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  แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 2565 
 

คำนำ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ใหไว ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 
มาตรา 16 และมาตรา 4 ตามลำดับ ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น 
โดยจัดทำเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และ         
แผนอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม
และใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำระยะ 5 ป 
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) 

  กรมทรัพยากรน้ำ ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป 
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565) เพื ่อใชเปนกรอบทิศทางและกำหนดเปาหมายให
สอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่
เกี่ยวของ ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และใชประกอบการจัดทำคำของบประมาณ
รายจายประจำป รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล        
การดำเนินงานในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำ อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ธันวาคม 2562 

 



 

                     แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 2565) 
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บทท่ี 4  แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป  
 (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 -2565) 

-29- 

1. เปาหมายบริการ ดานท่ี 1 ประปาสัมปทาน และระบบประปาหมูบาน ไดรับ
การกำกับดูแล ติดตามประเมินคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน การใชน้ำมี
ประสิทธิภาพ 

-29- 

2. เปาหมายบริการ ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ำ และ
ระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

-30- 

3. เปาหมายบริการ ดานท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดการณ 
เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก 

-31- 

4. เปาหมายบริการ ดานท่ี 4 พัฒนากลไก มาตรการ แผนปฏิบัติการ กฎหมาย 
เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 

-31- 

5. เปาหมายบริการ ดานท่ี 5 พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย 
เทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 

-35- 

6. เปาหมายบริการ ดานท่ี 6 ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 -36- 
บทท่ี 5  การติดตามและประเมินผล -37- 



 

- ก - แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 2565) 

บทสรุปผูบริหาร 

๑. ความเปนมา 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 ใหไว ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 
มาตรา 16 และมาตรา 4 ตามลำดับ ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
นั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา
และแผนอื่นที่เกี ่ยวของ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับสูการปฏิบัติใหเกิดเปน
รูปธรรมและใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ
ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565)  

๒. วัตถุประสงค 
เปนกรอบทิศทางและกำหนดเปาหมายที่จะตองดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

สนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำทุก 5 ป ใหเปนมาตรฐานในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
เกษตรน้ำฝนอยางเพียงพอ สมดุล และย่ังยืน 

๓. แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ ๕ ป (วาระแรก ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

    เปาหมายการใหบริการ กลยุทธ/มาตรการ 
ดานที่ 1 ประปาสัมปทาน และระบบประปา
หม ู บ าน ได ร ับการกำก ับ ด ูแล ต ิดตาม 
ประเมินคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน การใช
น้ำมีประสิทธิภาพ 

• ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน 
SDGs 

• เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวน
ท องถ ิ ่นในการประเม ินค ุณภาพระบบ
ประปาหมูบาน 

• ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และควบคุม
คุณภาพ 

ดานที่ ๒ อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟู
แหลงน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน ้ำในพื ้นที ่ เกษตรน้ำฝน
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่
ชุมน้ำ 

• จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

• เพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ำ
เดิม 

• พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 



 

- ข - แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 2565) 

    เปาหมายการใหบริการ กลยุทธ/มาตรการ 
 • พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

• อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลอง แหลงน้ำ
ธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ำ 

ดานที ่ ๓ เพิ ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
คาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต 
รวมถึงการรองรับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก 

• ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน้ำใหสามารถ
ระบายน้ำอยางมีประสิทธิภาพ 

• คาดการณและเตือนภัยในพื้นที่น้ำหลากดิน
ถลม 

ดานที่ ๔ พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติ
การ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และ
การกำก ับ ด ูแล ควบค ุมให  เป นไปตาม
กฎหมาย 
 

• การพัฒนาเครื ่องมือกลไกความรวมมือ
ระหวางประเทศและในระดับลุ มน้ำเพ่ือ
พ ัฒนาความร วมม ือระหว างประ เทศ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและเสริม 

• พัฒนา ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ดาน
ทรัพยากรน้ำ 

• เพิ ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยพิบัติดาน
ทรัพยากรน้ำ 

• สงเสริมการมีสวนรวมเพื่อสรางการรูเขาใจ
ในการบริหารจัดการน้ำ 

ดานที ่๕ พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม 
งานวิจัย เทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ 

• วิจัย พัฒนา องคความรูดานทรัพยากรน้ำ 
 

ดานที ่ ๖ ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสู
ราชการ 4.0 

• เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพองคร บ ุคลากรและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

       
 

********************************************************** 
 
 
 



 - 1 - แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 2565) 

 

 

 

1. บทนำ 
       1.1 ความเปนมา 
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ใหไว ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 มาตรา 16 และมา ตรา 4 
ตามลำดับ ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป ซ่ึงตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนการดาเนินงานของ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับสูการปฏิบัติใหเกิดเปน
รูปธรรมและใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำระยะ 5 ป 
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือเปนกรอบทิศทางและกำหนดเปาหมายท่ีจะตองดำเนินการ          
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์สนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำทุก 5 ป ใหเปนมาตรฐานในการบริหารจัดการน้ำ            
ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนอยางเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยมีเปาหมายการพัฒนา 6 ดาน คือ 

ดานท่ี 1 ประปาสัมปทานและระบบประปาหมูบานไดรับการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมิน
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการใชน้ำมีประสิทธิภาพ 

ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำและระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนอง             
ความตองการใชน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

ดานท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต 
รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

ดานท่ี 4 พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ และ               
การกำกับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 

ดานท่ี 5 พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
ดานท่ี 6 ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 

            1.2 ภารกิจ หนาที่และอำนาจตามกฎกระทรวง 
  ภาริจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 กำหนดใหกรมทรัพยากรน้ำ มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนารจัดทำนโยบาย
และแผนและมาตรการท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยารน้ำบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมท้ังควบคุม 
ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำท้ังระดับภาพรวมและระดับ
ลุมน้ำเพ่ือการบริหารจัดการน้ำท่ีเปนเอกภาพและยั่งยืน และมีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 
 (1) เปนหนวยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแมบท และมาตรการในการบริหาร
จัดาร พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู การใชประโยชนและแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ รวมท้ังกำกับและ
ประสานใหเกิดการนำไปสูการปฏิบัติ 
 (2) กำหนดแนวทาง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากรน้ำ โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 (3) ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ำ 

บทที่ 1 
บทนำ 
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 (4) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยารน้ำตามนโยบาย แผนแมบท แผนปฏิบัติ
การและมาตรการท่ีด้ำหนดไวท้ังในระดับประเทศ และระดับลุมน้ำ 
 (5) พัฒนาระบบฐานขอมูล และเครือขายขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
 (6) กำหนดหรือเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหรือหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ใน
การบริหารจดัารทรัพยากรน้ำของประเทศ 
 (7) สงเสริม แผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยารน้ำ รวมท้ัง
รณรงคทำความเขาใจกับองคกรและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหตระหนักถึงคุณคาความสำคัญของ
ทรัพยากรน้ำ 
 (8) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
 (9) สงเสริม สนับสนุน และใหคำปรึกษาดานเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยารน้ำแกหนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 1.3 โครงสรางและอัตรากำลังกรมทรัพยารน้ำ 
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            อัตรากำลัง (ขอมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562) 

 จำนวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ 1,276 57.92 

ลูกจางประจำ 448 20.34 

พนักงานราชการ 479 21.74 

รวม 2,203 100.00 
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1.4 แผนที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 
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  1.5 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 
งบสุทธิท่ีไดรับหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
ผลการใชจายงบประมาณ 

รอยละการใช
จายงบประมาณ 

งบบุคลากร 737,920,000.00 737,241,800.00 733,765,405.29 99.53 

งบดำเนินงาน 110,252,700.00 124,947,200.00 115,608,145.64 92.53 

งบลงทุน 3,517,247,500.00 3,492,468,153.00 2,279,375,202.98 65.27 

งบเงินอุดหนุน 31,244,900.00 31,593,247.00 31,593,246.85 100.00 

งบรายจายอ่ืน 203,704,700.00 213,541,200.00 157,923,220.38 73.95 

รวม 4,600,469,800.00 4,599,791,600.00 3,318,265,221.14 72.14 
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  2.1 การวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน  
                ตามท่ีไดเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของไทยในชวงสองป           

ท่ีผานมา โดยมีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ และการออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแหงชาติ

ป พ.ศ. 2561 สงผลใหภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ปจจุบันสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานดานปฏิบัติและมีการพ้ืนการปฏิบัติงาน คือ พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 

จำนวน 119.02 ลานไร  ดังนั้นการจำแนกพ้ืนท่ีและการจัดลำดับความสำคัญของพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน               

จึงมีความสำคัญและจำเปนเรงดวน เพ่ือใหกรมทรัพยากรน้ำสามารถกำหนดโครงการพัฒนาแหลงน้ำ 

โครงการระบบกระจายน้ำ และโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำ ใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความจำเปนเรงดวน และ 

เปนเหตุผลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก สำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ และสำนักงบประมาณ ตามลำดับ 

   หลักเกณฑในการจำแนกและจัดลำดับความสำคัญของพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนไดอาศัยชุดขอมูล

ดานการใชประโยชนท่ีดิน ลักษณะพ้ืนท่ี (พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีผิวน้ำ และพ้ืนท่ีชุมชน เปนตน) 

รายไดของประชาชนรายครัวเรือน จำนวนครัวเรือน และตำแหนงทางกายภาพ นอกจากนี้ยังอาศัยขอมูล 

ทางเศรษฐกิจและสังคมในการวิเคราะหพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนในคราวนี้ ซ่ึงสามารถจำแนกประเภทของพ้ืนท่ี

เกษตรน้ำฝนดวยระดับความวิกฤติรวมกับรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ีดวยคาเสนชั้นความยากจน และ

โครงสรางรายไดของประชาชน (ภาคเกษตรและรายไดจากการผลิตอ่ืน ๆ ) ไดดังตารางตอไปนี้ 
 

พ้ืนท่ี 

ประเภทท่ี 

 

พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
ประชากรมีรายไดเฉล่ีย 

/ครอบครัว/ป 

1 (FR 1) อยูในพ้ืนท่ีวิกฤตน้ำรนุแรง/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่ำกวา 32,000 

2 (FR 2) อยูในพ้ืนท่ีวิกฤตน้ำรุนแรง/เขตเศรษฐกิจพิเศษ มากกวา 32,000 

3 (FR 3) อยูในพ้ืนท่ีวิกฤตน้ำปานกลาง/นอย ต่ำกวา 32,000 

4 (FR 4) อยูในพ้ืนท่ีวิกฤตน้ำปานกลาง/นอย มากกวา 32,000 

5 (FR 5) ไมอยูในขอบเขตพ้ืนท่ีวิกฤตน้ำ ต่ำกวา 32,000 

6 (FR 6) ไมอยูในขอบเขตพ้ืนท่ีวิกฤติน้ำ มากกวา 32,000 

7 (FR 7) รายไดหลักไมไดมาจากภาคเกษตรกรรม - 

 

 

 

บทที่ 2 
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  2.2 การวิเคราะหสมดุลน้ำระดับอำเภอในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน  
                   กรมทรัพยากรน้ำไดวิเคราะหสมดุลน้ำระดับอำเภอในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนอยางตอเนื่องตั้งแต           

ป พ.ศ. 2560 – 2562 ชุดขอมูลเหลานี้สามารถนำไปใชประโยชนดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ        

ในฤดูแลงรวมกับผลการวิเคราะหสมดุลน้ำในพ้ืนท่ีชลประทานของกรมชลประทาน และแผนการเพาะปลูก

ฟนฤดูแลงของกรมสงเสริมการเกษตร ตามลำดับ   

   หลักเกณฑการวิเคราะหสมดุลน้ำอาศัยขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

จำนวนประชากร จำนวนและประเภทอุตสาหกรรม รวมถึงความตองการน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ำ       

ซ่ึงการวิเคราะหดังกลาวมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้   

  1) การวิเคราะหปริมาณน้ำตนทุน (ปริมาณฝนในพ้ืนท่ี ปริมาณน้ำในลำน้ำ และปริมาณน้ำ

ในแหลงน้ำขนาดเล็กของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

  2) การวิเคราะหปริมาณความตองการน้ำ (ปริมาณความตองการน้ำ ดานการอุปโภค

บริโภค ดานการรักษาระบบนิเวศทายน้ำ ดานการเกษตร และดานอุตสาหกรรม) 

  3) การวิเคราะหสมดุลน้ำระดับอำเภอ โดยการพิจารณาผลตางระหวางปริมาณน้ำตนทุน 

และปริมาณความตองการน้ำในแตละอำเภอ 

ตัวอยางผลการวิเคราะหสมดุลน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2561 

 

ระดับความขาดแคลน 
ปริมาณความขาดแคลน 

(ลาน ลบ.ม.) 

จำนวน 

(จังหวัด) 

จำนวน 

(อำเภอ) 

ใกลวิกฤติ/เส่ียงภัยแลงมาก ขาด > 50 1 1 

เฝาระวัง/เส่ียงภัยแลงปานกลาง 5 ≤ ขาด < 50 23 73 

ปกต/ิเส่ียงภัยแลงนอย ขาด < 5 - - 

รวม  23 74 
 

   จากตารางจะพบวา อำเภอรวมในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนท่ีคาดวาจะขาดน้ำในชวง 3 เดือน 

(กุมภาพันธ 2561 ถึง เมษายน 2561) จำนวน 74 อำเภอ จาก 743 อำเภอ (10%) ผลประโยชน        

ท่ีไดรับจากการวิเคราะหสมดุลน้ำระดับอำเภอในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน ซ่ึงชุดขอมูลดังกลาวเปนองคประกอบ

สำคัญในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแลงของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ นอกจากนั้นแลวผล           

การวิเคราะหดังกลาวยังไดถูกนำเสนอการประชุมระดับนานาชาติ ในการประชุม The 3rd MRC Summit          

ท่ีราชอาณาจักรกัมพูชาและไดถายทอดองคความรูในการวิเคราะหสมดุลน้ำระดับอำเภอในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน

ใหกับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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  2.3 กฎหมายระเบียบขอบังคับ แผนงานและนโยบายที่เกี่ยวของ 
         การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนมีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและนโยบายท่ี
เก่ียวกับการดำเนินงาน ดังตอไปนี้  
 2.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีหลักสำคัญในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธ ิ
         (2) จัดการ บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (3) เขาชื่อกันเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดำเนินการใดอันจะเปนประโยชน 
ตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดำเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณา
ขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชน ท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 56 รัฐตองจัดหรือดำเนินการใหมีสาธารณูปโภค       
ข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โครงสรางหรือ
โครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชนหรือ
เพ่ือความม่ันคงของรัฐ รัฐจะกระทำดวยประการใดใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทำใหรัฐเปนเจาของ
นอยกวารอยละหาสิบเอ็ดมิได การจัดหรือดำเนินการใหมีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐตอง
ดูแลมิใหมีการเรียกเก็บคาบริการจนเปนภาระแกประชาชนเกินสมควร การนำสาธารณูปโภคของรัฐไปให
เอกชนดำเนินการทางธุรกิจไมวาดวยประการใด ๆ รัฐตองไดรับประโยชนตอบแทนอยางเปนธรรม โดยคำนึงถึง
การลงทุนของรัฐประโยชนท่ีรัฐและเอกชนจะไดรับและคาบริการท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน  
 มาตรา 57 รัฐตอง (2) อนุรักษ คุมครอง บารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือ
จัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิด
ประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมีสวนรวมดำเนินการ
และไดรับประโยชนจากการดำเนินการดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา 58 การดำเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดำเนินการ ถาการนั้น
อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สำคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดาเนินการใหมีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของผู มีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวของกอน เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณา
ดำเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คำชี้แจง และเหตุผล
จากหนวยงานของรัฐกอนการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งในการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรค
หนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
นอยท่ีสุด และตองดำเนินการใหมีการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา 
 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว การจัดทำ การกำหนดเปาหมาย 
ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวยยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
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มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรนน้ำ และพลังงาน ดังตอไปนี้ (4) จัดใหมีทรัพยากรน้ำท่ี
มีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมท้ังการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอ่ืน 
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอย
ในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี ช. ดานอ่ืน ๆ (1) ใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรนาท่ีมีประสิทธิภาพ
เปนธรรมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความตองการใชน้ำในทุกมิติ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
และสภาพภูมิอากาศประกอบกัน 
 2.3.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
ใหไว ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 มาตรา 16 และมาตรา 4 
ตามลำดับใหสวนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป ซ่ึงตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2.3.3 พระราชพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหไว ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
  2.3.3.1 แผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
กำหนดลักษณะภารกิจท่ีจะถายโอนไว 6 ดาน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำ ไดแก 
 ดานท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมและการขนสงกลุมภารกิจ
ทางน้ำ (การดูแลรักษาทางน้ำ) แผนภารกิจดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ภารกิจแหลงน้ำ/ประปา
ชนบท (แหลงนาอุปโภค/บริโภคและแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร) โดยขอมูลจากรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริการแผนการจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกาหนด
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการถายโอนภารกิจ ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 มีมติแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑวิธีการและข้ันตอนการบริหารจัดการภารกิจถายโอนดาน
แหลงน้ำขอบเขตการถายโอน ขอ 1.2.1 นอกเหนือจากภารกิจตามขอ 1.1.1-1.1.3 ไดแก แหลงน้ำท่ีมี
ปริมาณเก็บกัก นอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตรแหลงน้ำท่ีมีการใชประโยชนของประชาชนครอบคลุมพ้ืนท่ี
หนึ่งจังหวัด  
 2.3.3.2 (ราง) แผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 – 2565 และ (ราง) แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 – 2565 กำหนดขอบเขตภารกิจถายโอนดานแหลงน้ำไวในขอบเขต
การถายโอน ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ ในแผนภารกิจดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไดแก 1. กลุมภารกิจ
แหลงน้ำ/ประปาชนบท  (1.1) ภารกิจแหลงน้ำอุปโภค/บริโภค และแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร และ                   
3. การกอสรางและบำรุงรักษาแหลงน้ำอุปโภค/บริโภค และแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 
กำหนดใหสวนราชการ ไดแก กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมสงเสริมสหกรณ กรมทรัพยากรนำ้บาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ทำหนาท่ีจัดหาและดูแลรักษาแหลงน้ำ
ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานอุปโภค/บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ตามพ้ืนท่ีท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ ดังนี้ 1) แหลงน้ำขนาดใหญท่ีมีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต 2 ลานลูกบาศกเมตรข้ันไป เชน เข่ือน
อางเก็บน้ำ หนอง บึง สระน้ำ ฯลฯ 2) แหลงนำ้ท่ีมีขนาดใหญหรือขนาดเล็กท่ีการใชประโยชนของประชาชน 
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ครอบคลุมพ้ืนท่ี จังหวัดมากกวา 1 จังหวัดข้ึนไป หากถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัดใด องคการบริหาร
สวนจังหวัดหนึ่งจะเกิดปญหาในการบริหารจัดการ เชน คลองสงน้ำท่ีมีความยาวคาบเก่ียวมากกวาหนึ่งจังหวัด 
ฝายน้ำลนท่ีก้ันลำน้ำท่ีไหลพาดผานมากกวาหนึ่งจังหวัด 3) กรณีแหลงน้ำท่ีเกิน 2 ลานลูกบาศกเมตร       
ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจำเปนในการใชน้ำ และมีความประสงคจะขอรับโอนจากสวนราชการ 
สามารถดำเนินการไดโดยยื่นคำรองตอสวนราชการ และใหเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาเปนรายกรณีไป 
 2.3.4 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ตามท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 135 ตอน 112 ก เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2561      
โดยจะใชบังคับเม่ือพนสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือวันท่ี 27 มกราคม 
2562 เวนแตบทบัญญัติในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใชน้ำ และมาตรา 104 ใหบังคับใชเม่ือพน
กำหนด 2 ป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้บังคับใชเปนตนไปนั้น โครงสรางของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 9 หมวด และบทเฉพาะกาล จำนวน 106 มาตรา ไดแก หมวด 1 ทรัพยากรน้ำ 
หมวด 2 สิทธิในน้ำ หมวด 3 องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใชน้ำ  
หมวด 5 ภาวะน้ำแลงและภาวะน้ำทวม หมวด 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ หมวด 
7 พนักงานเจาหนาท่ี หมวด 8 ความรับผิดทางแพงในกรณีท่ีทาทาใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรนา
สาธารณะ และหมวด 9 บทกำหนดโทษ ท้ังนี้ การจัดสรรน้ำของประเทศ ไดคำนึงถึงน้ำเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค การรักษาระบบนิเวศจารีตประเพณี  การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ซ่ึงการจัดลำดับความสำคัญใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ) กำหนดหมวดและมาตราตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ มีดังนี้  
 หมวด 3 ม. 26 กำหนดใหผูแทนกรมทรัพยากรน้ำเปนกรรมการลุมน้ำ โดยตำแหนง 
 หมวด 4 ม. 43 และ 44 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุญาตการใชน้ำประเภทท่ีสอง และ

ประเภทท่ีสาม 
 หมวด 4 ม. 45 ทส. รวมกับ กษ. ออกกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาตการขอตอ
อายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต รวมท้ังการขอ
และการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ำประเภทท่ีสองและประเภท
ท่ีสาม 

 หมวด 4 ม. 47 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำออกประกาศกำหนดแบบคำขอรับ
ใบอนุญาตการใชน้ำ และแผนการบริหารจัดการน้ำ 

 หมวด 4 ม. 50  ทส. ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาใชน้ำประเภทท่ีสอง และ
ประเภทท่ีสาม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เรียกเก็บคาใชน้ำ
ประเภทท่ีสองและประเภท ท่ี  3  ท่ี ไม ใชน้ ำมาจากทางน้ ำ
ชลประทาน และไมใชน้ำบาดาล 

 หมวด 4 ม. 51  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำประกาศหลักเกณฑและวิธีการการติดตั้ง
เครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำท่ีใช และเก็บขอมูลท่ีจำเปน
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ำ/
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ำ 
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 หมวด 4 ม. 52 พนักงานเจาหนาท่ีออกคำสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตใชน้ำหยุด 
การใชน้ำตามใบอนุญาตไวเปนการชั่วคราว และใหผูรับใบอนุญาต        
การใชน้ำดำเนินการตามจำเปนเพ่ือระงับเหตุใหเกิดผลกระทบตอสมดุล
ของทรัพยากรน้ำสาธารณะ หรอืผลกระทบสำคัญตอประโยชนสาธารณะ  

 หมวด 4 ม. 53 พนักงานเจาหนาท่ีสั่งพักใชใบอนุญาตครั้งละไมเกิน 30 วัน เพ่ือปรากฏวา
ผูรับใบอนุญาตการใชน้ำประเภทสองหรือประเภทท่ีสาม ฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พรอมกำหนดระยะเวลาการแกไข 

 หมวด 4 ม. 54 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ำ เม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาตการใชน้ำประเภทสองหรือสามฝาฝนคำสั่งพักใชใบอนุญาต 
หรือไมทำการแกไขหรือดำเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกำหนด 

 หมวด 5 ม. 60 กรณีเกิดภาวะน้ำแลงอยางรุนแรง พนักงานเจาหนาท่ีออกคำสั่งใหบุคคล
ซ่ึงกักเก็บน้ำตองเฉลี่ยน้ำเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและใหผูกักเก็บน้ำ
ดังกลาวมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา 60 

 หมวด 6 ม. 73 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา
ดำเนินการใหพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนแหลงตนน้ำลำธารหรือพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
เปนเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (สผ.) 

 หมวด 6 ม. 78 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
ความเห็นชอบของ กนช. ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ  

 หมวด 7 ม. 81 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศ
กำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาท่ี 

 หมวด 8 ม. 83 ใหกรมทรัพยากรน้ำหรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนผูรับผิดชอบควบคุมดูแลการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะ แลวแตกรณี เปนตัวแทนของรัฐในการฟองคดีเพ่ือเรียกรอง
คาเสียหายตอทรัพยากรน้ำสาธารณะ 

 2.4 แผนงานและนโยบายที่เกี่ยวของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ
ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 -2565)  
   แผนงานและนโยบายท่ีเก่ียวของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำระยะ 5 ป 
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 -2565) ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐบาล และแผนอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ โดยศึกษาขอมูลตาง ๆท่ีเก่ียวของมีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้ 
 2.4.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 2.4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 2.4.3 แผนปฏิรปูประเทศ 
 2.4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 2.4.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
 2.4.6 เปาหมาย SDGs 
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 2.4.7  ประเด็นการพัฒนาเรงดวน 15 ประเด็น 
 2.4.8  แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 2.4.9  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

แถลงตอรัฐสภา 
 2.4.10 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแลสิ่งแวดลอม นายวราวุธ 

ศิลปอาชา 

 2.4.1  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐบาลตอง
จัดทำแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยืนในระยะยาว ตามหลักการ
ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันใหบรรลุเปาหมายใน
ระยะเวลาที่กำหนดโดยภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมสงผลใหประเทศจำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนระยะยาว พรอมท้ังแนวทาง
ยุทธศาสตรหลักในการดำาเนินการโดยไดกำหนดวิสัยทัศนประเทศและประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป     
(พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้ 
 (1) วิสัยทัศนประเทศ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง 
เขตอำนาจรัฐการดำรงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ .ศ . 2561 – 2580) ประกอบดวย        
6 ยุทธศาสตร ไดแก  
 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง เปาหมายการพัฒนา คือ 
ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ มุงเนนการพัฒนาคน เทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมายการพัฒนา คือ การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด (1) การตอ
ยอดอดีต โดยมองกลับไปยังรากเหงา จุดเดน และความไดเปรียบของประเทศ นำมาประยุกตผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) ปรับปจจุบัน เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
และ (3) สรางคุณคาใหมในอนาคต โดยเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการพัฒนาคนรุนใหม และปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 
 ยุทธศาสตร ท่ี 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย เปาหมายการพัฒนา คือ พัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 
มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปน
นวัตกรรม นักคิดผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีอาชีพตามความถนัดของตน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เปาหมายการพัฒนา คือ การดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนในการรวมคิด รวมทำเพ่ือสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ไปสูกลไกการ
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยรัฐใหหลักประกันการ
เขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ อยางเปนธรรม และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม เปาหมายการพัฒนา คือ การพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิต ิและความเปนหุนสวนความรวมมือ
ระหวางกันอยางบูรณาการ บนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน มีการสรางสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิต เพ่ือนำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เปาหมายการพัฒนา คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชน และประโยชนสวนรวม โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมี
ความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
รวมถึงการนาระบบการทางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล นอกจากนั้นกฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปน มีความทันสมัยและความเปนสากล 

 2.4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมาย และ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการสามารถนำไปใชในทางปฏิบัติได                   
อยางมีประสิทธิภาพและปองกันการเกิดความสับสน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับท่ี 2 
ท่ีมีความสำคัญในการเปนแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติท่ีวางไวในป 2580 และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ของหนวยงาน 
ซ่ึงประเด็นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดกำหนดไว 
จำนวน 23 ฉบับ  โดยเก่ียวของกับทรัพยากรน้ำในประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ                 
ซ่ึงมีเปาหมายใหความม่ันคงดานน้ำของประเทศเพ่ิมข้ึน ผลิตภาพของน้ำท้ังระบบเพ่ิมข้ึน ในการใชน้ำอยาง
ประหยัด (1) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำอุปโภค บริโภคเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน โดยยกระดับน้ำสะอาดและการดูแลน้ำในชุมชนเพ่ิมระดับความม่ันคงดานน้ำเทียบจาก
กรณีปกติ (2) เพ่ิมผลผลิตภาพของน้ำท้ังระบบ ในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจาก
การใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพ่ิมระดับความม่ันคงดานน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนในลักษณะบูรณาการ
และครบวงจรรวมถึงสรางความม่ันคงดานการใชน้ำในเขตชุมชนเมือง (3) การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำ      
ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ 

 2.4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  
  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย ป 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศกำหนด         
ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศใน 11 ดาน และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ 
จำนวน 11 คณะ เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือดำเนินการจัดทำรางแผนการปฏิรูปประเทศ                
ซ่ึงดำเนินการแลวเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561 โดยแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบดวย 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวน        
การยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข             
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8) ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน และ 11) ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ ประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
คือ ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ท่ีผานมา แมวาประเทศไทยไดกำหนดแนวนโยบายตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
มาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากขนาดและความสลับซับซอนของสภาพปญหาท่ีเพ่ิมข้ึน และแปรเปลี่ยนตลอดเวลา 
การบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีรวมกันระหวางหนวยงานราชการสวนกลาง ทองถ่ิน และประชาชนยังไมชัดเจน  
ความไมสมดุลกันระหวางการอนุรักษ การใชประโยชน และการพัฒนาการประยุกต ใชเทคโนโลยีสมัยใหม  
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานยังทำไดชา อีกท้ังความตองการใชน้ำของประเทศท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน          
อยางตอเนื่อง จึงไมสามารถแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืนได ดังนั้นคณะทำงานฯ จึงไดกำหนด
กรอบการปฏิรูป 5 ประเด็น ซ่ึงจะชวยใหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศบรรลุวัตถุประสงคได 
ซ่ึงประกอบดวย  

(1)  การบริหารแผนโครงการท่ีสำคัญตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ซ่ึงบเม่ือปฏิรูปแลวจะทำใหการพัฒนาโครงการสำคัญระดับชาติมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังใน
เรื่องผูรับผิดชอบโครงการ กระบวนการพัฒนาโครงการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
กระบวนการดานงบประมาณ รวมท้ังการปฏิรูปวิธีการบริหารโครงการขนาดใหญอยางเปนระบบ เชื่อมโยง
กับโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือสรางความายืดหยุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(2)  การบริหารเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเม่ือปฏิรูปแลวจะทำใหเกิดความชัดเจนการแบงเขต
บริหารจัดการและกำหนดผูรับผิดชอลผานกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เกิดการบูรณาการการ
ทำงานรวมกันของหนวยงานในพ้ืนท่ี เกิดความชัดเจนดานการใชประโยชนท่ีดิน และการจัดรูปท่ีดินท่ีมุงเนน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ 

(3)  ระบบเสนทางน้ำ ซ่ึงเม่ือปฏิรูปแลวจะทำใหเกิดการจัดการระบบเสนทางน้ำท่ีมี
ความสอดคลองกับระบบผังเมือง ประกาศขอบเขตเสนทางน้ำเพ่ือใหเกิดความชัดเจนดานการอนุรักษหรือใช
ประโยชนรวมกันจากเสนทางน้ำเพ่ือการคึมนาคม การเกษตรกรรม การประปา การระบายน้ำ หรือรักษา
ระบบนิเวศและสิ่งแวดบอม และรักษาเสนทางน้ำไวไมใหเกิดการุกล้ำหรือถูกทำลายเพ่ิมเติมในอนาคต 

(4)  ระบบขยายผลแบบอยางความสำเร็จ ซ่ึอเม่ือปฏิรูปแลวจะทำใหเกิดเครื่องมือ
และกลไกในการขยายผลความสำเร็จ ซ่ึงนำไปสูการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ำท้ังในแนวดิ่งและ
แนวราบ เกิดการขยายผลจากตนแบบความสำเร็จสูการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน 

(5)  ความรู เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษยืเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ ซ่ึงเม่ือปฏิรูป
แลวจะทำใหเกิดการพัฒนาขีดความสมารถขอบุคลากรในการบริหารจัดการน้ำในทุกสวน ใหมีความรู เขาถึง
ขอมูล เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือยกระดับการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนดวยเทคโนโลยี 
และทันตอสถานการณน้ำในอนาคต 
  ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ำผิวดินในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน คือ  

 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : การบริหารแผนโครงการท่ีสำคัญตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบดวยประเด็นยอยท่ี 1.2 : การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสรางเชิงซอน
รวมกันอยางเปนระบบ  

 ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : การบริหารเชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวยประเด็นยอยท่ี 2.1 :       
การบริหารจัดการรวมกัน ประเด็นยอยท่ี 2.3 : การบริหารการใชประโยชนท่ีดิน และประเด็นยอยท่ี 2.4 : 
สมดุลการใชน้ำท้ังผิวดินและใตดิน  
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 ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 : ระบบเสนทางน้ำ ประกอบดวยประเด็นยอยท่ี 3.1 :        
การจัดการระบบเสนทางน้ำ และประเด็นยอยท่ี 3.2 : การดูแลรักษาเสนทางน้ำในบริเวณโรงพยาบาลท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ำทวม  

 ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 : ความรูเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยเพ่ือบริหารจัดการน้ำ 

 2.4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ          
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 ซ่ึงกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จำนวน 6 ยุทธศาสตร  
ในสวนท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำ คือ ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมายท่ี 2 สรางความม่ันคงดานน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำ
ใตดิน ใหมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุมน้ำใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ำทุกกิจกรรม
กับปริมาณน้ำตุนทุน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนท่ีประสบปญหาจาการขาด
แคลนน้ำควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ปองกันและลดความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยแลง ซ่ึงมีตัวชี้วัดในสวนท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้ 

 ตัวชี้วัด 2.1 มีระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน 
 ตัวชี้วัด 2.2 ลุมน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุมน้ำ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

อยางสมดุลระหวางความตองการใชน้ำกับปริมาณน้ำตนทุน และมีการแปลงไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
 ตัวชี้วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใชน้ำท้ังภาคผลิตและการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2.5 พ้ืนท่ีและมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงมีแนวโนมลดลง 

 2.4.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.560 มาตรา 52 บัญญัติใหรัฐตองพิทักษ
รักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน เพ่ือประโยชน
แหงการนี้ รัฐตองมหมีการทหาร การทูต และการขาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ กำลังทหารใหใชเพ่ือโยชน        
ในการพัฒนาประเทศดวยพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรี
จัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติข้ึนตามขอเสนอของสภาความม่ันคงแหงชาติ
ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติใหนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ตองมีสาระ
ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศนโยบายตาประเทศ และนโยบายการทหารกับเศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ          
อันเก่ียวกับความม่ันคงของชาติใหสอดคลองตองกัน เพ่ือใหกิจการของหนวยงานของรัฐสามารถประสานกันได
อยางใกลชิดเปนผลดีตอความม่ันคงแหงชาติ และอยางนอยตองกำหนดเปาหมายและแนวทางการดำเนินการ
ในการรักษาความม่ังคงแหงชาติในเรื่องดังตอไปนี้ 1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) การปกปองและรักษาผลประโยชน
ของชาติ ๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและศักยภาพการปองกันประเทศ 4) การรักษาความม่ันคง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยไดกำหนดแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติไดแก                     
1) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 2) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความม่ันคง        
3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี                
พระมหากษัตรยทรงเปนประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพ          
การปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง 7) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบ        
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ในจังหวัดชายแดนภาคใต 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษา
ความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 14) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม         
ขามชาติ 15) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ 17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ำ         
19) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ซ่ึงแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงขาติท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำ ไดแก 
แผนท่ี 18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ำ โดยกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงและปลอดภัยในดานอาหารและน้ำมีคุณภาพตามหลักโภชนาการอยางเพียงพอและยั่งยืน” ตัวชี้วัด           
1) มีระบบการบริหารจัดการอาหารและน้ำกรณีฉุกเฉิน 2) ระบบปองกัน แจงเตือน ระงับยับยั่ง แกไขภัย
คุกคามท่ีแฝงมาในอาหาร และน้ำมีประสิทธิเพ่ิมข้ึน และ 3) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

 2.4.6 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวยอวา SDGs) 
เปนเปาหมายเก่ียวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติซ่ึงจัดข้ันโดยองคกรสหประชาชาติ เปาหมายโลกแหงการ
พัฒนาท่ียั่งยืน เปนทิศทางการพัฒนาของโลกต้ังแตป 2558 – 2573 มีจำนวนเปาหมาย 17 เปาหมาย 
โดยเปาหมายท่ี 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และการบริหาร
จัดการท่ียั่งยืน เก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำตามเปาหมายท่ี 
  6.1 การใหทุกคนเขาถึงน้ำดื่มท่ีปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ภายในป 2573 
  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำในทุกภาคสวน และสรางหลักประกันวาจะมีการใชน้ำ 
และจัดหาน้ำท่ียั่งยืน เพ่ือแกไขการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนท่ีประสบความทุกขจากการขาด
แคลนน้ำ ภายในป 2573 
  6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองครวมในทุกระดับ รวมถึงผานทาง
ความรวมมือระหวางเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในป 2573 
  6.6 ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับแหลงน รวมถึงภูเขา ปาไม พ้ืนท่ีชุมน้ำ 
แมน้ำ ชั้นหินอุมน้ำและทะเลสาบ ภายในป 2563 

 2.4.7 ประเด็นการพัฒนาเรงดวน 15 ประเด็น 
  ประเด็นการพัฒนาเรงดวนใน 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ จะเปนกรอบแผนงาน/โครงการ
ท่ีสำคัญของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการขอรับจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหดำเนินการขับเคลื่อน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองตอความจำเปนของประเทศ
และความตองการของประชาชน ซ่ึงจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวย 15 เรื่อง 4 กลุม 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำ คือ กลุมท่ี 1 การแกไขปญหาพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือใหประเทศ
ไทยมีความเขมแข็งในเชิงโครงสรางและการบริหารจัดการ รวมท้ังสามารถตอยอดการพัฒนาในดานตาง ๆ 
ตอไปได โดยการปรับสมดุลการบริหารจัดการของภาครัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน  
ท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติการ รวมท้ังกลไกความรวมมือกับภาคเอกชน วิชาการ และประชาสังคม  
ให เกิดเปนวงจรนโยบายสาธารณะท่ีสามารถชวยแกไขปญหาพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีสำคัญของประเทศ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกลุม ท่ี  4 การบริหารจัดการน้ำและมลพิษท้ังระบบ  
การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการนาเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
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ความม่ันคงดานน้ำของประเทศ ซ่ึงดำเนินการในกรอบลุมน้ำเปนระบบ หลายมิติ หลายภาคสวน เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลท้ังในดานการจัดหา การใช และการอนุรักษ สำหรับการจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิด โดยคำนึงถึง 
ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี และจัดทำระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ซ่ึงจะทำใหมลพิษตาง ๆ 
เชน ขยะ น้ำเสีย และคราบน้ำมัน เปนตน ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังระบบ  
ทำใหสภาพสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูและมีคุณภาพดีข้ึน รวมท้ังเกิดความยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการดำเนินแผนงาน อาทิ แผนงานการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
สารเคมีท้ังระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และแผนงานการลดกาซเรือนกระจกในระยะยาว 

 2.4.8 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไว 6 ดาน คือ 
  ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
  ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
  ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 
  ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษทรัพยากรน้ำ 
  ดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำท่ีเสื่อมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน 
  ดานท่ี 6 การบรหิารจัดการ 

ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดแก ดานท่ี 1 การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 
ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษทรัพยากรน้ำ และดานท่ี 6 การบริหารจัดการโดยมีกลยุทธและ
แผนงานตามแผนแมบทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ รายละเอียดดังตารางท่ีปรากฏ 

แผนระดับ 3 แผนระดับ ๓ 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – 2580) 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

ดานท่ี เปาหมายการพัฒนา 
1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ดานท่ี 1 ประปาสัมปทานและระบบประปาหมูบาน

ไดรับการกำกับ ดูแล ติดตามประเมินคุณภาพเปนไป
ตามมาตรฐานการใชน้ำมีประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน 
SDGs 
 เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน 
 ตรวจ กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพ 

2. การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำ
และระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความตองการใช
น้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบ
นิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
  จัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
  เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ำเดิม 
  พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 
  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
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แผนระดับ 3 แผนระดับ ๓ 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
(พ.ศ.2561 – 2580) 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

3. การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย ดานท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดการณ
เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำใหสามารถระบายน้ำ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 คาดการณและเตือนภัยในพ้ืนท่ีน้ำหลากดินถลม 

4. การจัดการคุณภาพนำ้และอนุรักษทรัพยากรน้ำ ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำ
และระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความตองการใช
น้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบ
นิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
 อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองแหลงน้ำธรรมชาติ 
พ้ืนท่ีชุมน้ำ 

6. การบริหารจัดการ ดานท่ี 4 พัฒนากลไกมาตรการ แผนปฏิบัติการ 
กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำการกำกับดูแล
ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
 การพัฒนาเครื่องมือกลไกความรวมมือระหวาง
ประเทศและในระดับลุมน้ำเพ่ือพัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำและเสริม 
 พัฒนา ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ดานทรัพยากรน้ำ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัยพิบัติดานทรัพยากรน้ำ 
 สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือสรางการรูเขาใจในการ
บริหารจัดการน้ำ 
ดานท่ี ๕ พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย 

เทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 

 วิจัย พัฒนา องคความรูดานทรัพยากรน้ำ 

 2.4.9 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
แถลงตอรัฐสภา  
 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 
2562 โดยรัฐบาลไดกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ นโยบายหลัก 12 ดาน ดังนี้         
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทย
ในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญสูภู มิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
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11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 
  นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1) การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21     
8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจำ 9) การแกไข
ปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย และ 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา
การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
  ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำ ไดแก นโยบายหลัก ดานท่ี 10 
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางย่ังยืน โดยสงเสริม 
การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ แหลงน้ำชุมชน และทะเล และนโยบายเรงดวน เรื่องท่ี 11 การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย ตั้งแตการปองกันกอนเกิดภัยการใหความชวยเหลือระหวางเกิดภัย  
และการแกไขปญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง และกำหนดมาตรการ 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใหไดมากท่ีสุดและทันทวงที 

2.4.10 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   นายวราวุธ ศิลปอาชา มอบนโยบายเพ่ือประกอบการจัดทำคำของบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เม่ือวันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีประเด็นดานทรัพยากรน้ำท่ีเก่ียวของกับกรมทรัพยากรน้ำ คือ การแกไขปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ี  
โดยแยกเปน ดังนี้  

(1) ระยะเรงดวน ดำเนินการในพ้ืนท่ีวิกฤติ ใหดำเนินการจัดสงน้ำเพ่ืออุปโภค
บริโภคใหถึงชุมชนท่ีขาดแคลนน้ำ (ดวยรถสงน้ำ เครื่องสูบน้ำ ทอสงน้ำ)    

(2) ระยะปานกลาง (ปงบประมาณ พ.ศ.2563) ใหดำเนินการ ดังนี้   
 (2.1) เพ่ิมความจุของแหลงน้ำเพ่ือเก็บกักปริมาณน้ำฝน  
 (2.2) จัดทำโครงการพัฒนาแหลงน้ำและระบบกระจายนำ้  

 (2.3) จัดทำระบบกระจายน้ำใหครอบคลุมชุมชนท่ีขาดแคลนน้ำ 
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  2.5 ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 

แผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ แผนระดับ ๓ 
วิสัยทัศน : ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต         
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทท่ี ๑๙ การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
เปาหมาย:  
๑. ความมั่นคงดานน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น 
๒. ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้นในการใชน้ำอยางประหยัดและสรางมูลคา 
จากการใชน้ำ 
๓. แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟูสภาพใหมีระบบนิเวศที่ดี 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ท่ีสอดลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา แผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา 
๕.๑ สรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว 

๕.๑.๓ อนุรักษและฟนฟู
แมน้ำลำคลองท่ัว
ประเทศ 

๑๙.๓ การอนุรักษและฟนฟู
แมน้ำลำคลองท่ัวประเทศ
และแหลงน้ำธรรมชาติท่ัว
ประเทศ 

๓) อนุรักษฟนฟูและ
พัฒนาแมน้ำ ลำคลอง 
แหลงน้ำ พ้ืนท่ีชุมน้ำ 

ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำ
และระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความตองการ
ใชน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
 อนุ รักษ และฟ นฟู แมน้ ำลำคลอง แหล งน้ ำ
ธรรมชาติ พ้ืนท่ีชุมน้ำ 

๕.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ำ 
พลังงาน และเกษตรท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

๕.๕.๑ พัฒนาการจัดการ
น้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบ
เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำ
ของประเทศ 
 

๑๙.๑ การพัฒนาการจัดการ
น้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือ
เพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของ
ประเทศ 

1) จัดการน้ำเพ่ือชุมชน
ชนบท 
 

 

 

ดานท่ี 1 ประปาสัมปทานและระบบประปาหมูบาน
ไดรับการกำกับ ดูแล ติดตามประเมินคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานการใชน้ำมีประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน SDGs 
 เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทดานการบริหารจัดการน้ำ และแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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แผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ แผนระดับ ๓ 
วิสัยทัศน : ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต         
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทท่ี ๑๙ การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
เปาหมาย:  
๑. ความมั่นคงดานน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น 
๒. ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้นในการใชน้ำอยางประหยัดและสรางมูลคา 
จากการใชน้ำ 
๓. แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟูสภาพใหมีระบบนิเวศที่ดี 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ท่ีสอดลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา แผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา 
   ๓)  จัดระบบการจัดการนำ้ใน

ภาวะวิกฤต 
 
 
 
 

ดานท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ
คาดการณเตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต 
รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก 
 ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำใหสามารถระบายน้ำ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 คาดการณและเตือนภัยในพ้ืนท่ีน้ำหลากดินถลม 
 

 ๕.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของ
น้ำท้ังระบบในการใชน้ำ
อยางประหยัด รูคุณคา 
และสรางมูลคาเพ่ิมจาก
การใชน้ำใหทัดเทียมกับ
ระดับสากล 

19.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ำ
ท้ังระบบในการใชน้ำอยาง
ประหยัด รูคุณคาและสราง 
มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ำให
ทัดเทียมกับระดับสากล 

1) จัดการน้ำในเขตเมือง ดานท่ี 1 ประปาสัมปทานและระบบประปา
หมูบานไดรับการกำกับ ดูแล ติดตามประเมิน
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการใชน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
 ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพ 
 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทดานการบริหารจัดการน้ำ และแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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แผนระดับ ๑ แผนระดับ ๒ แผนระดับ ๓ 
วิสัยทัศน : ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต         
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทท่ี ๑๙ การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
เปาหมาย:  
๑. ความมั่นคงดานน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น 
๒. ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้นในการใชน้ำอยางประหยัดและสรางมูลคา 
จากการใชน้ำ 
๓. แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟูสภาพใหมีระบบนิเวศที่ดี 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ท่ีสอดลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา แผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา 
   2) จัดการน้ำเพ่ือการพัฒนา ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำ

และระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความ
ตองการใชน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการ
รักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
  จัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
  เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ำเดิม 
  พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 
  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 

 

 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทดานการบริหารจัดการน้ำ และแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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 2.6 ความเช่ือมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 

   แผนปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ 
จัดทำข้ึนเพ่ือใหการดำเนินงานพัฒนาแหลงน้ำท่ีสำคัญตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำมีกลไกในการ
สรางสมดุลการอนุรักษและพัฒนาเกิดความม่ันคงยั่งยืนซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ  
รายละเอียดดังตารางท่ีแสดง 

แผนระดับ 2 แผนระดับ ๓ 

เปาหมายรวม :  
1) สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิด
ความมั่นคงและย่ังยืนดานทรัพยากรน้ำ 
2) เรงรัดกลไกการพัฒนาแหลงน้ำและปรับปรุงระบบการเก็บ
กักน้ำตนทุนรวมท้ังระบบการกระจายน้ำ 
3) ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๕) ท่ีสอดลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนแมบทการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
 

ประเด็นปฏิรูป ประเด็นยอย/กิจกรรม เปาหมายการพัฒนา 
1. การบริหาร
แผนงานโครงการท่ี
สำคัญตามแผน
ยุทธศาสตรการ
บริหารจดการ
ทรัพยากรน้ำ 

1.2 การปรับปรุงวิธีบรหิาร
โครงสรางเชิงซอนรวมกันอยาง
เปนระบบ 

ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลง
น้ำและระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความ
ตองการใชน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการ
รักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
 อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลอง แหลงน้ำ
ธรรมชาติ พ้ืนท่ีชุมน้ำ 

2. การบริหารเชิง
พ้ืนท่ี 

2.2 สมดุลการใชน้ำผิวดินและน้ำ
ใตดิน 

ดานท่ี 4 พัฒนากลไกมาตรการ แผนปฏิบัติการ 
กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ การกำกับ
ดูแลควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
 พัฒนาเครื่องมือกลไกท่ีเชื่อมโยงการบริหาร
น้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

3. ระบบเสนทางน้ำ 3.1 การจัดการระบบเสนทางน้ำ 
       
 
    

ดานท่ี 4 พัฒนากลไกมาตรการ แผนปฏิบัติการ 
กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ การกำกับ
ดูแลควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ศึกษาและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบแหลงน้ำธรรมชาติ 

5. ความรู เทคโนโลยี 
และทรัพยากรมนุษย
เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ำ 

2. จัดทำมาตรฐานและผลักดันให
เกิดการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการน้ำใหทันตอสถานการณ 
3. ผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลย ี
Big Data เพ่ือนำมาประยุกตใช
กับการบริหารจัดการน้ำ 

ดานท่ี 4 พัฒนากลไกมาตรการ แผนปฏิบัติการ 
กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ การกำกับ
ดูแลควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
 พัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
 ศึกษาพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบแหลงน้ำธรรมชาต ิ
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 2.7 ความเช่ือมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 

  เปาหมายการพัฒนาท่ียังยืนเปนเปาหมายในการพัฒนาระดับนานาชาติในมิติตาง ๆ จำนวน 
17 เปาหมาย 169 เปาประสงค สำหรับเปาหมายท่ีเก่ียวของดานทรัพยากรน้ำ คือ เปาหมายท่ี 6 สราง
หลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน ท้ังนี้
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2563 – 2565) รายละเอียดดังตาราง 

แผนระดับ 3 แผนระดับ ๓ 
เปาหมายท่ี 6 : สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและ
สุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕) ท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ี 6 

เปาประสงค เปาหมายการพัฒนา 
6.1 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงน้ำดื่มท่ี
ปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ภายในป 
2573 

ดานท่ี 1 ประปาสัมปทานและระบบประปาหมูบาน
ไดรับการกำกับ ดูแล ติดตามประเมินคุณภาพเปนไป
ตามมาตรฐานการใชน้ำมีประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน SDGs 
 เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน 
 ออกใบอนุญาต ตรวจกำกับ กิจการประปาสัมปทาน 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำในทุกภาคสวนและ
สรางหลักประกันวาจะมีการใชน้ำและจัดหาน้ำท่ี
ยั่งยืน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ และลด
จำนวนประชาชนท่ีประสบความทุกขจากการขาด
แคลนน้ำ ภายในป 2573 

ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำ
และระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความตองการใช
น้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบ
นิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
  จัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
  เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ำเดิม 
  พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 
  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

6.5 ดำเนินการบริหารจัดการน้ำแบบองครวมในทุก
ระดับ รวมถึงผานทางความรวมมือระหวางเขตแดน
ตามความเหมาะสมภายในป 2573ภายในป 2573 

ดานท่ี 4 พัฒนากลไกมาตรการ แผนปฏิบัติการ 
กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำการกำกับดูแล
ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
 การพัฒนาเคร่ืองมือกลไกความรวมมือระหวาง

ประเทศและในระดบัลุมนำ้เพื่อพัฒนาความรวมมือ

ระหวางประเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำและเสริมศักยภาพ

สรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูใชน้ำและองคกรผูใชนำ้ 

6.6 ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับ
แหลงน้ำ รวมถึงภูเขาปาไม พ้ืนท่ีชุมน้ำ แมน้ำ ชั้นหิน
อุมน้ำ และทะเลสาบ ภายในป 2563 

ดานท่ี 2 อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำและ
ระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ำใน
พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ
และพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
 อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองแหลงน้ำธรรมชาติ พื้นที่
ชุมน้ำ 
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3.1 วิสัยทัศน (Vision) 

 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 คานิยมหลัก  

 

 

สงเสริม 

ความรวมมือ 

จัดทำแผน มาตรการ ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

กำกับ ดูแล ควบคุม 
กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของ 

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ 
อนุรักษ  ฟนฟู 

สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ดวยเทคโนโลยี มาตรการและขอเสนอแนะ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สนับสนุน 

การบรหิารจัดการน้ำ 

พัฒนาองคความรู งานวิจยัดานอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือบรหิารจดัการ

ทรัพยากรน้ำ พัฒนาองคความรู 

ติดตาม เฝาระวัง คาดการณ แจงขอมูลเพ่ือการเตือนภัย และจดัการสภาวะวิกฤต 
ติดตาม  

เฝาระวัง คาดการณ 

องคกรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนอยางพอเพียง 

สมดุล และย่ังยืน โดยหลักประชารัฐภายในป 2580 

มุงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี 

บทที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

 



    
- 28 - แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 2565) 

 

3.4 ประเด็นเปาหมายการบริการ 
 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนเขาถึงน้ำอุปโภคบริโภคอยางเปนธรรมและท่ัวถึง และ

บูรณาการการทำงานโดยยึดหลักประชารัฐ โดยมี “ความพอเพียง สมดุล และยั่งยืน” เปนแนวทางการใหบริการ 

3.5 เปาหมายบริการ 
ดานท่ี 1 : ประปาสัมปทาน และระบบประปาหมูบาน ไดรับการกำกับ ดูแล ติดตาม 

ประเมินคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน การใชน้ำมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ/มาตรการ  ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน SDGs 
  เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประเมินคุณภาพ

ระบบประปาหมูบาน 
  ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพ 

ดานท่ี ๒  : อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ำ และระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการใชน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

กลยุทธ/มาตรการ   จัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
   เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ำเดิม 
   พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 
   พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
  อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลอง แหลงน้ำธรรมชาติ พ้ืนท่ีชุมน้ำ 

ดานท่ี ๓  : เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต 
รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

กลยุทธ/มาตรการ  ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำใหสามารถระบายน้ำอยางมีประสิทธิภาพ 
  คาดการณและเตือนภัยในพ้ืนท่ีน้ำหลากดินถลม 

 ดานท่ี ๔  : พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ และ
การกำกับ ดูแลควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
 กลยุทธ/มาตรการ  การพัฒนาเครื่องมือกลไกความรวมมือระหวางประเทศและในระดับ 

ลุมน้ำเพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ  
   พัฒนา ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ดานทรัพยากรน้ำ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัยพิบัติดานทรัพยากรน้ำ 
   สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือสรางการรูเขาใจในการบริหารจัดการน้ำ 

 ดานท่ี ๕  :  พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
 กลยุทธ/มาตรการ  วิจัย พัฒนา องคความรูดานทรัพยากรน้ำ 

 ดานท่ี ๖  :  ปรับปรุงองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 
 กลยุทธ/มาตรการ    เพ่ิมประสิทธิภาพองคร บุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระระยะ ๕ ป (วาระแรก ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
กำหนดเปาหมายการใหบริการ ๖ ดาน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 : ประปาสัมปทาน และระบบประปาหมูบาน ไดรับการกำกับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน การใชน้ำมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ/มาตรการ  ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน SDGs 
  เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประเมินคุณภาพ

ระบบประปาหมูบาน 
  ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  ระบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน จำนวน ๑ ระบ 

 ประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน ๒,๐๐๐ อปท. 
 ตรวจกำกับประปาสัมปทาน ๓๐๐ แหง 
 สำรวจและสงเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ๓ จังหวัด 
 ซอมแซมระบบประปาหมูบาน ๑๖๘ แหง 
 ถายทอดองคความรูดานระบบประปาหมูบาน ๑๖๘ แหง ๘๔๐ คน 

แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ำอุปโภค บริโภค  
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงิน หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาจัดทำระบบประเมินคุณภาพ
ระบบประปาหมูบาน 

ระบบ 1 - - 15.0000   -     -    สบจ.* /
สทภ.1-11 

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบ
ประปาหมูบาน 

จำนวน 
อปท. 

500 1,000 1,000  7.8479  15.6958  15.6958  สบจ. 

3 โครงการการตรวจกำกับประปาสัมปทาน โครงการ 65 65 70  1.5000  2.0000   2.5000  สบจ. 

4 โครงการศึกษา สำรวจ และสงเสริมการ
ประกอบกจิการประปาในพื้นที่นำรอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และระยอง 

พื้นที่ 3 - -  3.5000   -     -    สบจ. 

5 โครงการศึกษา สำรวจ และสงเสริมการ
ประกอบกิจการประปาประจำป 

พื้นที่ - - -  -    4.0000   5.0000  สบจ. 

6 โครงการสงเสริมและติดตามการประหยดัน้ำ
ของหนวยงานภาครัฐ 

จำนวน
คน 

400 400 400  1.9700   2.1600   2.1600  สบจ.* /
สทภ.1-11 

7 โครงการเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการระบบประปาหมูบานใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

แหง/คน 62/310 106/530 -  2.0326   3.4626   -    สบจ.* /
สทภ.1-11 

8 โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบานเพื่อสง
มอบทรัพยสินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 แหง 62 106 - 31.9107  63.0893   -    สบจ.* /
สทภ.1-11 

9 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและ
ตรวจสอบคุณภาพนำ้ระบบผลิตน้ำด่ืมใน
สถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการ - 1 1  -     2.9750   2.9750  สทภ.1 

บทที่ 4 
แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ ๕ ป(วาระแรก ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
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ดานท่ี ๒ : อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ำ และระบบกระจายน้ำเพ่ือตอบสนอง
ความตองการใชน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

กลยุทธ/มาตรการ   จัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
   เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ำเดิม 

   พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 
   พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

   อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลอง แหลงน้ำธรรมชาติ พ้ืนท่ีชุมน้ำ 

ตัวช้ีวัด  แหลงน้ำไดรับการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ อนุรักษฟนฟู 944 แหง 
 พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 433 แหง 
 อนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ำในพ้ืนท่ีนำรอง ๑ แหง 

แนวทางการพัฒนา   จัดหาน้ำสะอาดในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน  
   จัดทำและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ  
   ศึกษาและอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

ที่ แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ป 63  ป 64  ป 65  ป 63  ป 64  ป 65  

1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
แหลงน้ำ 

แหง - 276 204 
 

1,491.8343 2,028.0576 สพน./ 
สทภ.1 - 11 

2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนใน
โครงการแหลงน้ำเดิม 

แหง - 
 

10 
  

487.8950 สพน. 

3 โครงการอนุรักษ ฟนฟู  
พัฒนาแหลงน้ำ 

แหง - 192 262 
 

2,433.5331 16,182.0636 สพน./สอน./
สทภ.1 - 11 

4 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำ แหง   241 192 
 

1,835.0951 1,348.5949 สพน./สอน./
สทภ.1 - 11 

5 โครงการจางที่ปรึกษาจัดทำแผน
อนุรักษฟนฟพูื้นที่ชุมน้ำ 

แหง   
 

1 
  

๘,๐๐๐,๐๐๐ สอน. 

6 โครงการปรับปรุงลำสาขา แหง   
 

10 
  

8,746.7384 สพน./ 
สทภ.1 - 11 

7 โครงการจัดการส่ิงกีดขวางทางน้ำ แหง   27 27 
 

13.5000 13.5000 สพน./ 
สทภ.1 - 11 
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ดานท่ี 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดการณ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต 
รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

กลยุทธ/มาตรการ   ปรับปรุงและจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำใหสามารถระบายน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด  ปรับปรุงลำน้ำสาขา 10 แหง 

 จัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ 54 แหง 

แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงลำน้ำสาขาและจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

ที่ แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ป 63  ป 64  ป 65  ป 63  ป 64  ป 65  

1 โครงการปรับปรุงลำน้ำสาขา แหง 
  

10 
  

8,746.7384 สพน./ 
สทภ.1 - 11 

2 โครงการจัดการส่ิงกีดขวางทางน้ำ แหง 
 

27 27 
 

13.5000 13.5000 สพน./ 
สทภ.1 - 11 

 

 ดานท่ี ๔ : พัฒนากลไก มาตรการ แผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ และ
การกำกับ ดูแล ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
 กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนา ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ดานทรัพยากรน้ำ 

 การพัฒนาเครื่องมือกลไกความรวมมือระหวางประเทศและใน
ระดัลุมน้ำเพ่ือพัฒนาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 

 สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือสรางการรูเขาใจในการบริหารจัดการน้ำ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัยพิบัติดานทรัพยากรน้ำ 

ตัวช้ีวัด  มีเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการน้ำท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ 

แนวทางการพัฒนา  จัดทำขอเสนอแนะ กลไก มาตรการ เพ่ือการบริหารจัดการน้ำโดย
การมีสวนรวม 

ท่ี แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ป 63  ป 64  ป 65  ป 63  ป 64  ป 65  

1 โครงการศึกษา เสนอแนะ กลไกมาตรการ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพืน้ที่
เกษตรน้ำฝน 

  - - - - - -   

2 โครงการศึกษาจัดทำองคความรูรองรับ
ภารกิจใหมดานการอนุญาตใชน้ำและการ
ควบคุมการใชน้ำตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนำ้ พ.ศ. 2561 

รายการ/
คน 

- - - 1.5975 1.5000 1.5000 สบจ. 

3 โครงการศึกษาและทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายเกีย่วกับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาตามประกาศของคณะปฏวิัติ 
ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 

เร่ือง - 1 - - 6.0000 - สบจ./
กนก. 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ป 63  ป 64  ป 65  ป 63  ป 64  ป 65  

4 โครงการศึกษาและยกรางอนุบัญญัติที่ออก
ตามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้ พ.ศ. 
.... (รางกฎกระทรวง ตามมาตรา 78) 

ฉบับ 2 - - 5.0000 - - กนก. 

5 โครงการศึกษาและยกรางอนุบัญญัติที่ออก
ตามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้ พ.ศ. 
.... (รางกฎกระทรวง ตามมาตรา 45 และ 
49 และรางประกาศกระทรวง ตามมาตรา 
47 และ 51) 

ฉบับ - 4 - - 17.0000 - กนก. 

6 โครงการศึกษาและทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายในสวนที่เกีย่วของของภารกิจ
กรมทรัพยากรน้ำ 

เร่ือง - 1 1 - 1.0000 1.0000 กนก. 

7 โครงการศึกษานำรองการอนุญาตใชน้ำ
และการควบคุมการใชน้ำตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 
ในพื้นที่ลุมน้ำสาขา 

โครงการ - 1 - - 4.8000 - สบจ. 

8 โครงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
อนุญาตใชน้ำและการควบคุมการใชน้ำตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  

จำนวน - - - - 2.0000 2.0000 สบจ. 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุน
การอนญุาตใชน้ำและการควบคุมการใชน้ำ
ตามพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 

ระบบ - 1 - - 10.0000 - สบจ. 

10 โครงการศึกษาความเหมาะสมเคร่ืองมือวัด
หรือประเมินปริมาณน้ำที่ใชสำหรับ
ตรวจสอบและควบคุมการใชน้ำ 

โครงการ - 1 - - 6.5000 - สบจ. 

11 โครงการศึกษาจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดาน
การอนุญาตใชน้ำและการควบคุมการใชน้ำ
ตามพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

ฉบับ* - - - - 1.5000 - สบจ. 

12 โครงการติดตามตรวจสอบ เคร่ืองมือวัด
หรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช 

จำนวนผูใช
น้ำ* 

- - - - 2.5000 2.5000 สบจ. 

13 โครงการงานศึกษา สำรวจ ผลการดำเนินงาน
การอนุญาตใชน้ำและควบคุมการใชน้ำตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 

โครงการ - - - 1.0000 - 20.0000 สบจ. 

14 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนำ้ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอยางเปน
ระบบรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการ
ตามโครงการพระราชดำริ 

  - - - - - - สนผ. 

14 โครงการพัฒนากลไกความรวมมือระหวาง
ประเทศดานทรัพยากรนำ้ 

กิจกรรม 12 12 12 10.4870 0.6970 0.6340 สปท. 

12 โครงการติดตามตรวจสอบ เคร่ืองมือวัด
หรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช 

จำนวนผูใช
น้ำ* 

- - - - 2.5000 2.5000 สบจ. 

13 โครงการงานศึกษา สำรวจ ผลการดำเนินงาน
การอนุญาตใชน้ำและควบคุมการใชน้ำตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 

โครงการ - - - 1.0000 - 20.0000 สบจ. 

14 โครงการสนับสนุนและขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานเสริมสรางความเขมแข็งและ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แบบมีสวนรวมในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

โครงการ - 13 13 - 83.2023 83.2023 สสป.* /
สทภ.1-11 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ป 63  ป 64  ป 65  ป 63  ป 64  ป 65  

15 โครงการการปรับปรุงการบริหารโครงสราง
เชิงซอนพรอมพัฒนาเคร่ืองมือกลไก และ
เสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
น้ำ และสรางสมดุลในการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

โครงการ - 17 17 - 47.9731 47.9731 สสป.* /
สทภ.1-11 

16 โครงการการเผยแพรและสงเสริมการบริหาร
จัดการน้ำและการใชที่ดินในพื้นที่เกษตร
น้ำฝน 

โครงการ - 16 16 - 99.7342 99.7342 สสป.* /
สทภ.1-11 

17 โครงการจัดงานวันอนุรักษและพัฒนา
แมน้ำ คู คลอง แหงชาติ 

โครงการ - 1 1 - 2.9748 2.9748 สสป.* /
สทภ.1-11 

18 โครงการสนับสนุนและขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานเสริมสรางความเข็มแข็งและ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการนำ้แบบม ี
สวนรวมในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

โครงการ - 1 1 - 83.2023 83.2023 สทภ.1 

19 โครงการคาใชจายในการดำเนินงานสำรวจ
ติดตามบูรณาการขอมูลอุทก-อุตุวิทยาเพื่อ
การบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติ 

สถานี    427      18.9933   สวพ. 

20 โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
คุณภาพน้ำลุมน้ำโขงในสวนของประเทศไทย 

สถานี       8        8        8  1.2000 1.2000 1.2000 สวพ. 

21 โครงการตรวจติดตามคุณภาพนำ้สำหรับ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลคุณภาพน้ำของ
แหลงน้ำที่อนุรักษพัฒนาและฟนฟูโดยกรม
ทรัพยากรนำ้ 

แหลงน้ำ      80       80  80 2.3000 2.3000 2.3000 สวพ. 

22 โครงการพัฒนาหองปฏบิัติการใหได
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 
17025 (ISO/IEC 17025) 

พารามิเตอร       1        1        1  0.2800 0.2200 1.7500 สวพ. 

23 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ
น้ำทางไกลอัตโนมัติลุมน้ำสาขา 

        95.0000 35.0000 23.0000 ศปว. 

24 โครงการศึกษา ประเมินศักยภาพและ
พัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเกบ็กักใน
แหลงน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาโดยกรม
ทรัพยากรนำ้ 

        120.0000 60.0000 40.0000 ศปว. 

25 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูล
สัญญาณภาพ 

        9.0000 9.0000 9.0000 ศปว. 

26 โครงการซอมปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพนำ้
ทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขา 

        51.5000   ศปว. 

27 โครงการจัดทำหลักเกณฑ วธิกีาร และ
เง่ือนไข ดานการจัดสรรน้ำและการใชนำ้ 
ประเภทที่ 2 และ 3 ในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน 

         28.0000  ศปว. 

28 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนระยะที ่1 , 
ระยะที่ 2 , ระยะที่ 3 

        30.0000 45.0000 45.0000 ศปว. 

29 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลดานทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนของ สทภ.1-11 

        72.4000 72.4000 54.3000 ศปว. 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ป 63  ป 64  ป 65  ป 63  ป 64  ป 65  

30 โครงการประยุกตใชงานระบบ 
Conjunctive Use เพื่อการบริหารจัดการ
น้ำในเขตพื้นที่ 

         60.0000 60.0000 ศปว. 

31 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการนำน้ำผิว
ดินและน้ำบาดาลที่ใชแลวจากอุตสาหกรรม
อาหารมาใชในการเกษตรในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาปญหา
การขาดแคลนน้ำ (สทภ.3 4 5 11) 

         2.0000  ศปว. 

32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล
อุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริหารจัดการน้ำ 

      5.0000  สวพ. 

33 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือขายสถานีอุทกวิทยาเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการนำ้แบบบูรณาการ 

      45.0000 55.0000 สวพ. 

34 โครงการบริหารจัดการเพือ่รองรับสภาวะ
วิกฤติน้ำ 

     25.0000 30.0000 30.0000 ศปว. 

35 โครงการสำรวจภาพตัดลำนำ้ในพื้นที่ลุมน้ำ
สาขา 254 ลุมน้ำ 

      40.0000 40.0000 ศปว. 

36 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยนำ้ทวม-
ดินถลม (Early warning) 

สถานี 1,546 1,796 1,796 36.7628 39.8996 39.8996 สวพ. 

37 โครงการซอมแซมระบบ Early Warning 
ในพื้นที่ราบเชิงเขา 

สถานี 110 134 120 38.0917 45.9661 39.9150 สวพ. 

38 โครงการเสริมสรางความเข็มแข็งของ
เครือขายผูรูประจำสถานีเตือนภยัลวงหนา 
(Early Warning) สำหรับพื้นที่เส่ียง
อุทกภยัดินถลมในพื้นที่เส่ียงอุทกภัยดิน
ถลมในพื้นที่ราบเชิงเขา 

สถานี 1,546   4.8219   สวพ. 

39 โครงการติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา 
(Early Warning) สำหรับพื้นที่เส่ียง
อุทกภยั-ดินถลมในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่
ราบเชิงเขา 

หมูบาน 571   136.0000   สวพ. 

40 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
ระบบเตือนภัยลวงหนาน้ำหลาก-ดินถลมและ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอัจฉริยะ 

สถานี 1,796   2.8000   สวพ. 

41 โครงการการพัฒนาระบบขอมูลอุตุ-อุทก
วิทยาและระบบเตือนภัยนำ้ทวม-น้ำแลง
เพื่อการบริหารจัดการนำ้และการเกษตร
บนพื้นที่สูงสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง 

สถานี 10   3.9000   สวพ. 

42 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคล่ือนตัว
ของตะกอนและตะกอนทองน้ำแมน้ำโขง
รวมไทย-ลาว 

ขอมูล 696 696 696 1.7630 1.7630 1.7630 สวพ. 

43 โครงการบำรุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทก
วิทยาแมน้ำโขง (Mekong – HYCOS) 

สถานี 11 11 11 0.6690 0.6690 0.6690 สวพ. 
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ดานท่ี 5 : พัฒนา ความรวมมือ นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 

กลยุทธ/มาตรการ  วิจัย พัฒนา นวัตกรรมดานทรัพยากรน้ำ 

ตัวช้ีวัด  การจัดทำงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ
ท่ีไดนำไปใชประโยชน 

แนวทางการพัฒนา  จัดทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานทรัพยากรน้ำ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน 
ดำเนินการ ป63 ป 64 ป65 ป63 ป 64 ป65 

1 โครงการเสริมสรางความมั่นคงดานน้ำ 
พลังงาน อาหาร ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สนับสนุนโครงการพัฒนาฟนฟูพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 

โครงการ - - - 2.2500 3.5000 3.5000 สวพ. 

2 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักวิจยัและ
นวัตกรรมดานทรัพยากรน้ำ 

โครงการ - - - 1.2000 2.0000 2.0000 สวพ. 

3 โครงการนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก
พิบัติภัยนำ้หลาก ดินถลม 

โครงการ - - - - 25.0000 25.0000 สวพ. 

4 โครงการระบบจดัสรรน้ำอัจฉริยะในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน เพื่อเพิ่มมูลคาการใชน้ำ(ป 
2564 - 2565) 

โครงการ - - - - 3.5000 3.5000 สวพ. 

5 โครงการขยายผลความสำเร็จโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สราง
เครือขายและชุมชนตนแบบการจัดการน้ำ 
พลังงานอาหารอยางยั่งยืน 

โครงการ - - - - 2.0000 2.0000 สวพ. 

6 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรนำ้ผิวดินรวมกบันำ้ใตดินในไร
นา ของ 7 พื้นที่นำรองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุมน้ำแมน้ำมูล 

โครงการ - - - - 9.3150 12.4200 สวพ. 
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ดานท่ี 6 : ปรับปรงุองคกรและบุคลากรสูราชการ 4.0 
กลยุทธ/มาตรการ     เพ่ิมประสิทธิภาพองคกร บุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด    ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองคกร บุคลากร และเทคโนโลยี  
แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนองคความรูใหแกบุคลากร    

  พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
ที่ แผนงาน/โครงการ หนวย เปาหมาย วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ป 63  ป 64  ป 65  ป 63 ป 64 ป 65 

1 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพองคกรและ
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ 

        
   

กพร. *  
ทุกหนวยงาน 

  1.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบ
ราชการ มุงสูระบบราชการ 4.0 

รอยละ 100 100 100 
   

กพร. *  
ทุกหนวยงาน 

  1.2 การดำเนินการแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

รอยละ 100 100 100 
   

กคจ. *  
ทุกหนวยงาน 

  1.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
กรมทรัพยากรน้ำ 

รอยละ 100 100 100 
   

สลก. * / 
สปท./ศปว./
ศสท./ สวพ. 

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
   

ศสท. 

  2.1 โครงการดาตาเลคทรัพยากรน้ำ (DWR 
Data Lake) 

ระบบ 1 
  

30.0000 
  

ศสท. 

  2.2 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

เร่ือง 1 1 1 12.7474 12.0000 12.0000 ศสท. 

  2.3 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายสำนักงาน
ทรัพยากรนำ้ภาค 1-11 

เร่ือง 1 1 1 10.2639 10.0000 10.0000 ศสท. 

  2.4 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 
แมขายศูนยสารสนเทศทรัพยากรนำ้เพือ่ใหมี
ความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 
27001 

ระบบ 1 
  

10.0000 
  

ศสท. 

  2.5 โครงการระบบและบริการภูมสิารสนเทศ
กลาง (DWR GIS System) 

ระบบ 1 
  

25.0000 
  

ศสท. 

  2.6 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเชื่อมโยง
ประกาศจัดซ้ือจัดจางจากระบบจัดซ้ือจดัจาง 
(e-GP) 

ระบบ 1 
  

2.0000 
  

ศสท. 

  2.7 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เร่ือง 1 1 1 28.3435 10.0000 10.0000 ศสท. 

  2.8 โครงการพัฒนาองคความรูดาน
ทรัพยากรนำ้ผานอิเล็กทรอนกิส 
(e-Learning) 

ระบบ 
 

1 
 

  5.0000   ศสท. 

  2.9 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระบบ 
 

1 
  

3.8000 
 

ศสท. 

  2.10 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ดานการ
สรางโปรแกรมประยกุต 

เร่ือง 
 

1 1 1.0000 1.0000 
 

ศสท. 
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  เพ่ือใหการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ๕ ป (วาระแรก ๓ ป)                

พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว จึงไดกำหนดแนวทางการติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 

๑. การประเมินผลกอนการดำเนินงาน (Pre-Project Evaluation) เพ่ือตรวจสอบ              

ความพรอมและความเหมาะสมหรือความจำเปนในการดำเนินงาน ความเปนไปไดของโครงการ ความเสี่ยง             

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนและแนวทางแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังการสนองตอบตอเปาหมายท่ีกำหนดไว ซ่ึง            

จะชวยประเมินความเหมาะสมกอนการตัดสินใจดำเนินโครงการ 

๒. การติดตามและประเมินผลระหวางดำเนินการ (On – going Monitoring an 

Evaluation) เพ่ือติดตามความกาวหนาของโครงการท้ังในสวนของผลการดำเนินงานและผลการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไวโดยมีรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ตามเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกำหนด 

การติดตามประเมินผลดำเนินการทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) การติดตามผลการดำเนินโครงการจะใชวิธีประเมิน

ตนเองผานระบบ (e-Project Tracking) ระบบ e MENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำป 

๓. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post or End Project Evaluations) เปน

การประเมินผลผลิตและความสำเร็จของการดำเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการวาเปฯไปตามแผนท่ีวางไว

หรือไม บรรลุเปาหมายเพียงใดและมีประสิทธิภาพหรือไม โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 

๔. การประเมินผลกระทบการดำเนินงาน (Impact Evaluation) เปนการประเมิน           

เม่ือโครงการสิ้นสุดแลวเพ่ือดูผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและผลประโยชนท่ีประเทศชาติและประชาชน

ไดรับจากการดำเนินโครงการโดยใชเครื่องมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM) 

 

 

 

 

 

  

บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 
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