โดยเฉพาะภาคการเกษตร 

การจดัการทรพัยากรน า้ 
•  มุ่งบริหารจัดการน ้าท้ังระบบ (ลุ่มน ้า ในและนอก

เขตชลประทาน การจัดการน ้าชุมชน/ต าบล) 
•  เน้นบูรณาการงานร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม 

ท้องถิ่น และชุมชน 
•  ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ

ชุมชน เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
•  ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการจัดการ 
•  เพิ่มผลิตภาพการใช้น ้า เช่น การใช้น ้าหมุนเวียน 

แผนและนโยบายส าคัญของประเทศ 
  การจัดท าแผนระดับชาติต่างๆ  ทั ้งแผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) แผนปฏิรูป
ประเทศ  แผนระดับที่ 3 เช่น นโยบายรัฐบาล (ร่าง) แม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564–2570  เป้าหมายการ
พัฒนาที ่ยั ่งยืน (SDGs) รวมทั ้งแผนยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณภาครัฐในแต่ละปี ล้วนให้ความส าคัญ
กับประเด็นเรื ่องการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของ
ประเทศและเชิงพื ้นที่  ที ่เน้นการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานรัฐและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง  โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่  ในการปรับตัวเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์น ้าและสภาพภูมิอากาศที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาระบบเตือนภัยและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน ้าที่มีประสิทธิภาพด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
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  บทที่   
แผนปฏิบัติการ 
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           การด าเนินงานปี 2566-2570  สสน. ค านึงถึงการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนางานที ่สอดรับกับแผนการ
พัฒนาประเทศ และปัจจัยความท้าทายต่อการด าเนินงาน
ในมิติต่างๆ  โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดจากความ 
ส าเร็จที่ผ่านมา  เพื่อให้เกิดการยกระดับความมั่นคงน ้า
ของประเทศ  ด้วยระบบข้อมูลและสารสนเทศ  ภายใต้ 3 
Keywords ส าคัญคือ “แน่น” “แม่น” และ “ไกล”   
 “แน่น” คือ การพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน  
 “แม่น” คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการน ้าให้มีความแม่นย า ทันสมัย  
 “ไกล” คือ การพัฒนาการใช้งานข้อมูล สารสนเทศ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เข้าถึงง่าย สามารถให้บริการได้
ทุกระดับ ท้ังระดับภาพรวมประเทศ จังหวัด/ท้องถิ่น ชุมชน 

ประชาชน เพื ่อลดความเสี ่ยงจากภัย  เพิ ่มรายได้จาก
ผลิตผล  และสร้างโอกาสในการพัฒนา 
 โดยน  ากรอบแนวค ิดด ังกล ่าวส ู ่การก  าหนด
เป้าหมายและตัวช ี ้ว ัดที ่จะต้องผลักดันให้ส  าเร็จ ใน 4  
พันธกิจท่ีส าคัญของ สสน. ดังน้ี 
 4.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า  
 4.2 การบูรณาการข้อมูลและให้บริการระบบคลัง 
ข้อมูลน ้าแห่งชาติ  

4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

4.4 การถ่ายทอดผลงานและส่งเสริมการใช้งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
   

4.1 การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นสารสนเทศทรพัยากรน า้ 

ตัวชี้วัด  2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

       

       

       

       

  เป้าประสงค ์: ผลงานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทนัสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

  หลักการพัฒนา :   •   พึ่งพาตนเองด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
•    สร้างระบบบริหารจัดการน ้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใชว้ิทยาการ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

ตวัชีว้ดั  2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

จ านวนผลงาน/องค์ความรู้ท่ีน าไป
ประยุกต์ใชเ้พื่อการบริหารจัดการน ้า 
(ผลงาน) 

20 20 20 20 20 100 

จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (ระบบ)  

4 4 4 4 4 20 

จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ (เรื่อง) 

20 20 20 20 20 100 

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา (เรือ่ง)      3 

  เป้าประสงค ์: ผลงานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทนัสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

  หลักการท างาน  :   •   พึ่งพาตนเองด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
•   สร้างระบบบริหารจัดการน ้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้วทิยาการ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
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4.2 การบรูณาการขอ้มลูและใหบ้รกิารระบบคลงัขอ้มลูน า้แหง่ชาต ิ 

  เป้าประสงค ์: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติมีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้ 
                        ในทุกระดับ  

  หลักการท างาน :   •    พัฒนา ThaiWater Platform ใหเ้ป็น Platform ข้อมูลน ้าของประเทศ 
•     พัฒนาชุดข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและใช้ประโยชน ์
•      สร้างมาตรฐานระบบข้อมูลน ้าของประเทศ (Data Governance) 

ตวัชีว้ดั  2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

จ านวนการให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า (รายการ) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

อัตราความถูกต้องของบริการข้อความ
สั้นแจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน และระดับน ้า 
จากระบบโทรมาตรอัตโนมัติ (ร้อยละ) 

95 95 95 95 95 95 

จ านวนชุดข้อมูลเปิดท่ีให้บริการ  
(ชุดข้อมูล) 

5 5 4 4 4 22 

จ านวนมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า (ชุดข้อมูล)  5 3 - - - 8 

คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติมีระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านน ้าที่เป็นมาตรฐานอยู่บน  
ThaiWater Platform ต่อยอดสูก่าร 
ใช้งานในวงกว้าง (ระบบ)  

      
1 

4.3 การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม  

  เป้าประสงค ์: เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการน ้าและภัยพิบัติ  

  หลักการท างาน :   •  เชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
•  ท างานร่วมกับภาคเอกชนชั้นน าด้านการวิจัยเทคโนโลยีระดับประเทศ/โลก 
•  ขยายความร่วมมือกับในอาเซียน และประเทศผู้น าด้านการจัดการน ้า 

ตวัชีว้ดั  2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
(คะแนน) 

80 80 80 80 80 400 

หมายเหตุ :   หลักเกณฑ์การนับคะแนนความส าเร็จของความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 3 ระดบั ดังนี้ 
                 - มีกิจกรรมร่วมกัน / มี MOU     คะแนนความส าเร็จของความร่วมมือ เท่ากับ 1 คะแนน 
  - มีแผนงานหรอืโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง / มี MOA คะแนนความส าเร็จของความร่วมมือ เท่ากับ 3 คะแนน 
  - มีการด าเนินงานตอ่เนือ่งจนมผีลงานร่วมกัน  คะแนนความส าเร็จของความร่วมมือ เท่ากับ 5 คะแนน 
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4.4 การถา่ยทอดผลงานและสง่เสรมิการใชง้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
  เป้าประสงค ์: การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  หลักการท างาน   : •   ขับเคลื่อนการใช้งานในระดับประเทศ จังหวดั/ท้องถิ่น  และชุมชน/ประชาชน อย่างต่อเนื่อง 
• ปรับการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่มากขึ้น 
• พัฒนากลไกการบริหารจัดการน ้าชุมชน ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน หนว่ยงานในพื้นที่ และ สสน. ปรับบทบาท
จากฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายอ านวยการ 

ตวัชีว้ดั  2566 2567 2568 2569 2570 รวม 

ระดับความมั่นคงน ้าอุปโภคและเกษตร
เฉลี่ยของชุมชนแกนน าและเครือขา่ย  
(ร้อยละ)  

88 89 90   90 

ชุมชนเครือข่ายขยายผลการจัดการน ้า
ชุมชนนอกเขตชลประทาน (หมู่บ้าน)  

10 10 10 10 10 50 

ร้อยละของจ านวนชุมชนแกนน าและ
เครือข่ายที่ร่วมด าเนินการแต่ละป ีมีความ
มั่นคงด้านอาหารและผลผลิตครวัเรือน 
(ร้อยละ) 

30 30 30 30 30 30 

จ านวนจังหวัดที่ใช้งานศูนย์ข้อมูลน ้าระดับ
จังหวัดเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
พื้นท่ี (จังหวัด)  

2 7 7 7 7 30 

ขยายผลการใช้งานและเติมเต็มข้อมูลระดับ
ชุมชนเข้าสู่คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ด้วยการ
น าร่องสร้างต้นแบบ Smart Farming
(ชุมชน)  

2 4 4 4 4 18 

  หลักการท างาน :   •  ขับเคลื่อนการใช้งานในระดับประเทศ จังหวดั/ท้องถิ่น  และชุมชน/ประชาชน อย่างต่อเนื่อง 
•  ปรับการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่มากขึ้น 
•  พัฒนากลไกการบริหารจัดการน ้าชุมชน ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และ สสน. ปรับบทบาท

 จากฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายอ านวยการ  
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4.5  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
การสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ  สสน. ได้

ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ ์ในระยะยาว 20 ปี  (2561-
2580)  โดยแบ่งเป็นทุกระยะ 5 ปี  (ภาคผนวก ข) เพื่อเป็น
เป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน  โดยมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 
ในช่วงปี 2566-2570  ดังน้ี  

• โทรมาตร version 6 

• AI ด้านการบริหารจัดการน ้า 
• แบบจ าลองภูมิประเทศ 3 มิติ ความละเอียดสูง ในพื้นที่

เสี่ยงภัยน ้าท่วมเขตเมือง 
• การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคาดการณ ์ระบบ

แบบจ าลอง และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Optimization & Analytics) ไม่น้อยกว่า 6 ระบบ 

• การพัฒนาระบบแสดงผลแบบ 3 มิติ (Digital Twins) 
ในพื้นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมเพื่อจ าลองสถานการณ์น ้า
หลาก น ้าท่วม และใช้สนับสนุนการวางแผนบริหาร
จัดการน ้า และการบริหารจัดการเมือง 

• การคัดกรองข้อมูลส ารวจด้วยระบบ AI  

•  ThaiWater Platform Service 
• มาตรฐานข้อมูลด้านน ้า การให้บริการข้อมูลผ่าน Open Data  

ธรรมาภิบาลข้อมูล  
•  Digital Organization Platform 

• เครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการน ้าและภัยพิบัติ 

• การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคลังข้อมูลน ้า และ
เทคโนโลยีบริหารจัดการน ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

• การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน ้า
และภัยพิบัติ ร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

• ความมั่นคงน ้าอุปโภคและการเกษตรของชุมชนแกนน าและเครือข่าย (ร้อยละ90)  และเกิดแนวทางการใช้น ้าซ ้า 
• เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า เพื่อจัดการภัยพิบัติในระดับจังหวัด มีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 
• ขยายผลการใช้งานและเติมเต็มข้อมูลระดับชุมชนเข้าสู่คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ด้วยการน าร่องสร้างต้นแบบ Smart Farming 18 ชุมชน 
• ระบบข้อมูลเชิงละเอียดของจังหวัดในศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด  

รูปท่ี 3.1 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ในช่วงปี 2566-2570 
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  บทที่   
กลยุทธ์ แผนงานและ 

  การขับเคลื่อน 
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5.1  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กร 
สสน.  โดยผู ้บริหาร และผู ้ปฏิบัติงาน ได้ร ่วมกัน

ว ิ เคราะห ์สภาวะแวดล ้อมองค ์กร (SWOT Analysis) 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานองค์กร  โดยผลจากการวิเคราะห์ SWOT ได้ถูก
น ามาใช้ส าหรับก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของ สสน. 
ให้เหมาะสม สอดรับกับสภาวะแวดล้อม ช่วยเสริมและ 

 
พัฒนาจุดแข็งให้แข็งแกร่งขึ ้น ลดจุดอ่อนและสร้างการ
เติบโต มองเห็นถึงโอกาสในการท างาน รู้เท่าทันอุปสรรค
และเตรียมวิธีรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผลการ
วิเคราะห์ SWOT ของ สสน. ประกอบด้วย สภาวะแวดล้อม
ภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และสภาวะแวดล้อมภายนอก 
(โอกาส และภัยคุกคาม) ดังน้ี 

จุดแขง็ (Strengths) 
S1    เป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ตามกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงาน 
S2    เป็นหน่วยงานต้นแบบของการใช้ Technology ในการบริหารจัดการน ้า  
S3    มีตัวอย่างความส าเร็จด้านการบริหารจัดการน ้าระดับชุมชน ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
S4    มีเครือข่ายการท างานด้านการวิจัยประยุกต์ และขยายผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
S5    มีบุคลากรที่มีทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะทางและความช านาญด้านสารสนเทศ ในระดับที่สามารถริเริ่มและพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ได้ 
S6    มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการสูง และบูรณาการท างานร่วมกัน อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จุดออ่น (Weaknesses) 
W1   บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว 
W2   กระบวนการสร้างความเข้าใจในงานภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
W3   ยังไม่มีการวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละกลุ่มงานย่อยในองค์กรท่ีชัดเจน รวมถึงการจัดล าดับ  

ความส าคัญของงานในภาพรวมขององค์กรยังไม่ชัดเจน 
W4   ทบทวนกลยุทธ์การหารายได้นอกเหนือจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินให้ชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) 
O1  ประเทศให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน ้าโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของประเทศ 

และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการน ้า รวมถึงนานาชาติยังให้ความส าคัญด้านน ้า 
O2  มีส่วนร่วมก าหนดแผนและทิศทางการท างานของประเทศ ในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน

ระดับประเทศ รวมท้ังมีเครือข่ายการจัดการน ้าชุมชน 
O3  เพ่ิมโอกาสขยายความร่วมมือกับสถาบันการอุดมศึกษาฯ จากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และอุดมศึกษา 

ภัยคกุคาม (Threats) 
T1  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีถดถอย ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณและเกิดนโยบาย           

ควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน 
T2  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 
T3  ภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในระดับประเทศหรือต่างประเทศ (เช่น Health disaster) 
T4  ตลาดแรงงานทางด้านอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสายงานหลักของ สสน. มีจ ากัดและแข่งขันสูง 
T5  สสน. และผลงานของ สสน. ยังไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
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5.2  กลยุทธ์การด าเนินงาน 
จากความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา บริบท

ที ่ท้าทายต่อการด าเนินงานของ สสน. และผลวิเคราะห์ 
SWOT องค์กร ที่น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์การท างานที่
สอดรับกับบริบทของ สสน. ท้ังเชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกันและ
แก้ ไข (ภาคผนวก ค)  นั ้น  ในปี 2566-2570  สสน. ให้
ความส าคัญกับการขับเคลื ่อนการด าเนินงานด้วย 2  
กลยุทธ์ส าคัญ คือ 

1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูล
น ้าแห่งชาติ ระบบวิเคราะห์คาดการณ์  และขยายงานด้าน
การจัดการน ้าชุมชน  จากโจทย์ความต้องการด้านน ้าของ
ประเทศ และโจทย์ความต้องการจากคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ 

2. การผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบคลังข้อมูลฯ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน ้า ทั้งใน
ระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ทั้งสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤติ   

โดยเป็นการใช้จุดแข็งของ สสน. ในการเป็นหน่วยงาน
พัฒนาคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติที ่มีระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการน ้าท่ีทันสมัย  และมีตัวอย่างความส าเร็จด้าน
การบริหารจัดการน ้าชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน  ร่วมกับโอกาสที ่ สสน. ได้ร่วมท างานในกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท างานระดับประเทศ และมีเครือข่ายการ
จัดการน ้าชุมชนทั ่วประเทศ มาเป็นกลยุทธ์หลักเพื ่อ
ผลักดันการด าเนินงานทั้ง 4 พันธกิจของ สสน. ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด ภายใต้กรอบแนวคิด 
“แน่น” “แม่น” และ “ไกล” ที่ สสน. ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน
งาน ปี 2566-2570 

5.3  แผนงานส าคัญ 
เพื่อให้เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 

รวมถึงเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที ่ สสน. มุ่งหมายตอบโจทย์
ด้านน ้าของประเทศ  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่
ก าหนดไว ้  จ ึงได ้ก  าหนดแผนงานส าคัญเพื ่อรองร ับ
เป้าหมายงานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยพัฒนาฯ   ด้าน
การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังฯ  ด้านการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาฯ และด้านการถ่ายทอด
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพ่ือเป็นกรอบ 

 

แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันที่จะส่งผลโดยตรงและ/หรือสนับสนุนให้การ
ด าเน ินงานของ สสน. บรรล ุตามเป ้าหมายท ี ่วางไว้  
ประกอบด้วยแผนงานหลัก ดังนี ้

ด้านการวิจ ัยพัฒนาเทคโนโลยี นว ัตกรรมด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน ้า  

แผนงานเทคโนโลยีการส ารวจและตรวจวัด : มุ่งเน้น
การวิจัย พัฒนา เพิ่ม/ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส ารวจ
ข้อมูลต่างๆ เพื ่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการน ้าทั ้ง
ระดับประเทศ  จังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน  โดยข้อมูลการส ารวจ
ที่มีความทันสมัย ถูกต้อง แม่นย าสูง ส่งผลให้การวิเคราะห์
ข้อมูล และการตัดสินใจบริหารจัดการน ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันท่วงที  โดยผลส ารวจเมื่อเชื่อมโยงเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติจะเป็นการบูรณาการให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง
โครงการส าคัญ เช่น  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานี 
โทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าของ
ประเทศ  โครงการพัฒนาแบบจ าลองภูมิประเทศความ
ละเอียดสูง เพื ่อการบริหารจัดการน ้าและแก้ ไขปัญหา
อุทกภัยอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า :  มุ ่งเน้นด าเนินงานวิจัย พัฒนา เพิ ่ม/
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์ คาดการณ์ ติดตาม
สถานการณ์ด้านน ้าและสภาพอากาศ  เพื่อให้มีระบบงานที่
ครอบคลุมความต้องการใช้งานด้านการบริหารจัดการน ้า 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความ
แม่นย าน่าเช ื ่อถ ือ น าไปสู ่การเตรียมพร้อมรับมือกับ 
สถานการณ์น ้า ภัยจากน ้าได้อย่างทันท่วงที  รวมถึง
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าในสภาวะปกติ 
ต ัวอย่างโครงการส าคัญ เช ่น โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูล
ดาวเทียม   โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง
สถานะด้านน ้าของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
ส  ารวจทร ัพยากรโลก (Earth Observation) เพ ื ่อแก้  
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนา
ระบบวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน ้าท่วมชายฝั่งทะเลแบบองค์รวม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย  
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ด้านการบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

  แผนงาน ThaiWater :  มุ่งเน้นการยกระดับระบบ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติสู ่แพลตฟอร์มกลางด้านน ้าของ
ประเทศ  รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในอนาคต 
และจ านวนข้อมูลท่ีเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช ้บร ิการร ่วมกันได ้ โดยมีข ้อจ  าก ัดน้อยที ่ส ุด  โดย
ด าเนินงานควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านน ้า
เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานข้อมูลด้านน ้าของประเทศไทย  
ต ัวอย ่ าง โครงการส  าค ัญ เช ่น   โครงการพ ัฒนา
แพลตฟอร์ม ThaiWater เพื ่อการบริหารจัดการ และ
ให้บริการคลังข้อมูลน ้าอย่างยั่งยืน (ThaiWater Platform)  
โครงการจัดท าต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน ้า 
เป็นต้น 

แผนงานองค์กรดิจิทัล : เพื ่อพัฒนาสู ่การเป็น
องค์กรดิจิทัลที่ทันสมัย  สสน. มุ่งพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแก่ภายนอก และ
สนับสนุนงานภายในองค์กรโดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต ้กรอบการท างานของแผนปฏิบ ัต ิด ิจ ิท ัลของ
หน่วยงาน  ที่ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
และระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศอย ่างช ัด เจน  โดย
ด าเนินงานควบคู่การพัฒนาบุคลากร สสน. ให้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

ด้านการสร้างเครอืข่ายงานวจิัยและพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรน ้า  

  แผนงานเครือข่ายวิจัยและพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน ้า : มุ่งเน้นการสร้าง
และขยายเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบ ันการศ ึกษา และภาคเอกชนช ั ้นน  าท ั ้ ง ในและ
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนางานวิจัย เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยพัฒนาและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน ้าและ 
ภัยพิบ ัต ิ   ต ัวอย ่างโครงการ/กิจกรรมส  าค ัญ เช ่น  
การขับเคลื่อนการท างานร่วมกัน/แลกเปลี่ยนข้อมูลน ้า
ร่วมกันภายใต้คลังข้อมูลน ้าอาเซียน (ASEAN  Hydro- 
informatics Data Center)  โครงการเคร ือข ่ายเต ือน 

ภัยพิบัติชุมชน เป็นต้น 

ด้านการถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

  แผนงานการถ่ายทอดและส่งเสริมการประยุกต์ใช้
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน ้า : มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
เรื ่อง "ระบบการบริหารจัดการน ้าเชิงพื ้นที ่" จากการ
ด าเนินงานร่วมกันของ  สสน. จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนใน
การเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัด 
ภาค ลุ ่มน ้า อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน ้าในสภาวะ
ปกติและวิกฤติ เกิดแผนพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาน ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนแกนน าและเครือข่ายในการวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื้นที่ของตน  เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน ้า เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น ้าท่วม-แล้ง  และ
สามารถเป็นต้นแบบที่ดีของการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน ้าแบบพึ่งพาตนเอง 
พร้อมขยายผลส าเร็จสู่ชุมชนเครือข่ายได้ต่อไป ตัวอย่าง
โครงการส าคัญ เช่น  โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลน ้าระดับจังหวัดภายใต้คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน ้าจังหวัด  โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน ้า ระดับชุมชน : ระยะที่ 2 มั่นคง
อาหารและผลผลิต  โครงการจัดการน ้าชุมชน สู ่การ
พัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ)  เป็นต้น 

โดยความเชื่อมโยงของแผนงาน และเป้าหมายการ
ด าเนินงานปี 2566-2570 แสดงดังรูปท่ี 5.1 
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รูปท่ี 5.1  แผนท่ีน าทางสู่เป้าหมายการด าเนินงานปี 2566-2570 

5.4  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  
สสน. ได้พัฒนาการท างานโดยใช้วงจรบริหารงาน

คุณภาพ (PDCA) มาอย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อปรับปรุงการ
ท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น ในกระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตลอดจนถึงการขับเคลื่อนแผนฯ สู่
การปฏิบัติ  จึงได้น าหลักการของ PDCA มาประยุกต์ใช้
เพ ื ่ อ เก ิดการปร ับปร ุ งพ ัฒนางานอย ่างต ่อ เน ื ่ อง 
(Continuous improvement)  โดยประกอบไปด ้วย  4 
ขั้นตอน คือ Plan-Do-Check-Act  ดังน้ี 

Plan (การวางแผน) :  การจัดท าแผนปฏิบัติการของ 
สสน.  ยึดพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
ร่วมกับการพิจารณาบริบทแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทิศทางของแผนและนโยบายส าคัญของประเทศ  รวมถึง
กระบวนการส าคัญคือ การวิเคราะห์ตนเองเพื่อให้รู้ถึงจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่มีอยู่ เพื่อน ามาสู่การ
ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้ว ัด เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และ 
กลยุทธ์ที ่เหมาะสมในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจให้
บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  โดยกระบวน 

 

การจัดท าแผนฯ ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดข้อตกลง
ที ่ยอมรับร่วมกัน  และพร้อมขับเคลื ่อนแผนฯ สู ่การ 
ปฏิบัติจริง   

Do (การปฏิบัติตามแผน) :  แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 
ปี  น าไปสู่การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
ดิจิทัล แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการท างาน
อื่นๆ ของ สสน.  ดังนั้น  เพื่อผลักดันแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สสน. มีกระบวนการสื่อสารแผนฯ ทั่ว
ทั้งองค์กร  และถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับ
ฝ่าย  ระดับกลุ ่มงาน และระดับบุคคล  เพื ่อน าไปสู ่การ
พัฒนางานภายใต้ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน  และเกิด
การบริหารงาน เงิน คน อย่างเหมาะสม  และ สสน. ยังเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เสนอแผนโครงการ/กิจกรรม และ
รูปแบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการท างาน
และกลยุทธ์ของแผน  ที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื ่อนการ
ท างานของ สสน. ให ้ส ัมฤทธิ ์ผลตามเป้าหมาย โดย
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เชื่อมโยงความส าเร็จขององค์กรสู่กระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับบุคลากรด้วย  

Check (การติดตามผล) :  เม่ือถ่ายทอดแผนฯ ลงสู่
การปฏิบัติแล้ว  จะเข้าสู ่กระบวนการติดตามผลการ
ด าเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนิน
ตัวชี้วัดต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาสและรายปี โดยรายงาน
ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขกรณีด าเนินการล่าช้า/ไม่
เป็นไปตามแผน เพ่ือทราบความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน  

Act (การปรับปรุงการท างาน) :  ผลการด าเนินงาน
รอบปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคที่พบ และการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ภายนอกองค์กร ที่มีแนวโน้มหรือคาดการณ์
ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานของ สสน. จะเป็นข้อมูลส าคัญเพื ่อเข ้าสู่
กระบวนการพิจารณาทบทวนและปรับแผนฯ ให้มีความ
เหมาะสม  สอดรับกับสถานการณ์  ท าให้แผนฯ ของ สสน. 
มีความเป็นปัจจุบัน  และเกิดเป็นระบบการพัฒนา ปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
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ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นท่ี 4.3  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

ท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
ข้อ 4.3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ

เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ : โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือน
ภัยล่วงหน้าท่ีรวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ และมีการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดผลกระทบเชิง
โครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัย
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละ
ภูมิสังคมของประเทศ  พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศระยะยาว รวมถึงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมือง
ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ประเด็นท่ี 4.5  พัฒนาความม่ันคงน ้า พลังงาน และ
เกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ 4.5.1 พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ : โดยจัดให้มีน ้า
สะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ 
และราคาท่ีเข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน ้าชุมชนที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน ้า พื้นที่ชุ่มน ้า 
พ้ืนท่ีพักน ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ แอ่งน ้าบาดาล การระบาย
น ้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน ้า และใช้ประโยชน์ได้
ตามเกณฑ์ มีการจัดท าแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับ
แผนรักษาเขตต้นน ้า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน ้าธรรมชาติ ตาม
พ้ืนที่ที่ก าหนดและตามความส าคัญ และมีการพัฒนาการ
จัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั้งระบบให้มีระดับความมั่งคงในระดับ
สากล  โดยการจัดหาและใช้น ้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ 

และสร้างความเป็นธรรม ใช ้ระบบทั ้งทางโครงสร ้าง 
กฎระเบียบ การบริหารจัดการ การจัดหาและใช้น ้าที่ ได้
สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน ้าที ่ เป็นธรรม การ
ยกระดับผลิตภาพการใช้น ้าให้เทียบเท่าระดับสากล 
รวมทั ้งการเตร ียมความพร้อมทางบุคลากร ส ังคม 
สารสนเทศและการสื ่อสาร การพัฒนาเครื ่องมือการ
จัดการ การด าเนินการเพื่อสร้างสมดุล  สร้างวินัยของ
ประชาชนในการใช ้น ้าและการอนุรักษ์อย่างรู ้ค ุณค่า  
พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับ
นานาชาติ และการด าเนินการร่วมใช้น ้ากับแม่น ้าระหว่าง
ประเทศ  โดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณาการ
และเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการ
จัดระบบการจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลด
สูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที ่เกิดจากน ้าตามหลัก
วิชาการให้อยู่ในขอบเขตการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดย
แบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนท่ีได้ และสามารถฟื้นตัวได้ใน
เวลาอันส้ัน 

(รา่ง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ 
(พ.ศ. 2566-2580) (ฉบบัปรบัปรงุ) 

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน ้าทั้งระบบ  
แผนย่อยที่ 19.1 การพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่ม

น ้าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน ้าของประเทศ 
แนวทางการพัฒนาที ่ 1)  จัดการน ้าเพื ่อชุมชน

ชนบท : พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความม่ันคงด้านน ้าของประเทศ โดยจัดให้มีน ้าสะอาดใช้ทุก
ครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่
เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน ้าชุมชนที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาที ่ 3)  จัดระบบจัดการน ้าใน
ภาวะวิกฤติ : จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน ้าในภาวะ
วิกฤติ (รวมภัยจากน ้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม 
พายุคลื ่น (storm surge) และน ้าท่วมพื ้นที ่ต ิดทะเล)  
ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ 

ผนวก ก 

แผนและนโยบายส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น  โดยแบ่งตามลักษณะของ
แต่ละพ้ืนท่ีและลุ่มน ้า 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4) จัดการบริหารน ้าเชิงลุ่ม
น ้าอย่างมีธรรมาภิบาล : ประกอบด้วย (1) จัดการให้มีการ
จัดหาและใช้น ้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความ
เป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้างและกฎระเบียบ 
การวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น ้าที่สมดุล  
(2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน ้า การก าหนดโควตาน ้าที่
จ าเป็นและเป็นธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใช้น ้า
ให้เทียบเท ่าระดับสากล (3) การพัฒนารูปแบบเพื ่อ
ยกระดับการจัดการน ้าในพื้นที่ และลุ ่มน ้า (ที ่เชื ่อมโยง 
การตลาด การผลิต พลังงาน ของเสีย ตามแนวคิด  
circular economy) แ ล ะ ก า รผ ั น น  ้ า ใ นพ ื ้ น ท ี ่ ท ี ่ มี
ความส าคัญ  (4) การเตรียมความพร้อมทางบุคลากร 
สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือ
การจ ัดการ (5) การหาทุนจากแหล่งต ่างๆ (6) การ
ด าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการ
ใช้น ้าและการอนุร ักษ์อย่างรู ้ค ุณค่า พร้อมทั ้งมีการ
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (7) 
การด าเนินการร่วมใช้น ้ากับแม่น ้าระหว่างประเทศ  โดย
พิจารณาและด าเนินโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
ประเด็นความมั่นคงอื่น การพัฒนาด้านอื่นร่วมกับระดับ
สากล (8)  การศึกษา ว ิจ ัย พัฒนา เทคโนโลย ี  และ
นว ัตกรรมเกี ่ยวกับทร ัพยากรน ้า พร ้อมทั ้งการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิตและบริการ และรองร ับการเต ิบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

(รา่ง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566–2570)  

           หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ที่ได้ก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบริหารจัดการเพื่อ
คุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร  
  เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความม่ันคงอาหาร และความ
ยั่งยืนของภาคเกษตร  

  ตัวชี้วัดที่ 2.5 เกิดการใช้น ้าซ ้าในพื้นที่เกษตร
นอกเขตชลประทาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
  ตัวชี้วัดที่ 2.6 พื้นที่ที ่สามารถลดความเสี่ยง
ภัยน ้าท่วม น ้าแล้ง และเกิดระบบจัดการน ้าชุมชน จ านวน 
4,000 ต าบล เม่ือสิ้นสุดแผนฯ ฉบับท่ี 13 
 หมุดหมายที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
  เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  
   ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การมีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ส าคัญด้านต่างๆ หรือระดับ
จังหวัดอย่างครอบคลุม และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ  
   ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.3 การเตือนภัยมีประสิทธิภาพ 
(ครอบคลุมภัยส าคัญ สามารถเช ื ่อมโยงระดับพื ้นที่  
ระดับประเทศและระดับโลก มีความแม่นย า ทันต่อเวลา และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้) 
  เป ้าหมายที ่  3 สังคมไทยมีภ ูม ิค ุ ้มกันต ่อภ ัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ
เครือข่าย ที ่สามารถการจัดการความเสี ่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบ้ืองต้นได้
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ภายในปี 2570 และมี
การจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 
   ตัวชี้วัดที่ 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
องค์ความรู้ และมีแผนในการจัดการด้านภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนการปฏริปูประเทศ  
 ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้เสนอประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก ได้แก่  
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1) ทรัพยากรทางบก 2) ทรัพยากรทางน ้า 3) ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 5) 
สิ ่งแวดล้อม และ 6) ระบบบริหารจ ัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ สสน. คือ   
 เรื่องทรัพยากรน ้า  
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : ระบบขยายผลแบบอย่าง
ความส าเร็จ  
 ประเด็นย่อยที่ 4.1 การขยายผลส าเร็จด้าน
การบริหารจัดการน ้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน   
  กิจกรรม 1 เร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการน ้าระดับชุมชน และผลักดันให้มีกฎหมาย
รองรับการด าเนินงาน 
  กิจกรรม 2 ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยาย
ผลความส าเร็จท่ีชัดเจน 
 ประเด็นย่อยที่ 4.2 เพิ่มการใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนท่ีผิวน ้าในอ่างน ้า   
                 กิจกรรม 2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน ้า (Floating Solar) ให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : ความรู้ เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการน ้า  
  กิจกรรม 1 เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน ้าระดับ
จังหวัด 
  กิจกรรม 2 จัดท ามาตรฐานและผลักดันให้
เกิดการใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการน ้าให้ทันต่อสถานการณ์ 
  กิจกรรม 3 ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Big 
Data เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน ้า  

นโยบายรฐับาล  
นโยบายรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื ่อวันที ่ 25 
กรกฎาคม 2562  

 นโยบายหลักด้านที ่  10 การฟื ้นฟูทร ัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าทั้งระบบ แหล่ง
น ้าชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน ้า 
20 ปีของประเทศ  เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น ้า
ทุกภาคส่วน  จัดให้มีน ้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชน
ชนบท  ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้  มีระบบ
การจัดการน ้าชุมชนที่เหมาะสม  พร้อมทั้งส่งเสริม ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน ้า พื้นที่ชุ ่มน ้า พื้นที่พักน ้า แหล่งน ้า
ธรรมชาติ แอ่งน ้าบาดาล การระบายน ้าชายฝั ่ง เพิ ่ม  
ผลิตภาพของน ้าทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้
น  ้ า ให ้ท ัดเท ียมระด ับสากล  ด ูแลภ ัยพิบ ัต ิจากน  ้ า 
พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ ่มน ้าทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล ้าและสร้างระบบจัดสรร
น ้าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการน ้าในชุมชนตามแนวพระราชด าริ 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย 
การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย  และการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว  โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่องและก าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มาก
ท่ีสุดและทันท่วงที  รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(รา่ง) แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม  
ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรบัตวัไดท้ันตอ่พลวตัการเปลีย่นแปลงของโลก โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม  

 ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Results)  ลดความเสี ่ยง
และ/หรือผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย การใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรม
สังคม  

โปรแกรม 16 (P16)  พัฒนานโยบายและต้นแบบ
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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 แผนงานย่อย (Non Flagship) (N30) พัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม ต้นแบบและระบบ บริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบรวมทั้งการ
พื้นฟูและช่วยเหลือในชนบทและพื้นที่การเกษตรจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     แผนงานย่อย (Non Flagship) (N31) พัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม ต้นแบบและระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการ
พื้นฟูและช่วยเหลือในเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
(Sustainable Development Goal : SDGs)  
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน ้าใช้ และมีการ

บริหารจัดการน ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับ  
ทุกคน 

 6.4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วน 
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้าและจัดหาน ้าที่ยั่งยืน 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ านวนประชาชนที่
ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน ้า ภายในปี 2573 

 6.5) ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
แบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

 6.a) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการ
สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศ
ก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน ้าและ
สุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน ้า การขจัดเกลือ การใช้
น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน ้าเสีย เทคโนโลยีการ
น าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 

 6.b) สนับสนุนและเพิ ่มความเข้มแข็งในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน ้า
และสุขอนามัย 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก
การด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการ

แบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่าน
การพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะ
อย่างยิ ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไก
อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

แผนแมบ่ทการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรน า้ 20 ป ี(2561-2580)  

  ด้านที ่6  การบรหิารจดัการ  
  กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจ  
       แผนงานที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารน ้า 
       ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบ
ฐานขอมูลด้านทรัพยากรน ้า ที่ทันสมัยถูกตอง และบูรณา
การเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานครอบคลุมทั้ง
ระดับชาติ ลุมน ้าและชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรน ้า 
      ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการจัดท างาน
ศึกษาวิจัย และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
น ้าของประเทศท่ีถูกน าไปใชประโยชน์ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 
      แผนงานที่ 6.3 :  ผลักดันใหเกิดกลไกขยายผล
ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการน ้าในระดับชุมชน/
ระดับทองถิ่น (ประเด็นการปฏิรูปประเทศ) 
      ตัวชี ้ว ัด : จ านวนหมูบ้านที ่สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าได้ด้วยตนเอง และสามารถขยายผล
ความส าเร็จไปยังพ้ืนท่ีอื่น 

(รา่ง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  : สร้างมูลค่าเพิ่มอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธุรกิจ (Focus Area ด้านการเกษตร) 
     มาตรการที ่  1 : สนับสนุนให้พัฒนาบริการ
ออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลภาครัฐ ที ่เอื ้อต่อการด าเนินธุรกรรมดิจิทัลและ
ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่า (End-to-
End Service Platform) ข้อ 1.2 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน 
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ข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : ยกระดบัการเปลีย่นผา่นดจิิทลั
ภาครฐั เพือ่การบรหิารงานทีย่ดืหยุ่น คลอ่งตวั และขยาย
สู่หนว่ยงานภาครฐัระดบัทอ้งถิน่  
  มาตรการที่ 1 : พัฒนาข้อมูลตามหลักธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ การบูรณาการข้อมูล และส่งเสริมการ
ใช้งานข้อมูล Big Data เพื ่อจัดท านโยบาย เร่งพัฒนา
ข้อมูลภาครัฐให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์อ ันจะช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การด าเนินงาน การ
ก ากับติดตาม การบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐ
ให้เป็นไปบนพื้นฐานข้อมูลเหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ประเทศ 
 มาตรการที ่ 2 : พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื ่อง (Seamless) จัดให้มี
แพลตฟอร์มการจัดการบริการแบบบูรณาการและบริการ
ดิจิทัลภาครัฐที่มีคุณภาพ ท างานได้ราบรื่นและสอดคล้อง
กับความจ าเป็น ความต้องการพื ้นฐานของประชาชน 
ชุมชน และภาคธุรกิจบน Government Cloud Service 
หรือ Public Cloud ในอนาคต 
 มาตรการที่ 7 : การยกระดับทักษะด้านดิจิทัล 
และวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ  
ข้อ 7.2 พัฒนาบุคลากภาครัฐให้มีความรู้ทักษะด้านดิจิทัล
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและให้บริการดิจิทัลผ่านการ
ฝึกอบรม 

แผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570  

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย  
     กลยุทธ์ที ่ 2 : พัฒนามาตรการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย  
  มาตรการ/กรอบแผนงาน : การพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ แม่นย า 
และน่าเชื ่อถือ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลร่วมกับ
ต่างประเทศ 

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
ยุทธศาสตรท์ี่  2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย 
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  สังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างย ั ่ งย ืนและเป ็นส ังคมค ุณธรรม มี  
ธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นส ังคมสูงว ัย 
ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

   ตัวชี้วัด  
•  จ านวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่า
สามารถสามารถพัฒนาและเร่งแก้ ไขปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/ท้องถิ่น 

•  จ านวนชุมชน/ท้องถิ ่นที ่  อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา 
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จากความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา บริบท

ที่ท้าทายต่อการด าเนินงานของ สสน. และการวิเคราะห์ 
SWOT องค์กรโดยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ สสน. ได้
น ามาสู่การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดย
ประยุกต์ใช้ TOWS Matrix เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์การ
ท างานที่สอดรับกับบริบทของ สสน. ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับหรือ
กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร รวม 6 ข้อ ดังน้ี 

1.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน ้า
แห่งชาติ ระบบวิเคราะห์คาดการณ์  และขยายงานด้านการ
จัดการน ้าชุมชน  จากโจทย์ความต้องการด้านน ้าของ
ประเทศ และโจทย์ความต้องการจากคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ  

2.ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบคลังข้อมูลฯ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน ้า ทั ้งใน
ระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ทั้งสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤติ   

3.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของ สสน. ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการน ้า และการจัดการน ้า
ชุมชน ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  

4.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 
และสนับสนุนงานภายในองค์กร  

5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรองรับงานวิจัยขั้นสูง โดยใช้โจทย์
ความต้องการด้านน ้าของประเทศ  

6.ก าหนดกลยุทธ์การหารายได้นอกงบประมาณ 
เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ  

โดย สสน. ให้ความส าคัญในการน ากลยุทธ์เชิงรุก 
ข้อที่ 1 และ 2  ที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็งร่วมกับโอกาส 
มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการ  ส าหรับกลยุทธ์ข้อที่ 3-6 ซึ่งเป็นเชิง
ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับจุดอ่อนและอุปสรรคนั้น เป็นส่วน
ที่ สสน. จะด าเนินงานเป็นล าดับถัดไป 

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ ระบบ
วิเคราะห์คาดการณ์  และขยายงานด้านการจัดการน ้าชุมชน  
จากโจทย์ความต้องการด้านน ้าของประเทศ และโจทย์ความ
ต้องการจากคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ  

2. ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบคลังข้อมูลฯ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการน ้า ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด 
ท้องถิ่น และชุมชน สภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ   

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของ สสน. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการน ้า และการจัดการน ้าชุมชน ให้เป็นที่รับรู้
ในวงกว้าง  

4. ส่งเสร ิมการใช้ เทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัยในการให้บริการ และ
สนับสนุนงานภายในองค์กร  

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญ
เฉพาะด้านและรองรับงานวิจัยขั้นสูง โดยใช้โจทย์ความต้องการ
ด้านน ้าของประเทศ 

6. ก าหนดกลยุทธ์การหารายได้นอกงบประมาณ เพื่อลดภาระ
งบประมาณของประเทศ  

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การด าเนินงานของ สสน. 

ผนวก ค 

ผลการวเิคราะหก์ลยทุธ์ 
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