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คํานํา 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี     

พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผน 

การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ 

เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมท้ังประมาณการรายจายและทรัพยากรท่ีตองใช   

  กรมทรัพยากรนํ้า  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ระยะสั้น/กลาง/ยาว 

(พ.ศ. 2559 - 2564 ) ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกสํานัก/ศูนย/กลุมงาน ในสังกัด

กรมทรัพยากรนํ้าและภาคีเครือขายในลุมนํ้า เพื่อใชในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจ ภายใต

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และใช

ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมท้ังใชเปนเคร่ืองมือในการประสานเผยแพร

การปฏิบัติงานกับกับภาคีเครือขาย ผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนใชเปน

เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของ

กรมทรัพยากรนํ้า อันจะนํามาซึ่งการรวมกันสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ ๑  
บทนํา 

ความเปนมา 

สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี        

พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีมุงการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ

ในยุคโลกาภิวัฒนและประโยชนสุขของประชาชน รวมท้ังไดกําหนดวิธีการและกลไกในการ

ถายทอดนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ไวตามมาตรา ๑๓ และ ๑๔ ของ 

พระราชกฤษฎีกาฯ และในมาตรา ๑๖ กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภามาพิจารณา

ดําเนินการใหสอดคลอง ซึ่งจะมีผลผูกพันกับการไดรับงบประมาณประจําปดวย 

 รัฐบาลปจจุบัน (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557  ไดกลาวถึงนโยบาย

ดานนํ้าตามขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ( ๖.๘ การแกไขปญหานํ้าทวมและ

นํ้าแลง) และขอ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางความสมดุลระหวางการ

อนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน และคณะรักษาความสงบแห งชาติ ไดแตงต้ั ง

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ตามคําสั่งท่ี 8๕/2557  เมื่อ

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557  เพื่อใหการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย

เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปองกันและบรรเทาปญหานํ้าแลง รวมท้ังปองกันภัยพิบัติ

ใหกับประชาชนอยางแทจริง  และไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ

ประเทศใหครอบคลุมการแกไขปญหาทรัพยากรนํ้าในดานตาง ๆ และสรางความสมดุลระหวางการ

พัฒนา และการใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้า  โดยไดกําหนดยุทธศาสตร ไว 6  ยุทธศาสตรไดแก  

๑. การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค  ๒. การสรางความม่ันคงของนํ้าภาคการผลิต (เกษตร/

อุตสาหกรรม)   ๓. การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย  ๔. การจัดการคุณภาพนํ้า  ๕. การฟนฟูสภาพ

ปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน และ ๖. การบริหารจัดการ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ นโยบายรัฐบาลปจจุบัน และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ

กรมทรัพยากรนํ้า จึงไดดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของ  

กรมทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕6๔ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/ศูนย/
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กลุมงาน ภายในกรมทรัพยากรนํ้า ใหสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล นโยบาย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรนํ้าของประเทศ อีกท้ังมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ 

ท่ีสําคัญ อาทิเชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

ราง นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๙  และ สรุปมีดังน้ี 

 

 

 

 

 

ขอ 6 การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ    

        ๖.๘  แกปญหานํ้าทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นท่ี และปญหา

ขาดแคลนนํ้าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร     

โดยระดมความคิดเพื่อหาทางปองกันไมใหเกิดนํ้าทวมรุนแรง ดังเชนเหตุการณนํ้าทวม ในป  

๒๕๕๔ และหาวิธีท่ีจะแกปญหานํ้าทวมเฉพาะพื้นท่ีใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผล  สวนภาวะ

ภัยแลงจนเกิดการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรน้ัน รัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงนํ้าขนาด

เล็กใหกระจายครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีเพาะปลูกใหมากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ ๑ ป 

 

ขอ ๙  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการ

ใชประโยชนอยางยั่งยืน 

         ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน

และงบประมาณรวมกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหการจัดทําแผนงานโครงการไมเกิดความ

ซ้ําซอน มีความเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการนํ้าพรอมท้ังมีการนํา

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการนํ้าและการเตือนภยั 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 
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๑. นโยบายเรงดวน 

 นโยบาย ขอ 8  ปฏิบัติตามแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชทุกครัวเรือน

ตามยุทธศาสตรพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

  

๒. นโยบายตามกลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน 

  วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าของประเทศเพื่อแกไขปญหานํ้าทวม ภัยแลง และคุณภาพนํ้า รวมท้ังพัฒนาและ

บริหารจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค นํ้าเพื่อการเกษตร นํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ และนํ้าเพื่อ

อุตสาหกรรม 

  ประสานความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดทส. ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการนํ้า    

ท้ังระบบใหมีความสอดคลองกัน 

  เรงวางแผนและดําเนินการตามหลักการ conjunctive water use ใหทราบถึง water 

balance account เพื่อนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรนํ้าของประเทศ แกปญหาภัยแลงซ้ําซาก  
 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)    

 
 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดวิสัยทัศน คือ “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข   

ดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”  โดยมุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดย

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  แนวทางการพัฒนา ดังน้ี         

 ๑) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

มีแนวทางหลัก  (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) ดังน้ี 

(๑.๑)  เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงดานอาหาร

และพลังงาน และลดปญหาอุทกภัยและภัยแลงไดอยางย่ังยืน โดยปรับปรุง

 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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กลไกการจัดการนํ้าแบบองครวมดวยการปรับปรุงกฎหมาย การจัดการนํ้า 

การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรลุมนํ้า และองคกรทองถ่ินในการจัดการนํ้า 

และการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าในแตละลุมนํ้าอยางบูรณาการ ตั้งแต

การจัดการปาตนนํ้าความตองการใชนํ้าจนถึงการจัดการนํ้าเสียท่ีเช่ือมโยงกับ

แผนพัฒนาในทองถ่ินท้ังระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ใหเกิดประสิทธิภาพในการ

จัดการนํ้า การจัดการพื้นท่ีวิกฤติภัยแลงและนํ้าทวม การพัฒนาระบบ

โครงขายนํ้า  การพัฒนาระบบฐานขอมูลความมั่นคงดานนํ้า และการพยากรณนํ้าเพื่อ

ประโยชน ในการจัดสรรนํ้าท่ีเปนธรรมกับทุกภาคสวน รวมท้ังการปองกันภัย

และเตือนภัยนํ้าแลงและนํ้าทวม ฯลฯ 

(๑.๒)  พัฒนาปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้า เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนในแหลงนํ้าท่ีมี

ศักยภาพในการกักเก็บนํ้าใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ ภูมิสังคม เศรษฐกิจ

และความตองการรวมกันของชุมชนทองถ่ินและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๑.๓)  พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และไมสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม โดยจัดระบบกระจายนํ้าใหเหมาะสมในทุกภาคสวน 

ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค ฯลฯ 

(๑.๔)  จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค

อยา งเปนระบบ โดยจัดการนํ้าผิวดินและ นํ้าใตดินอยา งผสมผสาน

ตามศักยภาพของพื้นท่ี เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงนํ้าสะอาดไดอยางท่ัวถึง 

          ๒)  การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน  มีแนวทางหลัก 

 (๒.๑)  พัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอม

ของประเทศ  เพื่อรองรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระยะยาว ๒๐ ป โดยใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในดานเศรษฐกิจ

และสังคม เชน การวางแผนปองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝง  และการปองกัน

นํ้าทวม รวมท้ังการจัดทําแผนระยะยาวในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ของประเทศ 

(๒.๒)  พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
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          ๓)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มีแนวทางท่ีเกี่ยวของไดแก 

(๓.๑)  สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินและชุมชน 

โดยสนับสนุนการจัดการเชิงพื้นท่ี พัฒนากลไกการจัดการรวมท่ีประกอบดวย

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ฯลฯ 

(๓.๒)  ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

และบังคับใชอยางเสมอภาคเปนธรรม ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของ 

         ภาครัฐ เพื่อลดความขัดแยง แกไขปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใช

ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
 

 

ราง นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

 
เปนกรอบการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับหลักการ

พัฒนาอยางย่ันยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถใหกับประเทศและทุก

ภาคสวนในการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมกับประชาคมโลก   โดยมี 

นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

นโยบายที่ 1 การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางสมดุล ยั่งยืนและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1 การอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพใหสมดุลและย่ังยืนตามหลักระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

 ขอ 1.2  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าใหมีความมั่นคงและย่ังยืน 

 ระยะกลาง 10 ป 

(1.16)  อนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรนํ้าท้ังแหลงนํ้าผิวดินและแหลงนํ้าใตดินเพื่อใหมี

ทรัพยากรนํ้าเพียงพอตอความตองการตลอดจนมีคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมกับการ

ใชประโยชน 

(1.17)  พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินเพื่อการ

อุปโภคบริโภคโดยใชพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนใหเปนแหลงนํ้าของชุมชน 

ระยะยาว 20 ป 

(1.18)  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรนํ้าเปนระบบลุมนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง

ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบสิ่งแวดลอม และบนพื้นฐานความเปน
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ธรรมและลดความขัดแยงในการใชนํ้า และฟนฟูและอนุรักษคุณภาพนํ้าในลุม

แมนํ้าสายหลัก 

(1.19)  เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าใหสูงข้ึน โดยลดความเขมขนของการใชนํ้า (Water 

Intensity) ผานการประหยัด การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดนํ้าและการกําหนด

ราคานํ้าใหสะทอนตนทุนของนํ้า และผลักดันใหเกิดเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการนํ้าโดยใชหลักเศรษฐศาสตรโดยเฉพาะการใหสิทธ์ิในการใชนํ้าและ

มาตรการดานราคา เพื่อสงเสริมการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 85/2557 ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แตงต้ัง

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  เพื่อใหการพัฒนาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย เปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ปองกันและบรรเทาปญหานํ้า

แลง นํ้าทวม รวมท้ังปองกันภัยพิบัติใหกับประชาชนไดอยางแทจริง  จึงไดกําหนดกรอบนโยบายและ

แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ

ประเทศ  ซึ่งกําหนดข้ึนโดยยึดหลักการบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้าอยางบูรณาการและย่ังยืนซึ่ง

สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติท่ีผานมาในอดีตจนถึงปจจุบัน และการวิเคราะหสถานการณนํ้าและแนวโนมความตองการใช

นํ้า ปญหาการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้าในอนาคต บนพื้นฐานของการทํางานรวมกันกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี   โดยมียุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค   

เปาประสงค : จัดหานํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคใหแกชุมชนครอบคลุมทุกหมูบานและชุมชนเมือง 

รวมท้ังในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเท่ียวสําคัญ  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) 

เปาประสงค :  1) ลดความสูญเสียนํ้า และเพิ่มมูลคานํ้าชลประทานในพื้นท่ีเกษตรชลประทาน 

30.22 ลานไร 

  2) จัดหาแหลงนํ้าตนทุนท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาดานการเกษตรตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรพัยากรน้ําของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2569 
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  3) จัดหาแหลงนํ้าตนทุนเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

สงออกและอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

  4) จัดหานํ้าตนทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศรวมท้ังควบคุมและจัดสรรนํ้าใหสมดุลและ

เพียงพอท้ังเพื่อการใชนํ้าข้ันพื้นฐานของลุมนํ้าและระบบนิเวศ 

  5) บริหารจัดการความตองการใชนํ้าในดานการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม

และการทองเท่ียว ใหสมดุลกับนํ้าตนทุนโดยเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

เปาประสงค :  1) ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจสําคัญท่ีมี

ผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง 

   2) ลดความเสียหายในพื้นท่ีเกษตร และสนับสนุนการปรับตัวในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย  

ซ้ําซาก 

   3) ลดความเสียหายจากนํ้าหลาก ดินโคลนถลม นํ้าทวมฉับพลันในหมูบานเสี่ยงภัย 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา 

เปาประสงค :  1) แหลงนํ้าท่ัวประเทศมีคุณภาพนํ้าอยูในระดับพอใชข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ 80  

โดยใหมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียและลดมลพิษจาก

แหลงกําเนิด และแหลงนํ้าเสื่อมโทรมไดรับการแกไขฟนฟูยกระดับใหดีข้ึน 

          2) การควบคุมความเค็มปากแมนํ้า ณ จุดควบคุม ไมใหเกินมาตรฐานของ การเกษตร

และการประปา 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 

เปาประสงค : 1) ฟนฟูพื้นท่ีปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรม เพื่อใหไดพื้นท่ีปาไมอยางนอยรอยละ 40 ของ 

     พื้นท่ีประเทศ 

  2) ปองกันการสูญเสียหนาดินและพื้นท่ีดินถลมในพื้นท่ีเกษตรลาดชัน เพื่อการชะลอ

นํ้าในลุมนํ้าสาขาท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ 

เปาประสงค : 1) มีองคกร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีกําหนดนโยบายและ 

  ขับเคลื่อนแผนท่ีท่ีเปนเอกภาพ 

          2) มีระบบขอมูลใชในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน

ระดับชาติและลุมนํ้า การวางแผนการบริหารนํ้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
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ประกอบดวยเปาประสงค และ ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

 เปาประสงค ที่ 1 สงเสริมใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพไดรับการอนุรักษและใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีแนวทางการ 

ดําเนินการไดแก 

 ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางสมดุลและเปนธรรม 

6) จัดต้ังกลไกในการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการในทุกระดับโดยกระบวนการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไดแก คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

คณะกรรมการลุมนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าลด

ผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้า ปญหานํ้าทวมและปญหานํ้าแลง มีการจัดสรร

นํ้าอยางเพียงพอ โดยการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก แหลงนํ้าบาดาล และขยาย

พื้นท่ีชลประทานใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรพรอมปรับปรุง

การสงนํ้าในระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสใหเกษตรกรมี

อาชีพและรายไดอยางเพียงพอ รวมท้ังการกําหนดพื้นท่ีรองรับนํ้า พื้นท่ีแกมลิง 

เพื่อชะลอ นํ้าหลากในภาวะนํ้าทวมเฉียบพลัน พรอมกําหนดใหมีมาตรการการ

จายคาชดเชยสําหรับพื้นท่ีรองรับนํ้าหรือพื้นท่ีแกมลิง   

7) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินเพื่อการ

อุปโภคและบริโภค โดยใชพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนใหเปนแหลงนํ้าชุมชน 

8) จัดต้ังองคกรบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสาน เพื่อทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหมีการนําไปสูการปฏิบัติ กํากับดูแล 

ติดตาม และประเมินผล พรอมปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหสามารถดําเนินการ

แกไขปญหาดานทรัพยากรนํ้าภาวะวิกฤติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  9) มีนโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระดับชาติ เพื่อจัดการทรัพยากรนํ้า

ของประเทศอยางบูรณาการ ใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าเพื่อการ

อนุรักษ การอุปโภค บริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม ใหเกิดความ

เหมาะสมเปนระบบ และจัดทําพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า เพื่อเปนกฎหมาย

แกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง และการจัดสรรนํ้า เพื่อใหมีแหลงนํ้าผิวดินและ

ราง ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของประเทศ  
พ.ศ. 2560 - 2564 
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แหลงนํ้าใตดินใหทุกครัวเรือนสามารถเขาถึงแหลงนํ้าสะอาดไดอยางท่ัวถึง มีการ

พัฒนาแหลงนํ้าบาดาลสําหรับประชาชนในเขตทุรกันดารและยากจน ภาค

การเกษตรมีการจัดหาแหลงนํ้าระดับไรนาและระดับชุมชนอยางท่ัวถึง รวมถึง

การจัดทําพระราชบัญญติัการประกอบกิจการประปาเอกชนดวย 

 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 - 2564 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 ยุทธศาสตร  

โดยมียุทธศาสตรเกี่ยวของกรมทรัพยากรนํ้า คือ ยุทธศาสตรท่ี 2 และ 4 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการท่ีตอบสนองตอการ

พัฒนาและใชประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  

2. บริหารจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

3. รักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

4. การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

5. การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองคกร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เปาประสงค/กลยุทธ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกรม

ทรัพยากรนํ้า) มีดังน้ี 

เปาประสงคที่ 13 ประชาชนสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพและไดรับการเตือนภัยอยางทันเวลา 

 กลยุทธที่ 2  เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิบัติ

ภัยทางธรรมชาติ 

 กลยุทธที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเตือนภัย 

เปาประสงคที่ 17  มีนํ้าอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติสนับสนุนระบบประปาชุมชน 

เปาประสงคที ่18  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงนํ้าผิวดิน 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้าผิวดิน และเช่ือมโยงเครือขายนํ้า 

กลยุทธที่ 2  การบริหารจัดการนํ้า เพื่อใชประโยชนอยางย่ังยืน 
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ผังกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2559 - 256๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559) 

 
ยุทธศาสตรการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของ

ประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ 

      
และ ราง ยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของประเทศ  พ.ศ. 2560 - 2564 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 - 2564 
 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

 

แผนปฏิบัติ 
ราชการ  

กรมทรัพยากรนํ้า 
พ.ศ. 2559 - 256๔ 

 

แผนปฏิบัติ 
ราชการประจําป 
กรมทรัพยากรนํ้า 

 

จัดทําคําขอ 
งบประมาณ 
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บทที่ ๒ 
ขอมูลโครงสรางกรมทรัพยากรนํ้า และผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 

 

 ขอมูลโครงสรางกรมทรัพยากรน้ํา 
 

กรมทรัพยากรนํ้า เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน และมาตรการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า 

บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมท้ังควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล 

และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตราฐาน และถายทอดเทคโนโลยี

ดานทรัพยากรนํ้า  ท้ังระดับภาพรวมและระดับลุมนํ้า เพื่อการจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีเปนเอกภาพ

และย่ังยืน  

 กรมทรัพยากรนํ้า มีกรอบอัตรากําลัง ปจจุบัน (เมษายน ๒๕๕8) รวมท้ังสิ้น ๒,๓๙๔ คน 

ประกอบดวย  ขาราชการ ๑,๓๘๐ คน ลูกจางประจํา ๖๒๒ คน พนักงานราชการ ๓๙๒ คน 

โดยมีการแบงสวนราชการภายใน ดังน้ี  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสรางองคกร 

อธิบดี 

รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี 

ผูตรวจราชการกรม ผูตรวจราชการกรม 

กลุมงานนิติการ กลุมพฒันาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรนํ้า สํานักพัฒนาแหลงนํ้า สํานักอนุรักษ 

และฟนฟูแหลงนํ้า 

สํานักสงเสริม 
และประสานมวลชน สํานักบริหารจัดการนํ้า สํานักวิจัย พัฒนา  

และอุทกวิทยา 
สํานักประสานความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

สํานักบริหารจัดการ 
ลุมนํ้าโขง ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทรัพยากรนํ้า 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ - ๑๐ 

สํานักบริหารกลาง 
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 ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมทรัพยากรนํ้า  มีผลการดําเนินงานสําคัญท่ี

ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน ภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรนํ้า ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร 

ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนากลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ  

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ยุทธศาสตรท่ี ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและพื้นท่ีชุมนํ้า 

เพื่อจัดหานํ้าตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายนํ้า รวมถึงรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศ และยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนา ติดต้ังและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวัง เตือนภัย

จากพิบัติภัยทางธรรมชาติ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สรุปไดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑   พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

ลําดับที ่ การดําเนนิงาน ผลลัพธ ขอเสนอแนะ 

1 ศึกษา ทบทวนและรับฟง

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ประชาชนเพื่อจัดทําราง

พระราชบัญญัติทรัพยากร

นํ้า พ.ศ. .... 

สามารถนําราง พ.ร.บ.ทรัพยากร

นํ้า พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรี

ต าม แ ผ น นิ ติ บั ญ ญั ติ  (พ .ศ . 

2 5 5 5 - 2 5 5 8 )  แ ล ะ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ

วันที่ 20 มกราคม 2558 

ควรนําประเด็นที่ เกี่ยวของตาม

ภารกิจกรมทรัพยากรนํ้า เป น

แนวทางการดําเนินงานของกรมฯ

ตอไป 

2 จัดทําแผนบริหารจัดการ

และพัฒนาทรัพยากรนํ้า

แบบบูรณาการ 

- บุคลากร ประชาชน องคกร    

ลุมนํ้า ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

เครือขายไดรับการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

- พื้นที่ 25 ลุมนํ้าหลัก 214 ลุม

นํ้ าส าขามี ก รอบ ทิ ศท างการ

ดําเนินงานเหมาะสมกบัพืน้ที่ลุมนํ้า 

- ควรนําระบบเทคโนโลยีมาใชใน

การดําเนินงานใหมาก ข้ึน เชน        

การรายงาน การติดตาม และการ

ประเมินผล 

- ควรผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ 

3 จัดกิจกรรมวันสําคัญดาน

ทรัพยากรนํ้า เชน วันนํ้า

โลก วันพื้นที่ ชุม นํ้าโลก 

วันอนุรักษ และพัฒ นา

แมนํ้า คู คลอง แหงชาติ 

ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก แก ป ระชาชน 

องคกรลุมนํ้าและทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของใหตระหนักถึงคุณคา

ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ของตนเอง

รวม ถึงการมี ส วน รวม ในการ

บริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้า 

ควรดําเนินกิจกรรมตอเน่ืองเพราะ

เปนการสรางจิตสํานึกการมีสวน

รวมชวยกันดูแล รักษา อนุรักษ

ทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรอื่น ๆ  
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ลําดับที ่ การดําเนนิงาน ผลลัพธ ขอเสนอแนะ 

4 สํารวจระบบประปาเพื่อ

เต รี ย ม ก า ร ส ง ม อ บ

ท รั พ ย สิ น ให อ ง ค ก ร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลสํารวจสภาพระบบประปาที่

อปท .ยั งไม รับมอบทรัพ ย สิ น 

จํ า น วน  1 ,0 8 0  แห ง  แ ล ะ

ประมาณราคาในการปรับปรุง

ซ อมแซมระบบประปาชํารุ ด 

จํานวน 57 แหง 

 

5 การตรวจกํากับประปา

สัมปทาน 

- ประชาชนผูรับบริการนํ้าประปา

มีนํ้าประปาที่สะอาดไดมาตรฐาน

และมีความปลอดภัยตอชีวิต 

- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถ

ทําการตรวจ กํากับ ในเขตทองที่

ไดตามกฎหมาย 

 

6 การวิจัยดานทรัพยากรนํ้า รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

ดานตาง ๆ/ชุมชนสามารถปรับตัว

เพื่ อ รั บ มื อ กั บ พิ บั ติ ภั ย ด าน

ทรัพยากรนํ้าไดอยางเหมาะสม/

หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน

ทองถ่ินมีขอมูลเชิงลึกและความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยน 

แป ลงสภาพ ภูมิ อ ากาศ แล ะ

ผลกระทบตอทรัพยากรนํ้า  

ควรมี ก าร ศึ กษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ

ทรัพยากรนํ้ าต อไป   เพื่ อ เป น

เครื่องมือในการเสริมสรางศักยภาพ

ของลุมนํ้า 

7 การดําเนินการตามพันธ

สัญญาและความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

ประเทศภาคีสมาชิก ในคณ ะ 

กรรมาธิการแม นํ้ าโขงดําเนิน

ความรวมมือในทุกดานของการ

พัฒนาที่ย่ังยืนการใชการบริหาร

จัดการและการอนุรักษทรัพยากร  

นํ้าและทรัพยากรที่เกี่ยวของของ

ลุ ม แม นํ้ า โข งซึ่ ง ร วม ถึ งก า ร

ชลประทาน ไฟฟาพลังงานนํ้า   
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ลําดับที ่ การดําเนนิงาน ผลลัพธ ขอเสนอแนะ 

  การเดินเรือ การปองกันนํ้าทวม 

การประมง การลองซุง สันทนา

ก าร  แล ะก ารท อ ง เที่ ย ว  ใน

ลักษณะที่จะทําใหการใชนํ้า ใน

ประเภทตางๆ และผลประโยชน

รวมกันของประเทศภาคีทั้งปวง

บรรลุผลสูงสุด และผลกระทบที่

เปนอันตรายอันอาจเน่ืองมาจาก

ปรากฏการณตามธรรมชาติ และ

จากการกระทําของมนุษยเกิด

นอยที่สุด 

 

8 การพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลางดานทรัพยากรนํ้า 

ฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรนํ้า

ที่เปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่ อการสนับสนุนการบริหาร

จัดการแผนงาน โครงการ และ

งบประมาณ 

 

9 การเพิ่มประสทิธิภาพระบบ

ขอมูลทะเบี ยนแหล งนํ้ า

และพื้นที่ชุมนํ้า 

ขอมูลลํานํ้าสาขา จํานวน 88 ลํา

นํ้าสาขาในพื้นที่ลุมนํ้าโขง ลุมนํ้า

ชี และลุมนํ้ามูลใชในการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าในแตละลุมนํ้า 

 

10 การศึกษาผลกระทบและ

ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมขาม

พรมแดนจาก โครงการ

ไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้าโขง

สายประธาน 

- ร ะ บ บ ติ ด ต าม ต ร ว จ ส อ บ

ผ ล ก ระท บ สิ่ งแ วดล อ มข าม

พรมแดนจากการพัฒนาโครงการ

ไฟฟาพลังนํ้าในแม นํ้าโขงสาย

ประธาน 

- ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

กอนที่โครงการเข่ือนไซยะบุรีจะ

กอสรางในแมนํ้าโขงสายประธาน 

- ขอมู ลและแนวท างเทคนิค

การศึกษาผลกระทบและติดตาม

ตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 
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ลําดับที ่ การดําเนนิงาน ผลลัพธ ขอเสนอแนะ 

  - การเสริมสรางศักยภาพของ  

ภาคประชาชนในการติดตาม

ผลกระทบจากการพัฒนาไฟฟา

พลังนํ้าในแมนํ้าโขงสายประธาน 

 

11 ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น แ ม บ ท

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

แผนแมบทสามารถใช ในการ

ดํ า เนิ น ง าน ด า น เท ค โน โล ยี

สารสนเทศและการสื่อสารซึ่ ง

สอดคลอ งกับกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศไทย (ICT 

2020) 

 

12 การประชุมคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 

ครั้งที่ 20 และการประชุม

กลุมผูสนับสนุน/หุนสวน

การพัฒนา ครั้งที่ 18 

- รับทราบเรื่องรัฐบาลลาว ไดมี

แถลงการณใหนําโครงการไฟฟา

พลังนํ้าดอนสะโฮง เขาสู

กระบวนการปรึกษาหารือ

ลวงหนา (Prior Consultation : 

PC) ซึ่งกําหนดระยะเวลาการ

ปรึกษาหารือและประสานขอมลู

กอนการกอสรางโครงการเปน

เวลา ๖ เดือน ตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจง การ

ปรึกษาหารือลวงหนา และ

ขอตกลง(Procedures for 

Notification, Prior 

Consultation and 

Agreement: PNPCA) ของ

คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 

เพื่อใหประเทศสมาชิกไดแสดง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ

ขอหวงกังวลตอผลกระทบขาม

พรมแดน 

- รับทราบความกาวหนาของ

การศึกษาการจัดการและพัฒนา

แมนํ้าโขงอยางย่ังยืน รวมทั้ง 
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ลําดับที ่ การดําเนนิงาน ผลลัพธ ขอเสนอแนะ 

  ผลกระทบจากการพัฒนา

โครงการไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้า

โขงสายประธาน (Council 

Study) 

 

13 การเผยแพรประชาสัมพันธ

ดานทรัพยากรนํ้า 

- ประชาชน ภาคองคกรลุมนํ้า ผู

มีสวนไดสวนเสียมีความรูความ

เขาใจและสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าไดอยางย่ังยืน 

- ประชาชน ภาคองคกรลุมนํ้า ผู

มีสวนไดสวนเสียมีพฤติกรรมใน

การมีส วนร วม ในการบริห าร

จัดการทรัพยากรนํ้า 

- ประชาชนสามารถรักษาชีวิต

และทรัพยสินจากภัยพิบัติที่เกิด

จากนํ้า 

 

14 บรหิารจัดการองคกรลุมนํ้า 

25 ลุมนํ้าหลัก 

- ประชาชน องคกรลุมนํ้า องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและผูมีสวน

ไดสวนเสียทุกภาคสวนมีความ

ตระหนัก มีความรูความเขาใจมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 

- ลุ ม นํ้ า มี วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ

ลุ ม นํ้ าแล ะต อบ ส น อ งความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติราชการ กรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ.๒๕๕9-๒๕64   17 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒    อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา เพื่อจัดหาน้ําตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ํา รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบ

นิเวศ 

ลําดับที ่ การดําเนนิงาน ผลลัพธ ขอเสนอแนะ 

1  การอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า/

พื้นที่ ชุม นํ้า/การอนุรักษ

ฟนฟู แหลง นํ้าส นับสนุน

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

- แหลงนํ้าไดรับการอนุรักษฟนฟู
และพัฒนา รวมทั้งสรางความชุม
ช้ืนใหกับพื้นที่ปาไม ชะลอการ
ไหลของนํ้ า และรักษาระบบ
นิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ 
- ประชาชนมีแหลงกักเก็บ นํ้า
สําหรับการอุปโภค บริโภค และ
เกษตรยังชีพ 
- ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารมี
นํ้าด่ืมสะอาด 
- ลดปริมาณพื้นที่ขาดแคลนนํ้า
อุปโภค บริโภค 

ควรดําเนินการตอไป ใหครบทุก

แหลงนํ้า เน่ืองจากเปนภารกิจแลว

แกไขปญหาขาดแคลนนํ้าและ

บรรเทาอุกภัยใหประชาชนในพื้นที่  

 

2 การพัฒนาแหลงนํ้า (อาง

เก็บนํ้า ฝายนํ้าลน ระบบ

กระจายนํ้า ระบบสง นํ้า 

ระบบผันนํ้า การปรับปรุง

สิ่งกอสรางแหลงนํ้า) 

ประชาชนไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการโครงการกอสราง
พัฒนาแหลงนํ้า และมีความพึง
พอใจตอโครงการ 

 

3 การศึกษาศักยภาพ สํารวจ 

ออกแบบ และศึกษา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนา อนุรักษ 

และฟนฟ ู

นํ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ไป จั ด ทํ า
ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ล ด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวาง
การกอสรางและหลังกอสราง 

 

4 สถานีสูบนํ้ารายป โครงการ

ระบบสงนํ้าจากแมนํ้านาน-

บึ ง บ อ ร ะ เพ็ ด  จั ง ห วั ด

นครสวรรค 

ลดปญหาภัยแลงและอทุกภัยของ
ประชาชนพื้นทีบ่รเิวณ          
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

 

5 การศึกษาความเหมาะสม 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สํารวจออกแบบ ระบ บ

เครือขายนํ้า อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- แผนปฏิบั ติการปองกันแกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม/
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
- แนวทางเลือกและวางโครงการ
ระบบเครือขายนํ้าที่เหมาะสม 
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ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนา ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัย 

 ทางธรรมชาติ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ลําดับที ่ การดําเนนิงาน ผลลัพธ ขอเสนอแนะ 

1 การบ ริห ารจั ดก าร เพื่ อ

รองรับสภาวะวิกฤตนํ้า 

 

- แก ไขป ญ ห า ภั ยแล ง ให กั บ

ประชาชน โดยการนําเครื่องสูบ

นํ้าไปสูบนํ้าจากแหลงนํ้าขนาด

ใหญ หรือแหลงนํ้าใกลเคียงไปยัง

แหลงนํ้าที่แหงแลง เพื่อใชเปนนํ้า

ตนทุนสํ าหรับผลิต นํ้าประปา

สําหรับการอุปโภคบริโภค หรือใช

ในการ เกษตรและช วย เห ลื อ

ประชาชนโดยการสูบ นํ้ าเพื่ อ

ระบายนํ้าทวมขังไดอยางรวดเร็ว

ทันเหตุการณ 

- สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณแก 

อปท. ในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับ

ปญหาสภาวะวิกฤตนํ้า 

- รับทราบปญหา อุปสรรค เพื่อ

หาแนวทางในการแกไขปญหา

วิกฤตนํ้า 

 

2 การบํารุงรักษาระบบ

ตรวจวัดสถานภาพนํ้า

อัตโนมัติทางไกล 

(Telemetering) ระบบสง

ขอมูลสัญญาณภาพ 

(CCTV) 

 

- หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ

นําขอมูลจากการตรวจวัด ไปใช

ในการติดตามสถานการณ นํ้า 

ก า ร เ ฝ า ร ะ วั ง เ ตื อ น ภั ย 

ป ระกอบ การ ตัดสิ น ใจ  แล ะ

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอและเหมาะสมกับการ

ดําเนินการ เพื่อปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน 

- การพัฒนาความรูความ สามารถ

ของเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบเปน

ประจําสม่ําเสมอ เกี่ยวกับระบบฯ 

และการบํารุงรักษา 

3 ระบบเตือนภัยนํ้าทวมดิน

ถลม (Early Warning) 

และเครอืขายสถานีอุตุ-

อุทกวิทยาแมนํ้าโขง 

(Mekhong-HYCOS) 

 

- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไดรับ

การเตือนภัยทันตอเหตุการณ  

- ประชาชนในพื้นที่ เป าหมาย

ไดรับขอมูลอุทกวิทยาและอุ ตุ

นิยิมวิทยาที่ถูกตอง สําหรับการ

ติดตามสถานการณ 

- ควรประชาสัมพันธใหประชาชน

และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ในพื้นที่ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นที ่
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บทที่ ๓ 
     การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพขององคกร 

 

 สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ นโยบายดานนํ้าตามขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ( ๖.๘ การแกไข

ปญหานํ้าทวมและนํ้าแลง) และขอ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางความ

สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน และจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒนท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  ดังน้ันการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ของกรมทรัพยากรนํ้า  จึงไดมีการทบทวนสภาพแวดลอมและ

ศักยภาพท่ีมีอยูในปจจุบันขององคกรรวมถึงบทบาทและศักยภาพขององคกรท่ีควรจะเปน เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และเพื่อให

บทบาทของกรมทรัพยากรนํ้ามีความนาเช่ือถือชัดเจน  เปนองคกรที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา   

จึงไดมีการจัดประชุมเพื ่อวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรโดยการพิจารณาปจจัยแวดลอม

ภายใน(จุดแข็งและจุดออน) ปจจัยแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) เมื่อวันท่ี ๖ - ๘ 

กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ โรงแรมสักภูเดือน รีสอรท เขาใหญ   สรุปไดดังน้ี 

 

    ๑. การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 

1) จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป น ห น ว ย งา น ท่ี ป ร ะ ช าช น มี ส ว น ร ว ม           

ในกระบวนการ ดานแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า  

2 . เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า  

3. มีความรวมมือและเครือขายอันดีกับภาค

ประชาชน หนวยงานภายนอกและหนวยงาน

วิชาการ เชน MOU กับวิศวกรรมสถานฯ  

4. การกําหนดอํานาจหนาท่ีมีกฎหมายรองรับ 

 

 

2) จุดออน (Weaknesses) 

1. แผนท่ีมาจากลุมนํ้าไมถูกนํามาใชอยางจริงจัง  

2. ไมมีการติดตามประเมินผลอยางแทจริง  

3. ขาดการบูรณาการและเช่ือมโยงภารกิจระหวาง

หนวยงานภายใน ทน . 

4. ลุมนํ้าขาดบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ

เฉพาะดานท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานใน

พื้นท่ี  

5. ทน. ยังขาดฐานขอมูลท่ีจําเปนครบถวน ท้ังการ

เก็บขอมูลและการเขาถึงขอมูล  
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 จุดแข็ง (Strengths) (ตอ) 

5. มีแผนบูรณาการและขอมูลในการบริหาร

จัดการลุมนํ้า  

6. เปนหนวยรับผิดชอบนํ้าขามพรมแดน  

7. มีความรวมมือระหวางองคกรตางประเทศหรือ

ในภูมิภาค  
 

 จุดออน (Weaknesses) (ตอ) 

6. ขาดการสนับสนุนภารกิจหลัก เชน ลุมนํ้า

ระหวางประเทศ  

7  .บุคลากรขาด การพัฒนาและพรอมรับการ   

    แขงขัน  

8. มีการซอนทับของภารกิจระหวางหนวยงาน

ภายใน ทน.  

9 . บุคลากรมีหนาท่ีรับผิดชอบไมตรงกับความ

เช่ียวชาญ  

10 .ขาดการถายทอดการทํางานระหวางคนรุนเกา

และคนรุนใหม ทํ าใหองคความรูขาดความ

ตอเน่ือง 

11. หลายหนวยงานขาดการดําเนินงานดาน

วิชาการและการใชเทคโนโลยี 

3) โอกาส (Opportunities) 

1. มีกฎหมายนํ้า  

 2. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู และ

พัฒนาแหลงนํ้า  

3. ไดรับการสนับสนุนจากเครือขายภาคประชาชน  

4. ภาคเอกชนใหความสําคัญกับทรัพยากรนํ้า  

   5. มีการต่ืนตัวในการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศของโลก (Climate Change)  

   6. การเขาสู AEC  

 

4) อุปสรรค (Threats) 

1. นักการเมืองแทรกแซงภารกิจ  

2. ไมไดรับความเช่ือถือจากหนวยงานราชการใน

ทองถ่ิน  

3. ภารกิจทับซอนกับหนวยงานภายนอก  

4. ขาดความตอเน่ืองในการบริหารจัดการนํ้า  

5. นโยบายภาครัฐท่ีจํากัดการเพิ่มอัตรากําลัง  

6  การสนับสนุนของผูบริหารในการดําเนินการใน   

พื้นท่ี  
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๒.การวิเคราะหศักยภาพองคกร 

           

 การวิเคราะหศักยภาพองคกร จากการทบทวนบทบาทภารกิจ/กลยุทธกรมทรัพยากรนํ้าได

พิจารณาถึง  ๑) ทิศทางของกรมทรัพยากรนํ้าท่ีตองดําเนินการในป   พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ท่ี

สอดคลองกับภารกิจกรม และไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น  ๒) ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีควร

คํานึงถึงเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  มีดังน้ี 
 

๑) ทิศทางของกรมทรัพยากรน้ําที่ตองดําเนินการในป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

  จากการทบทวนบทบาทภารกิจดังกลาว เห็นวา กรมทรัพยากรนํ้าตองกําหนด

จุดยืนของตัวเองใหเปนหนวยงานเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการท่ี

เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมท้ังควบคุม ดูแลกํากับ 

ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ กําหนด

มาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรนํ้า ท้ังระดับภาพรวมและระดับลุมนํ้าไดอยาง

แทจริง ครอบคลุมในทุกภารกิจของกรมฯ  และตองทํางานในเชิงรุกเพื่อใหไดรับการยอมรับ

จากทุกภาคสวน  รวมท้ังกําหนดทิศทางในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและพื้นท่ีชุมนํ้าท่ี

ชัดเจน ไมซ้ําซอนกับ  พรบ.กระจายอํานาจ และใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 

๒) ปจจัยแหงความสําเร็จทีค่วรคํานึงถึงเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกรมฯ 

      จากการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจดังกลาว พบวา  

 ยุทธศาสตรกรมฯ ตองมีความชัดเจนเพื่อใหพันธกิจบรรลุผลท้ังหมด 

 สรางการยอมรับขององคกรในระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน/ลุมนํ้า โดยตอง

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในพื้นท่ี รวมท้ังการจัดทําระบบฐานขอมูล

และการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับลุมนํ้า Decision Support System : 

DSS  

 สรางความเขมแข็งและการเปนเอกภาพขององคกร  

 ผูบริหารตองสรางความตระหนัก เปนผูนําและสรางความภาคภูมิใจใหบุคลากร

เขาใจถึงบทบาทขององคกรท่ีจะเปนองคกรผูนํา และเปน Think Tank ดาน

การจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ  

 สรางความเขมแข็งของการจัดการองคความรูและกระบวนการ PDCA     

 สงเสริมองคกรใหปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
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บทที่ ๔ 
     แผนยุทธศาสตรกรมทรัพยากรนํ้า 

   

 จากการทบทวนบทบาท/ภารกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมรวมถึงศักยภาพขององคกร 

ดังกลาวขางตนไดนําผลมาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมทรัพยากรนํ้า (พ.ศ.๒๕๕9 –

๒๕๖4)  โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร/กลยุทธ รายละเอียดดังน้ี 
 

• วิสัยทัศน : 
 

“บริหารจัดการทรพัยากรน้ําแบบบูรณาการเปนระบบลุมน้ํา โดยการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน ตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ความม่ันคง ม่ังคั่งและยัง่ยืน” 

 

 

• พันธกิจ : 

 

1. จัดทํานโยบาย และแผน สงเสริมความรวมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

แบบบูรณาการอยางเปนระบบ ระดับประเทศและระหวางประเทศ    

2. สงเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองคกร และ

เครือขายลุมนํ้า     

3. อนุรักษ ฟนฟู  พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของ แหลง

นํ้าและพื้นท่ีชุมนํ้า        

4. พัฒนาองคความรู ระบบขอมูล กําหนดมาตรฐานดานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดการนําไปใชของทุกภาคสวน 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบนํ้าอุปโภคบริโภค      
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• ภารกิจ : 
                    

ภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากร  

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕  มีดังน้ี 

                   ใหกรมทรัพยากรนํ้ามีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน     

  และมาตรการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมท้ังควบคุม   

  ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ  

  กําหนดมาตราฐาน และถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรนํ้า ท้ังระดับภาพรวมและระดับลุมนํ้า  

  เพื่อการจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีเปนเอกภาพและย่ังยืน 

 

 

• คานยิมหลกั : 
 

      เพื่อใหบุคลากรมีแนวคิดในการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนการ  

    ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามภารกิจ พันธกิจและยุทธศาสตร  มีคานิยมหลัก ดังน้ี 
 

        “ รูรักษทรัพยากรน้ํา   รูสามัคคี   รวมบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล ” 
 

 รูรักษทรัพยากรน้ํา หมายถึง มีความรูความเขาใจในทรัพยากรนํ้า รูรักษา อนุรักษ  
   ปองกัน ฟนฟู  เยียวยา และพัฒนา  
 

 รูสามัคค ี    หมายถึง   รวมกันทํางานดวยความจริงใจ อยางพรอมเพรียง  ไมแบง 
   พรรคแบงพวกทํางานเพื่อผลประโยชนของสวนรวม ไมหวังผลประโยชนตอบแทน 
 

 รวมบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  รวมกันบริการจัดการ 
  ทรัพยากรนํ้า โดยใชหลักประสิทฺธิผล ประสิทธิภาพ  การตอบสนอง  ความรับผิดชอบ  ความ 
  โปรงใส การมีสวนรวม การกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม ความเสมอภาค และหลักการมุงเนน  
  ฉันทามติ  เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจ/ภารกิจของกรมฯ และความพึงพอใจของประชาชน      
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 ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรน้ํา : 
 

1. พัฒนากลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ โดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

2. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงนํ้า และพื้นท่ีชุมนํ้า เพื่อจัดหานํ้าตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายนํ้า รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

3. พัฒนา ติดต้ัง และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ  

และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ   
  

โดยมีรายละเอียดเปาประสงค / ตัวช้ีวัด / กลยุทธ ดังน้ี 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ                 

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน      
                    

เปาประสงค  : กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไดรับการพัฒนาแบบบูรณาการทุกระดับโดย  

                    การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด :  

 ๑. จํานวนกลไกและเคร่ืองมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เร่ือง)  

 ๒. จํานวนบุคลากร ประชาชน องคกรลุมนํ้า  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  และเครือขายไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

 3.  ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีสวนรวมใจกิจกรรม มีความพึงพอใจ (ไมนอย 

กวารอยละ 80) 

 ๔.  จํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ (เร่ือง) 
 

กลยุทธ    :    ๑. จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ และพัฒนากลไก  

                          การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ รวมท้ังแผนการอนุรักษฟนฟูพัฒนา 

                          แหลงนํ้าและพื้นท่ีชุมนํ้า เพื่อการบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง   

  รวมท้ังรักษาระบบนิเวศน โดยกระบวนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

                     ๒. สงเสริมความรูความเขาใจและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนองคกร 

                        ลุมนํ้าเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ 

                          บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าการจัดสรรนํ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้า 
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                      ๓. พัฒนากลไก เคร่ืองมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรรนํ้าระบบขอมูล 

                           สารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยดานทรัพยากรนํ้าเพื่อสนับสนุนการ 

  บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

                      ๔. ประสานความรวมมือระหวางประเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

                           ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 

กิจกรรมหลัก  :  ๑. จัดทําแผนและขอเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และ 

                           ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

 ๒. พัฒนาเคร่ืองมือและกลไก บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

                      ๓. พัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรทุกระดับ(ท้ังในประเทศ/

ตางประเทศ/ลุมนํ้า) ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

 ๔.  สนับสนุนระบบงานโครงสรางพื้นฐานดานนํ้าอุปโภคบริโภค 

                      ๕.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานนํ้า 

 

  

ยุทธศาสตรที่ ๒ :   อนุรกัษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและพืน้ที่ชุมน้ํา เพือ่จัดหาน้ําตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกกัเกบ็และการระบายน้ํา รวมถึงรกัษาความสมดุลของระบบนเิวศ 

เปาประสงค  :   ๑.  แหลงนํ้าไดรับการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกักเก็บ   

   และการระบาย รวมท้ังการฟนคืนความสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน  

  ๒. ระบบบริหารจัดการนํ้าท่ีสอดคลองกับความจําเปนในการดํารงชีวิต การผลิต  

                          และรักษาระบบนิเวศ รวมท้ังแกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง  
 

 เปาหมาย/ตัวช้ีวัด  :  

  ๑. จํานวนแหลงนํ้าท่ีไดรับการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ  

        เพื่อแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย (แหง)  

  ๒. จํานวนพื้นท่ีท่ีประสบปญหาภัยแลง/อุทกภัยไดรับการแกไข (ไร) 

  ๓. แหลงนํ้าท่ีไดรับการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ  

   สามารถนําไปใชประโยชนไมนอยกวา (รอยละ ๘๐)     
      

 กลยุทธ  :  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า และพื้นท่ีชุมนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้า 

บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง ฟนคืนความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน 
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 กิจกรรมหลัก  :  ๑. อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้า / พื้นท่ีชุมนํ้า 

                      ๒.  จัดหานํ้าตนทุน พัฒนาแหลงนํ้า 

  ๓.  ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการซอมแซมและบํารุงรักษาแหลงนํ้า และพื้นท่ีชุมนํ้า 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ :   พฒันา ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธภิาพระบบเฝาระวัง เตือนภัยจากพบิัติภัย         

ทางธรรมชาต ิและรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
 

เปาประสงค   :   ๑.   เฝาระวังและเตือนภัยจากวิกฤตินํ้าเพื่อลดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 

โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 ๒.  เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีสงผลกระทบ 

                        ตอการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด :           

 ๑.  จํานวนหมูบาน/เสนทางนํ้าหลัก/เสนทางนํ้าสาขาในพื้นท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม 

  ไดรับการติดต้ังระบบฐานขอมูลเตือนภัยดานนํ้า (แหง) 

                    ๒.  จํานวนหมูบานในพื้นท่ีราบเชิงเขาไดรับการพัฒนา ติดต้ังและเพิ่ม 

                            ประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดานนํ้า (แหง) 

 3.   ประชาชนท่ีไดรับบริการเกี่ยวกับขอมูลเตือนภัยดานนํ้ามีความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80 
 

กลยุทธ   :         พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวังปองกันและเตือนภัยจากพิบัติภัย

ดานนํ้าและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 

 

กิจกรรมหลัก   : ๑.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพยากรณและเตือนภัยดานนํ้าใน 

   เสนทางนํ้าหลักและเสนทางนํ้าสาขา 

  ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยนํ้าหลาก-  

   ดินถลม ในพื้นท่ีราบเชิงเขา
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 รูปท่ี ๑ ผังความเช่ือมโยง แผนการบริหารราชการ ของกรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕๖4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

        ๖.๘ การแกไขปญหานํ้าทวมและนํ้าแลง 

ขอ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

        9.4 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

รัฐบาล  
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 

 

 1. นโยบายเรงดวน 

 นโยบาย ขอ 8  ปฏิบัติตามแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตรพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให

เสร็จทันตามกําหนดเวลา  

 ๒. นโยบายตามกลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน 

  วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศเพื่อแกไขปญหานํ้าทวม ภัยแลง และ

คุณภาพนํ้า รวมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค นํ้าเพื่อการเกษตร นํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ และนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม 

  ประสานความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดทส. ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการนํ้า    ทั้งระบบใหมีความสอดคลองกัน 

  เรงวางแผนและดําเนินการตามหลักการ conjunctive water use ใหทราบถึง water balance account เพื่อนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรนํ้า

ของประเทศ แกปญหาภัยแลงซํ้าซาก  

 

                                                                                                         

นโยบายรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

ยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

ของประเทศ 
(พ.ศ. 2558 – 2569) 

 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค     ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม)   

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย     ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการคุณภาพนํ้า 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน   ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ 
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วิสัยทัศนกรมทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเปนระบบลุมน้ํา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 

 

พันธกิจกรมทรัพยากรนํ้า 
1. จัดทํานโยบาย และแผน สงเสรมิความรวมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการอยางเปนระบบ ระดับประเทศและระหวางประเทศ     
2. สงเสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองคกร และเครือขายลุมน้ํา      
3. อนุรักษฟนฟู  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพและรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหลงน้ําและพ้ืนท่ีชุมน้ํา        
4. พัฒนาองคความรู ระบบขอมูล กําหนดมาตราฐานดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการเพ่ือใหเกิดการนําไปใชของทุกภาคสวนตลอดจนสนับสนุน

การพัฒนาระบบน้ําอุปโภคบริโภค        

    

 

 

 

กลยุทธกรมทรัพยากรนํ้า 
5. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และพ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือ  
    เพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ํา บรรเทาปญหาอุทกภัยและ 
    ภัยแลง ฟนคืนความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบ 
    นิเวศน 

6. พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพ ระบบเฝาระวัง 
    ปองกันและเตือนภัยจากภิบัติภัยดานน้ํา  
    และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
    ภมูิอากาศ 

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบและพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการรวมทั้งแผนการอนุรักษฟนฟู
พัฒนาแหลงนํ้าและพื้นที่ชุมนํ้า  เพื่อการบรรเทาปญหาอุทกภยัและภัยแลง  
รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
2. สงเสริมควมรูความเขาใจ และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
องคกรลุมนํ้าเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  การจัดสรรนํ้า และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชนํ้า 
3. พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรรนํ้าระบบขอมูล
สารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยดานทรัพยากรนํ้าเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
4. ประสานความรวมมือระหวางประเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

1. พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าแบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรนํ้า 

2. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและพ้ืนที่ชุมน้ํา เพ่ือจัดหาน้ํา

ตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ํา

รวมถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

3. พัฒนา ติดตัง้และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝา

ระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติและ

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร ทส.  
พ.ศ. 2559 - 2564 

ยุทธศาสตร 2 บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยางบรูณาการ
และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 4 การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรบัตัวเพือ่
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

เปาหมายการใหบริการ 
กรมทรัพยากรนํ้า 

2. อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชุม
น้ํา เพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กักเก็บการระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง/อุทกภัย 

 

3. เฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมดินถลม 
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 

ทุกระดับโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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กิจกรรม / โครงการ 

กรมทรัพยากรนํ้า 

กิจกรรมหลักที่ 1 :   อนุรักษ ฟนฟูแหลงนํ้า  และ

พื้นที่ชุมนํ้า  

กิจกรรมหลักที่ 2 :  จัดหานํ้าตนทุน พัฒนาแหลง

นํ้า 

กิจกรรมหลักที่ 3: ปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ

ซอมแซมและบํารุงรักษาแหลงนํ้า และพื้นที่ชุมนํ้า 

 

กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดทําแผนและขอเสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และติดตามประเมินผล 

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า  

กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของ

องคกรทุกระดับในการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 

กิจกรรมหลักที่ 4 : สนับสนุนงานโครงสรางพื้นฐานดานนํ้า

อุปโภคบริโภค 

กิจกรรมหลักที่ ๕: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรดานนํ้า  
 

กิจกรรมหลักที่ 1 :   เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการพยากรณและเตือนภัยดานนํ้า  

ในเสนทางนํ้าหลัก และเสนทางนํ้าสาขา 

กิจกรรมหลักที่ 2 :   เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการและเตือนภัยในพื้นที่เส่ียงภัยนํ้า

หลาก-ดินถลม ในพื้นที่ราบเชิงเขา 

 

ผลผลิตกรมทรัพยากรนํ้า  
 

การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
และบริหารจัดการน้ํา 

การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ 

และการเตือนภัยดานน้ํา 

 

การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 

เปาหมาย  /  ตัวชี้วัด  
1. จํานวนกลไกและเครื่องมือ เพื่ อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า   
2. จํานวนบุคลากร ประชาชน องคกรลุมนํ้า ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และเครือขายได รับการพัฒนาดาน
การบริการจัดการทรัพยากรนํ้า  

3. ประชาชนกลุมเปาหมายที่มีสวนรวมในกิจกรรม  มีความ
พึงพอใจ (ไมนอยกวา รอยละ 80) 

4. จํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ 
 

1. จํานวนแหลงนํ้าที่ ไดรับการอนุรักษ  ฟ นฟู 
พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อ
แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย (แหง) 

2. จํานวนพื้นที่ทีประสบปญหาภัยแลง/อุทกภัย
ไดรับการแกไข (ไร)  

3. แหลงนํ้า/พื้นที่ชุมนํ้าที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 
พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใชประโยชน ไมนอยกวา(รอยละ 
80) 

 

1. จํานวนหมูบาน/เสนทางนํ้าหลัก/เสนทางนํ้า
สาขาในพื้นที่เส่ียงภัยนํ้าทวม ไดรับการติดตั้ง 
ระบบฐานขอมูลเตือนภัยดานนํ้า (แหง) 

2. จํานวนหมูบานในพื้นที่ราบเชิงเขา ไดรับการ
พัฒนา ติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เตือนภัยดานนํ้า (แหง) 

3. ประชาชนที่ไดรับบริการเก่ียวกับขอมูลเตือน
ภัยดานนํ้ามีความพึงพอใจ (ไมนอยกวารอย
ละ 80) 
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        แผนท่ียุทธศาสตร 
 

  เปนภาพของทิศทาง จุดหมายปลายทางและวิธีการปฏิบัติการใหไปถึงจุดหมาย

ปลายทาง ซึ่งเปรียบเสมือนเคร่ืองมือสื่อสารท่ีบอกทิศทางกรมฯ โดยเปนการขับเคลื่อน

ประเด็นยุทธศาสตร กรมทรัพยากรนํ้า  พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕๖4  ท้ัง ๓ ประเด็น   ซึ่งแผน

ท่ียุทธศาสตร  แบงออกเปน  ๔ มิติ  ไดแก 

 

มิติที่ ๑ ประสิทธผิล   (ผลผลติ ผลลพัธ และผลสัมฤทธิ)์  ประกอบดวย 

1. กลไกลและเคร่ืองมือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

แผนการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและพื้นท่ีชุมนํ้า รวมท้ังรักษาระบบนิเวศน ไดรับ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

2. ระบบบริหารจัดการนํ้าท่ีสอดคลองกับความจําเปนในการดํารงชีวิต การผลิตและรักษา

ระบบนิเวศน รวมถึงแกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

3. ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากภัยพิบัติดานนํ้า โดยทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการเฝาระวังและเตือนภัยจากวิกฤตินํ้า 

 

มิติที่ ๒ คณุภาพการบรกิารใหบรกิาร  (ความพึงพอใจของประชาชน) ในการสงผลใหบรรลุ

ประสิทธิผลในมิติท่ี ๑  ประกอบดวย 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรลุมนํ้า และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนมีความรู 

ความเขาใจ ความพึงพอใจจากการใชประโยชน กลไก เคร่ืองมือ และการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไดรับความรวมมือระหวางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี 

3. ปญหาอุทกภัยและภัยแลง การฟนคืนความอุดมสมบูรณและการรักษาระบบนิเวศนไดรับ

การฟนฟูและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4. ประชาชนสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติดานนํ้าและไดรับการเตือนภัยอยางทันเวลา 
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มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพของการปฏบิัต ิ (เปนกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพภายใน)ประกอบดวย 

1. กลไกการบริหารจัดการนํ้าท่ีไดรับการพัฒนาแบบบูรณาการทุกระดับโดยการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

2. แหลงนํ้าไดรับการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บและการ

ระบายรวมท้ังการฟนฟูรักษาระบบนิเวศ 

๓. มาตรการเฝาระวัง/ปองกันและเตือนภัยจากพิบัติธรรมชาติ ไดรับการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยางสม่ําเสมอ 

 

มิติที่ ๔  การพฒันาองคกร ( ปจจัยภายใน ไดแก คน / IT /องคความรู) ประกอบดวย 

1. กลไก เคร่ืองมือ กฎ ระเบียบ บุคลากร ระบบงาน และฐานขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า

ไดรับการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

2. เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลกระทบตอการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
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รูปที่ 2 ผังความเช่ือมโยงของแผนที่ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรน้ํา 

 

ระบบบริหารจัดการน้ําที่สอดคลองกับความจําเปนในการดํารงชีวิต การ

ผลิตและรักษานิระบบนิเวศน รวมถึงแกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัย

และภัยแลง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

แบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและพ้ืนที่ชุมนํ้าเพ่ือจัดหานํ้าตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การกักเก็บและการระบายนํ้ารวมถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนา ติดต้ังและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝาระวัง เตือนภัยจาก

พิบัติภัยทางธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

วิสัยทัศน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเปนระบบลุมน้ํา  โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 

กลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา แผนการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและพื้นที่

ชุมน้ํา รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากภัยพิบัติดานน้ํา โดยทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการเฝาระวังและเตือนภัยจากวิกฤติน้ํา 

กลไกการบริหารจัดการน้ําที่ไดรับการพัฒนาแบบบูรณาการทุกระดับ

โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรลุมน้ํา และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทุกภาคสวน มีความรู ความเขาใจ ความพึงพอใจจากการใชประโยชน

กลไก เคร่ืองมือ และมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดรับความ

รวมมือระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิ

ภาคีและพหภุาคี 

 

ปญหาอุทกภัยและภัยแลง การฟนคืนความ

อุดมสมบูรณและการรักษาระบบนิเวศนไดรับ

การฟนฟูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ประชาชนสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติ

ดานน้ําและไดรับการเตือนภัยอยางทันเวลา 

 

แหลงน้ําไดรับการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บ

และการระบายและการฟนฟูรักษาระบบนิเวศน 

มาตรการเฝาระวัง/ปองกันและเตือนภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ ไดรับ

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ

สภาวะภูมิอากาศอยางสม่ําเสมอ 

กลไก เคร่ืองมือ  กฎ ระเบียบ บุคลากร ระบบงาน และฐานขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําไดรับการพัฒนาและ

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

เตรียมความพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนา ตดิตั้ง และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบเฝาระวัง เตือนภัยจาก

พิบัตภิัยทางธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มาตรการเฝาระวัง/ปองกันและเตือนภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ ไดรับ

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศอยางสม่ําเสมอ 

ระบบบริหารจัดการนํ้าท่ีสอดคลองกับความจําเปนในการดํารงชีวิต การ

ผลิตและรักษาระบบนิเวศ รวมถึงแกไขและบรรเทาปญหาอุทกภัยและ

ภัยแลง 

แหลงน้ําไดรับการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บ 

และระบาย รวมทัง้การฟนฟูรักษาระบบนิเวศน 
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      การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

 เปนสิ่งสําคัญมากในการบริหารเชิงยุทธศาสตร เมื่อองคกรไดกําหนดทิศทางของ

องคกร วิเคราะหปจจัยดานตาง ๆ และจัดทํายุทธศาสตรแลว  จะตองนํายุทธศาสตรท่ีไดวางแผน

จัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  ถาใน

การจัดทํายุทธศาสตรขาดข้ันตอนน้ีแลว  สิ่งท่ีวิเคราะหจัดทําไวก็จะไมเกิดผลข้ึนจริง นอกจากน้ี

ถึงแมจะมีการวิเคราะหหรือวางแผนยุทธศาสตรไวดีเพียงใด แตถาการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของ

องคกรไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ความพยายามในการวิเคราะห หรือวางแผนก็จะไมกอใหเกิด

ประโยชนใด ๆ ตอองคกร  ดังน้ันการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ องคกรจะตองถายทอดแผน

ยุทธศาสตรระดับกรมลงสูระดับสํานัก/ศูนย  เพื่อใหระดับสํานัก/ศูนย ไดรับทราบถึง เปาประสงค

และตัวช้ีวัดในระดับกรม และดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจของสํานัก/ศูนยท่ีสนับสนุน

ตอเปาประสงคและตัวช้ีวัดในระดับกรม  รวมท้ังสํานัก/ศูนยถายทอดถึงระดับบุคคล เพื่อใหระดับ

บุคคลท่ีมีบทบาท หนาท่ีของบุคคลท่ีสนับสนุนตอเปาประสงคและตัวช้ีวัดของผูบังคับบัญชา/

ตัวช้ีวัดในระดับบุคคล 
 

       ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 การดําเนินการตามยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังน้ี 
 ๑. การนํานโยบาย แผน มาตราการและกฎหมายรวมท้ังแนวทางในการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มาทําการวิเคราะห วิจัยเชิงวิชาการอยางถูกตองและตอบสนอง

ตอปญหา ความตองการของประชาชน 

 ๒. สงเส ริมองคกรเค รือขายในทุกระดับ ไดแก  ภาคการเมือง ภาครัฐ 

(สวนกลาง  สวนภูมิภาคสวนทองถ่ิน)ภาคชุมชน ภาคเอกชน องคกรลุมนํ้าและองคกรพัฒนา

เอกชน ในฐานะพันธมิตรใหมีสวนรวมในการผลักดันใหนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติอยาง

เหมาะสมตามภารกิจ 

 ๓. พัฒนาฐานขอมูลและมีการบูรณาการขอมูลภายในองคกรท่ีตอบสนองตอ

การนําไปจัดทํานโยบายและแผน มาตราการ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 ๔. พัฒนาบุคลากร และสภาพแวดลอมภายในองคกร ใหเจาหนาท่ีมีความ

พรอมในการปฏิ บั ติงาน รวม ท้ังขวัญกํ าลั งใจในการทํางานใหกับ บุคลากรท่ีมี คุณ ภาพ
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจดัการน้าํของประเทศ (ที่ ๖) การบริหารจัดการ  
เปาประสงค : มีระบบขอมูลใชในการสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชาติและระดับลุมน้ํา การวางแผน
การบริหารจัดการน้ําในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
กลยุทธ : ๔. การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนแมบท/แผนปฎิบัติการ การ
บริหารจัดการน้ําในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทัง้ในระดับประเทศและ
ระดับลุมน้ํา 
            7. การตดิตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร ทส.: บริหารจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดนิอยางบุรณาการ
และมีประสิทธภิาพ 
เปาประสงคที่ 8 : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กลยุทธที่ 3 : พัฒนา จัดทําและขับเคล่ือนนโยบาย แผน และมาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน 

       

ยุทธศาสตร ทน.ท่ี 1 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
แบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ผลผลิต ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ :  กลไกในการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าไดรับการ
พัฒนาแบบบรูณาการทุกระดับโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธ ๑ : จัดทําแผนการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าอยางเปนระบบและ
พัฒนากลไกการบรหิารจดัการนํ้าแบบบูรณาการ รวมทั้งแผนการอนุรักษฟนฟู
พัฒนาแหลงนํ้าและพื้นที่ชุมนํ้า เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงรวมทั้ง
รักษาระบบนิเวศน โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทกุภาคสวน 

กิจกรรมหลักท่ี ๑  
จัดทําแผนและ
ขอเสนอแนะ
นโยบาย 
ยุทธศาสตร 
กลยุทธ มาตรการ 
และติดตาม
ประเมินผล การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 

- จัดทําแผนแมบท 
และแผนปฏิบัตกิาร
วิกฤตินํ้า รายจังหวัด 

- จังหวัดมีแผนแมบท 
การบริหารจัดการนํ้าใน
พื้นที่วิกฤต 

- โครงการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมเบือ้งตน
แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าแบบบูรณา
การระดับจงัหวัด ในพื้นที่วิกฤต 

๔๐.0000 ๑๑๒.0000 สนผ. 

- ปละจํานวน  ๑ 
เร่ือง 

- จํานวนพื้นท่ีเปาหมาย
แลวเสร็จและประชาชนได
ใชประโยชนไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

- โครงการศึกษา ประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหาร
จัดการนํ้าของกรมทรัพยากรนํ้าภายใตแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ
ประเทศ ป..... 

๕.๐๐๐๐ ๒๕.๐๐๐๐ สนผ. 

- ปละจํานวน  ๑ 
เร่ือง 

- จํานวนพื้นท่ีเปาหมาย
การขาดแคลนน้ําไดรับการ
แกไขปญหาไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

- โครงการศึกษา ประเมินผลโครงการจัดหาแหลง
นํ้าผิวดินของกรมทรัพยากรนํ้า   ป.... 

- ๑๕.๐๐๐๐ 
(ดําเนินการป พ.ศ. 
๒๕๖๐, ๒๕๖๒, 

๒๕๖๔) 

สนผ. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที ่1 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 
ผลผลิต ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าไดรับการพัฒนาแบบบูรณาการทุกระดับโดยการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธ ๑ : จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยาง
เปนระบบและพัฒนากลไกการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณา
การ รวมทั้งแผนการอนุรักษฟนฟูพัฒนาแหลงนํ้าและพื้นที่ชุม
นํ้า เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงรวมทั้งรักษาระบบ
นิเวศน โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

กิจกรรมหลักที่ ๑  
จัดทําแผนและ
ขอเสนอแนะ
นโยบาย
ยุทธศาสตร 
กลยุทธ มาตรการ 
และติดตาม
ประเมินผล การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- ยุทธศาสตรการ
พัฒนาลุมน้ําโขง 

- มีแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ลุมน้ําโขง 

- แผนปฏิบัติการในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

สบข. 

- ประชุมคณะกรรม 
การรวม ปละ ๒ คร้ัง 
การประชุมคณะ
มนตรี ปละ ๑ คร้ัง 
เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
งานรายปของ MRC 

- มีแผนปฎิบัติการและ
ติดตามแผน การใช
จายงบประมาณMRC 

- การประชุมคณะกรรมการรวมและการ
ประชุมคณะมนตรี 
หมายเหตุ :  
1.ประเทศไทยเปนเจาภาพการประชุมคณะมนตรี   
   ป พ.ศ.2561 
2.ประเทศไทยเปนเจาภาพการประชุมคณะ 
   กรรมการรวม ป พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2564 

1.0000 7.0000 สบข. 

- นําตัวชีว้ัดที่ไดไปใช
งาน 

- รายงานการติดตาม
และประเมินผลรายป 

- การจัดทํากรอบตัวชี้วัดกับประเทศสมาชิก
ของ MRC 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

สบข. 

- หนวยงานเกี่ยวของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดรับทราบขอมูล
กระบวนการ และมี
การนําระเบียบปฏิบัติ
ของ MRC ไปใชงาน
ภายใตความตกลงวา
ดวยความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาลุมนํ้าโขง
อยางยั่งยืนพ.ศ.
๒๕๓๘ 

- มีรายงานผลการ 
อนุวัติระเบียบปฏิบัติ
ของ MRC ในดานการ
ใชน้ํา ๕ เร่ือง 

- การติดตามการอนุวัติ ระเบียบปฏิบัติของ 
MRC ในดานการใชน้ํา ๕ เร่ือง 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

สบข. 

- ความกาวหนาของ
การจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติฯ 

- มีการทดลองใชงาน
แนวทางปฏิบัติฯ สวน
ที่แลวเสร็จ 

- การจัดทําแนวทางปฏิบัติในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

สบข. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที ่1 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 
ผลผลิต ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าไดรับการพัฒนาแบบบูรณาการทุกระดับโดยการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธ ๑ : จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยาง
เปนระบบและพัฒนากลไกการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณา
การ รวมทั้งแผนการอนุรักษฟนฟูพัฒนาแหลงนํ้าและพื้นที่ชุม
นํ้า เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงรวมทั้งรักษาระบบ
นิเวศน โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

กิจกรรมหลักที่ 
๑  
จัดทําแผนและ
ขอเสนอแนะ
นโยบาย
ยุทธศาสตร 
กลยุทธ 
มาตรการ และ
ติดตาม
ประเมินผล การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- ยุทธศาสตรการ
ปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ MRC 

- มีแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตรการ
ปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ MRC 

- จัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ MRC 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

งบประมาณ
ภายใตงบจาก 

MRC 

สบข. 

- ภาคประชาชนมีสวน
รวมในการติดตาม
และประเมินผล
กระทบทีเ่กิดจาก
กอสรางไฟฟาพลังนํ้า
ในแมนํ้าโขงสาย
ประธาน 

- มีมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

- การศึกษาผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมขาม
พรมแดนจากโครงการไฟฟาพลังน้ําใน
แมน้ําโขงสายประธาน 

10.๐๐๐๐ 5๐.๐๐๐๐ สบข. 

กิจกรรมหลักท่ี 
๒  
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- ประชาชนผูใช
นํ้าประปาในเขต
โครงการ ไดรบัการ
คุมครองใหไดรบันํ้า
อุปโภคบริโภคที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน
ปริมาณเพียงพอ
ใหบริการตอเน่ืองและ
มีราคาที่ยุติธรรม 

- จํานวนโครงการใน
กิจการประปาสัมปทาน
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกรมทรพัยากรนํ้า
ไดรับการตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับ ใหเปนไป
ตามเงื่อนไขในสัญญา
สัมปทาน 

1. โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน 1.๐84๐ 5.42๐๐ สบจ. 
2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
กิจการประปาสัมปทาน 

- 2.550๐ สบจ. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๒ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธที่ ๒ : สงเสริมความรู ความเขาใจ และกระบวนการ 
มีสวนรวมของประชาชน องคกรลุมนํ้า เครือขาย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า การจัดสรรนํ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชนํ้า 

กิจกรรมหลักที่ ๓  
พัฒนาและ
สงเสริมการมีสวน
รวมขององคกรทุก
ระดับในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทุก
ลุมน้ํา 

- พ้ืนที่ 25 ลุมน้ํา
หลัก 

- จํานวนบุคลากร 
ประชาชน องคกรลุม
น้ํา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
เครือขายไดรับการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ไมนอย
กวา 20,000 คน 

1. การจัดนิทรรศการบริหารจัดการในระบบ
ลุมน้ํา 

0.320๐ 2.400๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

2. การจัดทําสารคดีชดุ "การบริหารจัดการน้ํา 
ในระบบลุมน้ํา" และเผยแพรผานส่ือตางๆ 

3.900๐ 26.191๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

3. การจัดทําหนังสือการตูนการใชน้ําอยางรู
คุณคา 

0.700๐ 2.829๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

4. การจัดทําหนังสือองคความรูการบริหาร
จัดการลุมน้ํา (เกร็ดความรูทรทรัพยากร

ธรรมชาต ิและสาระนารูเร่ืองน้ํา) 

0.750๐ 5.625๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

5. เผยแพรใหความรูและเสริมสรางจิตสํานึก
เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 

9.900๐ 74.250๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

- จํานวนบุคลากร 
ประชาชน องคกรลุม
น้ํา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
เครือขาย 

1. สนับสนุนการบริหารประสานงาน ติดตาม
ผลการจัดการองคกรลุมน้ํา 

103.464๐ 694.824๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

2. การพัฒนาเคร่ืองมืองกลไกและการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

24.110๐ 155.531๐ 
 

สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

3. การเผยแพรและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

21.300๐ 143.042๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

4. การรับฟงความคดิเห็นของประชาชนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

18.000๐ 120.881๐ สสป./ 
สทภ.๑-๑๑ 

- มีกลไกในการ
บริหารจัดการน้ําทั้ง 
25 ลุมน้ํา 

- แผนการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ/
คณะกรรมการลุมน้ํา 

50.000๐ 400.000๐ กนช. 

 



 
 

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติราชการ กรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ.๒๕๕9-๒๕64   38 

 

ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๒ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธที่ ๒ : สงเสริมความรู ความเขาใจ และกระบวนการ 
มีสวนรวมของประชาชน องคกรลุมนํ้า เครือขาย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า การจัดสรรนํ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชนํ้า 

กิจกรรมหลักที่ ๓  
พัฒนาและ
สงเสริมการมีสวน
รวมขององคกรทุก
ระดับในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทุก
ลุมน้ํา 

- ดําเนินการเผยแพร  
ประชาสัมพันธภาร 
กิจตางๆของกรม
ทรัพยากรน้ําตาม
ชองทางของส่ือ อาทิ 
วิทย ุหนังสือพิมพ 
โทรทัศน เว็บไซท 
และ Social Media 
ตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ ดวย
ความรวดเร็วและ
ถูกตอง 

- จํานวนผลงานที่
ดําเนินการเผยแพร 
ประชาสัมพันธตาม
ภารกิจของกรม
ทรัพยากรน้ํา รวมทัง้
ความคดิเห็นจากผู
ไดรับขาวสารจาก
บุคลากร เจาหนาที่
ภายในและภายนอก 

๑. จัดทําสารคดีวีดีโอเกี่ยวกับภารกจิตางๆ ของ
กรมทรัพยากรนํ้า เพื่อเผยแพรทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานใหบุคลากร เจาหนาที ่นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียได
รับทราบถึงความคืบหนาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า สรางความรู ความเขาใจทีด่ีข้ึน 
ตลอดจนเปนการสรางภาพลักษณที่ดตีอหนวยงาน 

25.๐๐๐๐ ๑25.๐๐๐๐ สบก. 
(กลุมงาน
ประชา 
สัมพันธ) 

๒. จัดทําสารคดี สารคดีขาว บทความ ขาวเผยแพร
ทางสื่อมวลชนตางๆ ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน 
รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงาน
ตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
๓. จัดทําหนังสอื เอกสาร วารสาร จดหมายขาว 
แผนพับ และสิง่พิมพอื่นๆ เพื่อการเผยแพร – 
ประชาสัมพันธ แกหนวยงานสถาบัน หอสมุดและ
โรงเรียนตางๆ ตลอดจนหนวยงานทองถ่ินทั่ว
ประเทศ เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าตามแผนยุทธศาสตรบริหาร
จัดการนํ้า 
๔. จัดนิทรรศการทัง้ในและนอกหนวยงานตาม
ภารกิจตางๆ ของกรมทรัพยากรนํ้าในการบริหาร
จัดการนํ้า ตลอดจนวาระสาํคัญเน่ืองในวันสําคัญ
ตางๆ ตลอดจนเทศกาลตามประเพณีของไทยให
สาธารณชนไดรับรูอยางกวางขวาง ซึ่งจะชวยในการ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของหนวยงานให
กวางขวางย่ิงข้ึน 
๕. จัดทําโปสเตอรภารกิจตางๆของกรมทรพัยากร
นํ้าเพื่อการเผยแพรทั้งในและนอกหนวยงาน 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๒ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการนํ้าของประเทศ (ที่ ๖) การบริหารจัดการ  
เปาประสงค : มีองคกร กฎหมายในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําทีกําหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนแผนท่ีเปนเอกภาพ 
กลยุทธ : 3. การสนับสนนุองคกรชุมชน องคกรลุมน้ํา และเครือขายระหวางลุมน้ําท้ัง
ในและระหวางประเทศ                            
            8. การประชาสัมพันธและการมสีวนรวม 
ยุทธศาสตร ทส.: บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยางบุรณาการและมี
ประสทิธิภาพ 
เปาประสงคที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและระบบการบริหารงานบุคคล 
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของบคุลากรทุกดาน 

       

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนากลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
ผลผลิตท่ี ๑ : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมความรู ความเขาใจ และกระบวนการ 
มีสวนรวมของประชาชน องคกรลุมน้ํา เครือขาย องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา การจัดสรรน้ําและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชน้ํา 

กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานน้ํา 
 

- เกิดการบูรณาการ
ความรวมมือระหวาง
สํานักวิจัย พัฒนาและ
อุทกวิทยาและสทภ.1-
11 ในการสนับสนุนและ
สามารถผลักดันนําไป
ปฏิบัติงานไดอยาง
เขมแข็ง และมี
ประสิทธภิาพ 

- ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจเพ่ิม
ทักษะเห็น
ความสําคัญของงาน
อุทกวิทยา 

- โครงการฝกอบรมสํารวจอุทกวิทยา 0.3050 2.5000 สวพ. 

- เจาหนาที่ของ
สํานักงานทรัพยากรน้าํ 
ภาค 1-11 

1.เจาหนาท่ีของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา ภาค 1–11 
สามารถตรวจวัดคณุภาพ
น้ําเบื้องตนโดยเครื่องมือ
ภาคสนาม 
2. รอยละ80ของ
เจาหนาท่ีของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา ภาค 1–11 
ผานเกณฑประเมินผลการ
ถายทอดความรู 

- โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําเบ้ืองตนใหแกเจาหนาที่ สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1 -11 

- 4.000๐ สวพ. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๒ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมความรู ความเขาใจ และกระบวนการ 
มีสวนรวมของประชาชน องคกรลุมนํ้า เครือขาย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า การจัดสรรนํ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชนํ้า 

กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานน้ํา 

- ขาราชการทุก

ตําแหนงตัง้แตระดับ

ปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ ของสวนกลาง

และสทภ. 1 - 1๑ 

รวมทั้งหมด 40 คน 

จํานวน 1 รุน 

ผูผานการฝกอบรมมี

ความรู ความเขาใจใน

การสํารวจออกแบบ

และควบคุมงาน

กอสรางโครงการดาน

แหลงน้ําใหเปนไป

ตามมาตรฐานของ

กรมทรัพยากรน้ํา

อยางถูกตองตามหลัก

วิชาการและมี

ประสิทธิภาพ 

- โครงการฝกอบรมชางควบคุมงานกอสราง

โครงการดานแหลงน้ํา 

- 1.๒0๐๐ สพน.และ

สบก. 

- ขาราชการ สวน
พัฒนาและฟนฟูแหลง
น้ํา ของสทภ.๑-๑๑ 
และเจาหนาที่ที่
เก่ียวของสํานักพัฒนา
แหลงน้ํา สํานัก
อนุรักษและฟนฟู
แหลงน้ํา และสํานัก
บริหารกลางที่
เก่ียวของกับการจัด
จางรวม ๘๐ คน 

ไดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานวาจาง
โครงการกอสรางดาน
แหลงน้ําเพ่ือใหเกิด
การปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัติ
ขอบังคับ และมีแนว
ทางการปฏิบัตไิปใน
ทิศทางเดียวกัน 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
กระบวนการวาจางงานกอสรางของกรม
ทรัพยากรน้ํา 

๐.๓๕๑๗ - สบก. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๒ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมความรู ความเขาใจ และกระบวนการ 
มีสวนรวมของประชาชน องคกรลุมนํ้า เครือขาย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า การจัดสรรนํ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชนํ้า 

กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
เพ่ิมระสิทธิภาพ
การบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานน้ํา 

- ขาราชการตําแหนง
วิศวกรระดับ
ปฏิบัติการ /ชํานาญ
การ , นายชางโยธา
ระดับปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 
สวนกลางและสทภ.1 
– 1๑ รวมทั้งหมด 
30 คน ๑รุน 

- ผูฝกอบรมมีความรู 
ความเขาใจในการ
สํารวจภูมิประเทศ
โครงการดานแหลง
น้ํา ตามแบบ
มาตรฐานแหลงน้ํา
ของกรมทรัพยากรน้ํา 
และนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจไดอยาง
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ มี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

- โครงการฝกอบรมการสํารวจภูมิประเทศ 
โครงการดานแหลงน้ํา 

- 0.8400 สพน.และ
สบก. 

- ขาราชการตําแหนง
วิศวกรระดับ
ปฏิบัติการ /ชํานาญ
การ, นายชางโยธา
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชํานาญงาน 
สวนกลางและสทภ. 
1 - 11 รวมทั้งหมด 
35 คน จํานวน 1 
รุน 

- ผูฝกอบรม มีความรู
ความเขาใจในการ
ออกแบบโครงการ
ดานแหลงน้ําและ
ประมาณ ราคา
โครงการฯตาม
หลักเกณฑของกรม
ทรัพยากรน้ํา และ
นําไปใชในการปฏิบัติ 
งานตามภารกิจได
อยางถูกตอง 

โครงการฝกอบรมการออกแบบโครงการดาน
แหลงน้ํา 

- 2.5000 สพน. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๒ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมความรู ความเขาใจ และกระบวนการ 
มีสวนรวมของประชาชน องคกรลุมนํ้า เครือขาย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า การจัดสรรนํ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชนํ้า 

กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
เพ่ิมระสิทธิภาพ
การบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานน้ํา 

- ขาราชการทุก
ตําแหนง ตัง้แตระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การของสวนกลาง 
และ สทภ.1-11 รวม
ทั้งหมด 40 คน 
จํานวน 1 รุน 

- ผูผานการฝกอบรม 
มีความเขาใจ 
สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยใน
การวิเคราะหดานชล
ศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหดานชลศาสตร 

0.4200 - สพน. 

- ขาราชการทุก
ตําแหนง ตัง้แตระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การของสวนกลาง 
และ สทภ.1-11 รวม
ทั้งหมด 40 คน 
จํานวน 1 รุน 

- ผูผานการฝกอบรม 
มีความเขาใจ 
สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยใน
การออกแบบและ
เขียนแบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือชวยในงานดานการออกแบบ 
และเขียนแบบ 

0.4200 - สพน. 

- บุคลากรของกรม
ทรัพยากรน้ํา ที่
ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับ
การพัฒนาอนุรักษ
ฟนฟู และพัฒนา
แหลงน้ําทั้งสวนกลาง
และสวน 
ภูมิภาค หลักสูตรละ 
60 คน 

- บุคลากรของกรม
ทรัพยากรน้ํา ที่
ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับ
การพัฒนาอนุรักษ 
และฟนฟูแหลงน้ํา
รอยละ 80 มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่
ชุมน้ํา เพ่ือการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมเบ้ืองตน
โครงการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา 
พ้ืนที่ชุมน้ํา 

๐.๔๒๑๐ - สอน. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการนํ้าของประเทศ (ที่ ๖) การบริหาร
จัดการ  
เปาประสงค : มีองคกร กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําทีกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนท่ีเปนเอกภาพ 
กลยุทธ : ๑. จัดทํา/เสนอราง พรบ.น้ํา 
ยุทธศาสตร ทส.: บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยาง
บุรณาการและมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ 4 : ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบใหทันสมัย 
กลยุทธ 2 : ออกกฎหมายใหมท่ีมีความจําเปนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธที่ ๓  พัฒนากลไก เคร่ืองมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรรน้ํา 
ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ํา การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

กิจกรรมหลักท่ี 2  
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

มีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 

๑. ประชาชน
เจาหนาที่ของรัฐ 
คณะกรรมการลุมน้ํา 
องคกรผูใชน้ําและ
ผูทรงคุณวฒุิเขามามี
สวนรวมในการจัดทํา
รางอนุมัติ (พระราช
กฤษฎีกาลุมน้ําและ
รางกฎกระทรวง
เก่ียวกับองคกรผูใชน้าํ) 
๒. ลดความขัดแยง
จากการบังคับใชอนุ
บัญญัติ (กฎหมาย
ลําดับรองในอนาคต 

- โครงการศึกษาและยกรางอนุมัติทึ่ออก
ตามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า 
พ.ศ. .... 

๖.๐๐๐๐ ๕๐.๐๐๐๐ กลุมงาน 
นิติการ 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการนํ้าของประเทศ (ที่ ๖) การบริหาร
จัดการ  
เปาประสงค : มีระบบขอมูลใชในการสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชาติและระดับลุมน้ํา การ
วางแผนการบริหารจัดการน้ําในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
กลยุทธ ๖ : การพัฒนาระบบฐานขอมูลใชในการตัดสินใจ 
ยุทธศาสตร ทส.: บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยาง
บุรณาการและมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ 6 : พัฒนาเครือขาย การสื่อสาร และระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนากลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
ผลผลิตท่ี ๑ : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธท่ี ๓  พัฒนากลไก เคร่ืองมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรรน้ํา 
ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ํา การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 

กิจกรรมหลักท่ี ๒  
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารมีประสิทธิ- 
ภาพและเสถียรภาพ 

- มีโครงสราง
พ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิ- 
ภาพและเสถียรภาพ 

- โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 9.๐๐๐๐ 45.๐๐๐๐ ศสท. 
- โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธภิาพเครือขาย
ฐานขอมูลดานทรัพยากรนํ้าของสํานักงานทรัพยากร
นํ้าภาค 1 - 10 ระยะที่ 3 

10.๐๐๐๐ 50.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการเพิ่มประสิทธภิาพระบบประชมุทางไกล
อัตโนมัติ ระยะที่ 2 

10.๐๐๐๐ 35.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงทดแทนและเพิม่เติมเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ทํางาน 

- 60.0๐๐๐ ศสท. 

- โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเครือขายไรสาย และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนที ่

- 7.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเชาเครือขาย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง กรมทรัพยากรนํ้า 

5.๐๐๐๐ 25.000๐ ศสท. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๓  พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรร
นํ้า ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยดาน
ทรัพยากรนํ้าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 

กิจกรรมหลักท่ี ๒  
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
 

- โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารมี
ประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ 

- มีโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ 

- โครงการจัดหาลิขสิทธ์ิโปรแกรมจัดการ 
สํานักงาน 

- 4.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการจัดหาลิขสิทธ์ิโปรแกรมชวยออกแบบ
ดวยคอมพิวเตอร 

- 7.75๐๐ ศสท. 

- โครงการจดัทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร กรมทรัพยากรนํ้า พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ 

- ๖.๐๐๐๐ ศสท. 

- ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ และ
มั่นคงปลอดภัย 

- มีระบบสารสนเทศ         
ที่มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ และ
มั่นคงปลอดภัย 

- โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขายศนูย
สารสนเทศทรัพยากรน้ําเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ (Information 
Security Management System : ISMS) 

- 40.๐๐๐๐ ศสท. 

- ระบบฐานขอมูลมี
ความถูกตอง บูรณา
การ เชื่อมโยงถึงกัน 

- มีระบบฐานขอมูลที่
มีความถูกตอง บูรณา
การ เชื่อมโยงถึงกัน 

- โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดาน
ทรัพยากรนํ้า 

12.๐๐๐๐ - ศสท. 

- โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดาน
ทรัพยากรนํ้า ระยะที่ 2 

- 10.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสและระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 

- 20.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร ระยะ
ที่ 1, 2 และ 3 

- 35.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิ
สารสนเทศเพ่ือผูบริหารในการตัดสินใจ ระยะที่ 
1, 2 และ 3 

- 35.๐๐๐๐ ศสท. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๓  พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรร
นํ้า ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยดาน
ทรัพยากรนํ้าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 

กิจกรรมหลักท่ี ๒  
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
 

  - โครงการปรับปรุงชุดขอมูลดานทรัพยากรน้ํา - 5.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา 

- 10.๐๐๐๐ ศสท. 

- โครงการสํารวจสภาพลําน้ําดวยเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศขั้นสูง 

- 50.7400 ศสท. 

- การจัดเก็บและ
สํารองขอมูลไดตาม
มาตรฐาน 

- มีการจัดเก็บและ
สํารองขอมูลไดตาม
มาตรฐาน 

- โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบูรณาการคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือรองรับ
การทํางานแบบเสมือน และการสํารองขอมูล
แบบรวมศูนย 

๑๙.๐๐๐๐ - ศสท. 

- โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายแบบ
เสมือน 

- 25.๐๐๐๐ ศสท. 

- ระบบเครือขายมี
ความทันสมยั
สอดคลองกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปจจุบัน 

- ระบบเครือขายมี
ความทันสมยั
สอดคลองกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปจจุบัน 

- โครงการปรับปรุงเปล่ียนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตจาก IPv๔ เปน IPv๖ 

7.0000 ๑6.๐๐๐๐ ศสท. 

- การใหบริการขอมูล
สารสนเทศงายตอ
การเขาถึงและสะดวก 
รวดเร็ว 

- การใหบริการขอมูล
สารสนเทศงายตอ
การเขาถึงและสะดวก 
รวดเร็ว 

- โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซต
กรมทรัพยากรน้ํา 

5.0000 - ศสท. 

- โครงการพัฒนาระบบนําเสนอผานอุปกรณ
ส่ือสารเคล่ือนที่ (Mobile App) 

- 3.0000 ศสท. 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ ๔ 
จังหวัด 

- ฐานขอมูลแหลงน้ําเพ่ือ
การพัฒนาอนุรักษ 
ฟนฟู และระบบ 

- แผนงาน/โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) แหลงนํ้าเพื่อการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟ ู

0.2๐๐๐ 0.๙๖๐๐ สทภ.11 

- แผนงาน/โครงการจัดต้ังและพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือวิเคราะหและทดสอบ
วัสดุ 

1.๐๐๐๐ 7.๒๐๐๐ สทภ.11 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๓  พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรร
นํ้า ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยดาน
ทรัพยากรนํ้าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 

กิจกรรมหลักท่ี ๒  
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
 

- ป 2560-2564 
ดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุทก-
อุตุนิยมวิทยา เพื่อ
สนับสนุนการบรหิาร
จัดการนํ้าในภาวะวิกฤต 

- มีฐานขอมลูอุทก-
อุตุนิยมวิทยาทีม่ี
ประสิทธภิาพ เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการนํ้าในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต
ครอบคลุมทุกลุมนํ้าใน
ประเทศ 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบฐานขอมูล
อุทก-อุตุนิยมวิทยาแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
กลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- 15.0000 สวพ. 

- มีฐานขอมลูตาม
ระเบียบปฏบิัติ เร่ืองการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร และสารสนเทศ 
ของ MRC 

๑. หนวยงานท่ีเก่ียวของ
สนับสนนุขอมลู และสง
ขอมูลใหตามท่ีกําหนด 
๒. มีการเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลของ MRC และ
รายงานสถานการณน้ําใน
แมน้ําโขงในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต 

- การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
ลุมน้ําโขงในสวนของประเทศไทย 

- 0.2000 สบข./ 
ศสท 

1. กําหนดกติกาการจัดสรร
น้ําตนทุนของลุมน้ําโดย
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 
2. ศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการลุมน้ํา 
เชิงสมดุล 
3. พัฒนาระบบสนบัสนนุ
การตัดสนิใจในการบริหาร
จัดการน้ําของลุมน้ํา 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ผูใชน้ําของลุมน้ํา 
5. สรางการมีสวนรวมใน
บริหารจัดการน้ํา 

ลุมนํ้านํารองมีระบบ
การบริหารจัดการนํ้า
อยางนอย 4 ลุมนํ้า  

1. การพัฒนาระบบจัดสรรน้ําในระดับลุมน้ํา
ของลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 

- 13.๐๐๐๐ สบจ. 

2. การพัฒนาระบบจัดสรรน้ําในระดับลุมน้ํา
ของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 

- 12.๐๐๐๐ สบจ. 

3. การพัฒนาระบบจัดสรรน้ําในระดับลุมน้ํา
ของลุมน้ําเจาพระยาใหญ 

- 140.๐๐๐๐ สบจ. 

4. การพัฒนาระบบจัดสรรน้ําในระดับลุมน้ํา
ของลุมน้ําแมกลอง 

- 20.0000 สบจ. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนากลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
ผลผลิตท่ี ๑ : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
เปาหมายการใหบริการ : กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธท่ี ๓  พัฒนากลไก เคร่ืองมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรรน้ํา 
ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ํา การวิจัยดานทรัพยากรน้ํา
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 

กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

1. การพัฒนา
เครื่องมือสาํหรบัการ
บริหารจัดการแหลงนํ้า
ของกรมทรพัยากรนํ้า 
จํานวน 70 แหง 
2. เสริมสรางศักยภาพ
ดานการบริหารจดัการ 
จัดสรรนํ้า และการ
บํารงุรักษาสิง่กอสราง
ดานแหลงนํ้า จาํนวน 
70 แหง 

- แหลงนํ้าของ
กรมทรัพยากรนํ้า
มีระบบบริหาร
จัดการแหลงนํ้า
ของกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน 70 แหง 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าของ
ส่ิงกอสรางดานแหลงนํ้าของกรม
ทรัพยากรนํ้า 

- 140.0000 สบจ. 

- มีผลการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

- จํานวนเร่ือง/
โครงการศึกษาวิจัย 

- การประเมินและตรวจติดตามคุณภาพน้ําผิว
ดินของแหลงน้ําชุมชนในพ้ืนที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย กรณีศึกษาพ้ืนที่
ประสบอุทกภัยซํ้าซากในลุมน้ํานาน 
(โครงการวิจัย) 

1.9800 - สวพ. 

- การประเมินและตรวจติดตามคุณภาพน้ําผิว
ดินของแหลงน้ําชุมชนในพ้ืนที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย กรณีศึกษาพ้ืนที่
ประสบอุทกภัยซํ้าซากในลุมน้ํานาน 

1.9800 - สวพ. 

- การศึกษาสถานะภาพและศักยภาพการ
บริหารจัดการน้ําผิวดินรวมกับน้ําใตดิน ของ
พ้ืนที่ลุมน้ําสาขาคลองแมระกา ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

2.5000 - สวพ. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๓  พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรร
นํ้า ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยดาน
ทรัพยากรนํ้าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- มีผลการ
ศึกษาวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการ
ดาํเนินงาน 

- จํานวนเรื่อง/
โครงการ
ศึกษาวิจัย 

- ปจจัยทีส่งผลและรปูแบบของความเขมแข็งของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าในพื้นที่ลุม
นํ้าสาขาคลองกลาย จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

0.4103 - สวพ. 

- การใชประโยชนจากโครงการอนุรักษฟนฟูแหลง
นํ้าของผูใชบรกิาร ในพื้นที่สาํนักงานทรพัยากรนํ้า
ภาค ๓ กรมทรพัยากรนํ้า 

0.8438 - สวพ. 

- การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอทรพัยากรนํ้า
ชุมชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางลุมนํ้าชีและ
ลุมนํ้ามูล 

1.5700 - สวพ. 

- การพัฒนาโมเดลการสรางขีดความสามารถในการ
ปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือความสี่ยงดาน
ทรัพยากรนํ้าที่เกิดจากความแปรปรวนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.5739 - สวพ. 

- การพัฒนาการรับรูภัยพบิัตินํ้าทวม-ดินถลมและ
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมของชุมชน เพื่อลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติ: กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้า
ทวม-ดินถลมในภาคใต 

2.5820 - สวพ. 

- การประเมินความเสี่ยงดานอุทกภัยแบบมีสวน
รวมและการเตรียมความพรอมของชุมชนในพื้นที่
ลุมนํ้าลาํตะคองจงัหวัดนครราชสีมา 

- 3.5650 สวพ. 

- การศึกษาแนวโนมผล กระทบจากการแปรปรวน
และเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากร
นํ้าและการปรับตัวเพื่อการจัดการทรพัยากรนํ้าที่
ย่ังยืนในอนาคตของพื้นทีลุ่มนํ้าหวยผบั 

- 3.8000 สวพ. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๓ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๓  พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ ระเบียบ การจัดสรร
นํ้า ระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า การวิจัยดาน
ทรัพยากรนํ้าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- มีผลการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

- จํานวนเร่ือง/
โครงการศึกษาวิจัย 

- สมรรถนะของระบบเตือนภัยลวงหนาสาํหรบั
พื้นที่เสี่ยงอทุกภัย-ดินถลม และความทาทายใน
อนาคต 

- 2.1280 สวพ. 

- พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี งานวิจัยเพื่อ
สรางความม่ันคงทางอาหาร ทรัพยากรนํ้าและ
พลงังาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในพื้นที่ศึกษา สทภ.1-11 

- 80.0000 สวพ. 

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสรางประสทิธิภาพ 
ของระบบเตือนภัย ในพื้นที่ศึกษา สทภ. 
1,3,4,5,8,10,11 

- 60.0000 สวพ. 

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาการประเมินและติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินของแหลงนํ้าชุมชน ใน
พื้นที่ศึกษา สทภ.1-11 

- 20.0000 สวพ. 

- ป 2560-64 รอย
ละ 30-100 ของ
แหลงน้ําที่ไดรับการ
ฟนฟูโดยกรม
ทรัพยากรน้ํา 

1. ตรวจสอบคณุภาพน้ํา
รอยละ 80 ของเปา-
หมายท่ีกําหนดไวตอป 
2. มีแหลงน้ําท่ีมคีุณภาพ
น้ําเหมาะสมสําหรับภาค
การผลิต 

- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําของแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่ไดรับการฟนฟูเพ่ือความมั่นคงภาค
การผลิต 

- 11.5500 สวพ. 

- ป 2560-2564 
ดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุทก-
อุตุนิยมวิทยา เพื่อ
สนับสนุนการบรหิาร
จัดการนํ้าในภาวะวิกฤต 

- มีฐานขอมูลอุทก-
อุตุนิยมวิทยาท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนนุการบริหาร
จัดการน้ําในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต
ครอบคลุมทุกลุมน้ําใน
ประเทศ 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบฐานขอมูล
อุทก-อุตุนิยมวิทยาแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
กลไกและเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- 15.0000 สวพ. 
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ตารางที่ ๑  แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการนํ้าของประเทศ (ท่ี ๖) การบริหารจัดการ  
เปาประสงค : มีองคกร กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทีกําหนด
นโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เปนเอกภาพ 
กลยุทธ  : 3 . การส นับสนุนองคกรชุม ชน องคก รลุม นํ้า และเครือข าย                 
ระหวางลุมนํ้าทั้งในและระหวางประเทศ                            
ยุทธศาสตร ทส.: บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยางบุรณาการและมี
ประสิทธิภาพ 
เปาประสงคท่ี 9 : บูรณาการความรวมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกภาคสวน รวมถึงประชาคมอาเซียนและ
ระหวางประเทศ 
กลยุทธท่ี 3 : พัฒนากลไกความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ 

       

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน   
ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : เกิดกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 
กลยุทธที่ ๔  ประสานความรวมมือระหวางประเทศดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

กิจกรรมหลักที่ ๓  
พัฒนาและสงเสริม
การมีสวนรวมของ
องคกรทุกระดับใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทุก
ลุมน้ํา 
กิจกรรมหลักที่ ๔   
เพ่ิมประสิทธิ ภาพ
การบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานน้ํา 

๑. มีแผนงาน/
กิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศดาน
การบริหารจัดการน้ํา 
๒. มีความรวมมือกับ
ตางประเทศ 
๓. มีแผนงาน/
กิจกรรมการเผยแพร
องคความรูแก
บุคลากรกรม 
4. มีแผนงานเดินทาง
ไปประชุม ฝกอบรม 
และศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ 

๑. จํานวนกิจกรรม
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ ปละไมนอย
กวา (เปาหมาย ๕๙-๖๙) 
๓ เรื่อง 
๒. จํานวนกิจกรรมการ
เผยแพรความรู 
และประสบการณดาน
นํ้า ปละไมนอยกวา 
(เปาหมาย ๕๙-๖๙) 
๑๐ ครัง้ 
3. จํานวนความรวมมือ
กับตางประเทศเพิ่มข้ึน
อยางนอย ปละ ๑ 
ประเทศ 

1. กิจกรรมความรวมมอืระหวางประเทศ 
    1.1 การเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ
ภายใต MOU 
    1.2 การจัดประชมุคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
    1.3 การทําวิจัยรวมดานทรัพยากรนํ้า 

 
- 
 
- 
- 

 
๑.๐๐๐๐ 

 
0.5000 
3.0000 

สปท. 

2. การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
(ประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงาน เจรจา/พบปะหารือ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ/ความชวยเหลือตางๆ) 

๑6.๐๐๐๐ 80.๐๐๐๐ สปท./
สบข. 

๓. การจัดอบรมระยะสั้น/บรรยายทางวชิาการใน
ประเทศโดยนักวิชาการจากทั้งในและตางประเทศ ป
ละประมาณ 2 คร้ัง 

- 2.๐๐๐๐ สปท. 

๔. การสงบุคลากรกรมทรัพยากรนํ้าไปฝกอบรมดาน
การบริหารจัดการนํ้าภายใตโครงการความรวมมือ ป
ละประมาณ 2 คร้ัง 

- 5.๐๐๐๐ สปท. 

๕. การจัดประชุมระหวางประเทศ Asia-Europe 
Meeting (ASEM) ป 2560 

- ๖.๕๐๐๐ สปท. 

6.เงินอุดหนุนสมทบใหคณะกรรมการแมนํ้าโขง 26.2116 135.5000 สบข. 
รวมยุทธศาสตร ๑ ๔๕๗.2973 3,๐๗๑.976  
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ตารางที่ ๒ แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ํายุทธศาสตรที่ ๒, กลยุทธที่ ๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจดัการน้าํของ ปท. ที่ ๒ การสรางความมั่นคงของ
น้ําภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) 
เปาประสงค : จัดหาแหลงน้ําตนทุนที่เหมาะสมตอการพัฒนาดาน
การเกษตรตามศักยภาพ 
กลยุทธ : 1. พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน          
ยุทธศาสตร ทส.ที ่๒ บริหารจดัการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางบูรณา
การและมีประสิททธภิาพ 
เปาประสงคที่ 18 : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงน้ําผิวดิน 
กลยุทธที่ 1 : พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําผิวดิน และเชื่อมโยง
เครือขายน้ํา 

       

ยุทธศาสตร ทน.ที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงนํ้า และ
พื้นที่ชุมนํ้า เพื่อจัดหานํ้าตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บ และการระบายนํ้า รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ 
ผลผลิต : ๒ การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า/พื้นที่ชุมนํ้า
และบริหารจัดการนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและ
พื้นที่ชุมนํ้าเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และรักษา
ระบบนิเวศ 
กลยุทธที่ ๕ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า และพื้นที่ชุมนํ้า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้า บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัย
แลง ฟนคืนความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน 

กิจกรรมหลักที่ ๑  
อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ํา และ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 

- จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู พัฒนา 
ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เพ่ือ
แกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัย (แหง) 

- แหลงน้ํา/พ้ืนที่ชุม
น้ําที่ไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู พัฒนา 
ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใช
ประโยชน ไมนอย
กวา (รอยละ 80) 

- โครงการอนุรักษ ฟนฟู ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

๙,๗๖๙.๖๓๖๓ ๔๐,๗๘๒.๙๙๐๕ สทภ.๑-๑๑ 

- โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 1,413.0000 6,607.0000 สทภ.๑-๑๑ 
- กอสรางระบบกระจายน้ํา 353.0000 1,763.0000 สทภ.8,10 

- อนุรักษฟนฟูแหลง
น้ํา ๑๐7 แหง 

- มีน้ําตนทุนเพ่ือการ
รักษาระบบนิเวศและ
เพ่ือการใชน้ําขั้น
พ้ืนฐานของลุมน้ําไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 
ของเปาหมาย 

- โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ๖๗๔.๕๙๐๐ ๕,๓๘๕.๕๔๐๐ สอน./ 
สทภ.1-11 
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ตารางที่ ๒ แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๒, กลยุทธที่ ๕ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงนํ้า และ
พื้นที่ชุมนํ้า เพื่อจัดหานํ้าตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บ และการระบายนํ้า รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ 
ผลผลิต : ๒ การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า/พื้นที่ชุมนํ้า
และบริหารจัดการนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและ
พื้นที่ชุมนํ้าเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และรักษา
ระบบนิเวศ 
กลยุทธที่ ๕ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า และพื้นที่ชุมนํ้า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้า บรรเทาปญหาอุทกภัยและ
ภัยแ ลง ฟนคืนความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน 

กิจกรรมหลักที่ 2 
จัดหาน้ําตนทุน 
พัฒนาแหลงน้ํา 

- พัฒนาแหลงน้ํา 
จํานวน ๒๔ แหงและ
ปรับปรุงซอมแซม
โครงการพัฒนาแหลง
น้ํา จําวน ๑๙ แหง
เพ่ือเปนแหลงน้ํา
ตนทุนเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรรม/เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การกระจายน้ํา 

- มีแหลงเก็บกักน้ํา
เพ่ือใชในการอุปโภค-
บริโภคและการ
เกษตรกรรมของ
ประชาชนในพ้ืนที่
โครงการในชวงฤดู
แลง 

- โครงการพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน ๒๔ 
โครงการ 

๘๑๒.๐๐๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐๐๐ สพน. 

กิจกรรมหลักที่ ๑  
อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ํา และ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 

- การทบทวนศักย ภาพ
ความเหมาะสม การ
พัฒนา ปรบัปรงุ ฟนฟ ู
แหลงนํ้าธรรมชาติ ที่มี
ขนาดพื้นที่มากกวา๕๐ 
ไรข้ึนไปในพื้นที่ลุมนํ้า
สาขา และสํารวจวาง
โครงกา   ออกแบบ
โครงการระบบแหลงนํ้า
ธรรมชาติ ตามที่
เหมาะสม และ
ประชาชนใหการ
ยอมรับ 

๑. รายงานการ
ทบทวน ศักยภาพ 
ความเหมาะสม การ
พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟู 
แหลงนํ้าธรรมชาติ
ประเภท หนอง บึง 
หรือแหลงนํ้าธรรมชาติ 

- โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ
ออกแบบและผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน
(IEE) จํานวน ๒๕ โครงการ 

๔๐.๐๐๐๐ ๑๖๐.๐๐๐๐ สพน. 

๒. รายงานการสํารวจ 
และออกแบบพรอม
จัดทําเอกสารประ 
กวดราคากอสราง การ
จัดทํารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวด 
ลอมเบื้องตน (IEE) 
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ตารางที่ ๒ แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๒, กลยุทธที่ ๕ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงนํ้า และพื้นที่
ชุมนํ้า เพื่อจัดหานํ้าตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 
และการระบายนํ้า รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
ผลผลิต : ๒ การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า/พื้นที่ชุมนํ้าและ
บริหารจัดการนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและ
พื้นที่ชุมนํ้าเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และรักษา
ระบบนิเวศ 
กลยุทธที่ ๕ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า และพื้นที่ชุมนํ้า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้า บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัย
แลง ฟนคืนความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน 

กิจกรรมหลักที่ ๑  
อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ํา และ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 

- การศึกษา และ
สํารวจ ออกแบบ
โครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงนํ้า ๑๘๒ แหง 

- มีนํ้าตนทุนเพื่อการ
รักษาระบบนิเวศและ
เพื่อการใชนํ้าขั้น
พื้นฐานของลุมนํ้าไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 
ของเปาหมาย 

- ศึกษาศักยภาพความเหมาะสม สํารวจ
ออกแบบ และผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา (ขนาด 5๐ ไรขึ้นไป และ
พ้ืนที่ชุมน้ําระดับชาติและนานาชาต)ิ 

๓๐๐.๐๐๐๐ ๕๐๐.๐๐๐๐ สอน. 

- จํานวนแหลงนํ้าที่
ไดรับการอนุรักษฟนฟู 
พัฒนา ปรับปรุง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือ
แกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัย (แหง) 

- แหลงนํ้า/พื้นที่ชุม
นํ้าที่ไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุง 
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใช
ประโยชน ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

- โครงการสํารวจออกแบบโครงการอนุรักษ 
ฟนฟู แหลงน้ํา 

๒๐.๖๔๐๐ ๑๒๕.๑๐๐๐ สทภ.๑-๑๑ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาแหลง
น้ํา และพ้ืนท่ีชุม
น้ํา 

- แหลงนํ้าที่กอสราง
และฟนฟูโดยกรม
ทรัพยากรนํ้าไดรับการ
ตรวจสภาพเปนประจํา 

- สํารวจและตรวจ
สภาพสิ่งกอสรางดาน
แหลงนํ้าอยางนอยป
ละ 200 แหง 

- สํารวจและตรวจสภาพส่ิงกอสรางดานแหลง 
น้ํา 

1.2๐๐๐ 6.0๐๐๐ สบจ. 

- แหลงนํ้าที่กอสราง
และฟนฟูโดยกรม
ทรัพยากรนํ้าไดรับการ
บํารุงรักษาเปนประจํา 

- บํารุงรักษา
สิ่งกอสรางดานแหลง
นํ้าอยางนอยปละ 20 
แหง 

- คาบํารุงรักษาส่ิงกอสรางดานแหลงน้ํา 7.2๐๐๐ 36.๐๐๐๐ สบจ. 

กิจกรรมหลักที่ 2 
จัดหาน้ําตนทุน 
พัฒนาแหลงน้ํา 

- พัฒนาแหลงน้ํา จํานวน 
๒๔ แหงและปรับปรุง
ซอมแซมโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา จําวน ๑๙ แหง
เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุน
เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรรม/เพื่อการ
อุปโภค-บริโภคและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
กระจายน้ํา 

- มีแหลงเก็บกัก
น้ําเพ่ือใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 
กรรมของประชา 
ชนในพ้ืนท่ีโครง 
การในชวงฤดูแลง 

- โครงการปรับปรุงซอมแซมโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้า จําวน ๑๙ โครงการ 

๖๒๘.๐๐๐๐ ๕๔๐.๐๐๐๐ สพน. 
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ตารางที่ ๒ แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๒, กลยุทธที่ ๕ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการนํ้าของ ปท. ท่ี ๑ การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
เปาประสงค : จัดหานํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครอบคลมุทุก
หมูบานและชุมชนเมืองรวมทั้งพื้นที่เศราฐกิจพิเศษ และแหลงทองเทีย่วทีส่ําคัญ 
กลยุทธ : 1. จัดหาแหลงนํ้าตนทุนและกอสรางระบบประปา            
            3. การเพิม่ประสิทธภิาพระบบประปาชนบทและจัดหาแหลงเก็บนํ้าฝน  
            ๔. การจัดหานํ้าด่ืมใหโรงเรียนและชุมชน 
ยุทธศาสตร ทส.ท่ี ๒ บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยางบูรณาการและมี
ประสิททธิภาพ 
เปาประสงคท่ี 17 : มีนํ้าอุปโภคและบริโภคอยางเพยีงพอ 
กลยุทธท่ี 1 : พัฒนา ปรับปรุง ฟนฟแูหลงนํ้าธรรมชาติสนับสนุนระบบประปา
ชุมชน 
กลยุทธท่ี 3 : ปองกัน บรรเทา และแกไขปญหาวิกฤตนํ้า 

       

ยุทธศาสตร ทน.ที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงน้ํา และพ้ืนที่ชุมน้ํา 
เพ่ือจัดหาน้ําตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ และการระบายน้ํา 
รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
ผลผลิต : ๒ การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา/พ้ืนที่ชุมน้ําและบริหาร
จัดการน้ํา 
เปาหมายการใหบริการ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและพ้ืนที่ชุมน้ํา
เพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และรักษาระบบนิเวศ 
กลยุทธที่ ๕ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และพ้ืนที่ชุมน้ํา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหลงน้ํา บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง ฟนคืนความ
อุดมสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน 

กิจกรรมหลักที่ ๑ 
อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ํา และ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
 
กิจกรรมหลักที่ 2 
จัดหาน้ําตนทุน 
พัฒนาแหลงน้ํา 

- หมูบานนอกเขต
ประปาภูมิภาคมี
แหลงน้ําสําหรับ
ระบบประปาหมูบาน 

- จํานวนหมูบานท่ีมีแหลง 
น้ําผิวดินสําหรบัระบบ 
ประปาเพิ่มขึน้ 
- รอยละของจํานวนหมูบาน
ชุมชนมีน้ําอุปโภคบริโภค 

- โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา  1๖73.8219 ๖๗53.5300 สทภ.1,๓,๗, 
๙,๑๐ 

- โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําและระบบ
กระจายน้ํา 

104.0000 520.0000 สทภ.3 

- กอสรางระบบกระจายน้ํา ๕๐.0000 ๒50.0000 สทภ.10 
- สํารวจออกแบบ
ระบบประปาที่มี
ศักยภาพ จัดหาแหลง
น้ําตนทุนและพัฒนา
ระบบประปาหมูบาน 
7,490 หมูบาน 
ภายในป 2560 
 

- มีผลการศึกษาความ
เหมาะสมแหลงน้ําตนทุน
และระบบประปาหมูบาน 
ใหกับหมูบานท่ีไมมี
น้ําประปา 
- มีแบบกอสรางแหลงน้ํา
ตนทุนและระบบประปา
หมูบาน สําหรับหมูบานท่ี
มีศักยภาพดานแหลงน้ํา 

- โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและ
สํารวจออกแบบระบบประปาใหกับหมูบานที่
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ระยะที่ 2 
ระยะที่ 3 

170.๐๐๐๐ 1,050.๐๐๐๐ สบจ./ 
สทภ.๑-๑๑ 
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ตารางที่ ๒ แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๒, กลยุทธที่ ๕ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที ่๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงนํ้า และ
พื้นที่ชุมนํ้า เพื่อจัดหานํ้าตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บ และการระบายนํ้า รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ 
ผลผลิต : ๒ การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า/พื้นที่ชุมนํ้า
และบริหารจัดการนํ้า 
เปาหมายการใหบริการ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและ
พื้นที่ชุมนํ้าเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และรักษา
ระบบนิเวศ 
กลยุทธที่ ๕ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า และพื้นที่ชุมนํ้า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้า บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัย
แลง ฟนคืนความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน 

กิจกรรมหลักที่ ๑ 
อนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ํา และ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
 
กิจกรรมหลักที่ 2 
จัดหาน้ําตนทุน 
พัฒนาแหลงน้ํา 

  - สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
๑. การอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า 
๒. จัดสรางระบบผลิตนํ้าดื่มใหแก
สถานศึกษาและหมูบานในพื้นที่
ทุรกันดารจํานวน 100 แหง 

 
 

100.๐๐๐๐ 
1.5000 

 
 

500.๐๐๐๐ 
8.5000 

 
 

สทภ.๑-๑๑ 

สทภ.๙ 

กิจกรรมหลักที่ ๓  
ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาแหลง
น้ําและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

- สํารวจออกแบบ
ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบานจํานวน 
9,093 หมูบาน
ภายในป 2564 

- มีแบบรายละเอียด 
และหรือแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

- โครงการสํารวจออกแบบปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

- 900.๐๐๐๐ สบจ./ 
สทภ.๑-๑๑ 

- ระบบประปาหมูบาน
ที่ อปท. รับมอบจาก
กรมทรัพยากรนํ้า ไป
แลว (ตั้งแตป 2546-
2558) จํานวน 
10,104 แหง 

- มีผลสํารวจ
ประเมินผล
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบาน
ภายหลังการถายโอน
ภารกิจ 

- โครงการสํารวจประเมินผล
ประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน
ภายหลังการถายโอนภารกิจ 

- 50.๐๐๐๐ สบจ. 

- สํารวจสภาพระบบ
ประปาหมูบานที่อปท. 
ยังไมรับมอบโดย
สํารวจในสวนที่เหลือ
จํานวน 1,630 แหง 

- จํานวนระบบประปา
ที่ไดทําการสํารวจ
สภาพการใชงานเพ่ือ
เตรียมการสงมอบ
ทรัพยสินให อปท. 

- โครงการสํารวจสภาพระบบประปา
เพื่อเตรียมการสงมอบทรัพยสินให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5.403๐ - สบจ. 
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ตารางที่ ๒ แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๒, กลยุทธที่ ๕ (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลงน้ํา และพ้ืนท่ีชุม
น้ํา เพ่ือจัดหาน้ําตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ และการ
ระบายน้ํา รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
ผลผลิต : ๒ การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชุมน้ําและ
บริหารจัดการน้ํา 
เปาหมายการใหบริการ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและพ้ืนท่ี
ชุมน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง และรักษาระบบนิเวศ 
กลยุทธที่ ๕ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และพ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ํา บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลง ฟน
คืนความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบนิเวศน 

กิจกรรมหลักที่ ๓  
ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาแหลง
น้ําและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

- ซอมแซมระบบ
ประปากอนสงมอบ
ให อปท. จํานวน 
244 แหง (ที่ไดจาก
ผลการสํารวจ 
2,125 แหง) 

- จํานวนระบบ
ประปาชํารุดที่ อปท. 
ยังไมไดรับมอบ ไดรับ
การซอมแซมตาม
เปาหมาย 

- โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบานเพ่ือ
สงมอบทรัพยสินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

129.65๐๐ รอผลการสํารวจ
สภาพระบบประ 
ปา 1,630 แหง 

สบจ. 

- มีโรงเก็บเคร่ืองสูบ
น้ําสําหรับเก็บเคร่ือง 
มือการดําเนินงาน 
-สภาวะวิกฤตน้ํา 

- กอสรางโรงเก็บ
เคร่ืองสูบน้ําตามที่ได
งบประมาณแลวเสร็จ 
-พ้ืนที่ที่เกิดปญหา
ดานสภาวะวิกฤตน้าํ
ไดรับการชวยเหลือ 

- กอสรางโรงเก็บครุภัณฑเคร่ืองสูบน้ํา 43.267๐ - สบจ. 
- บริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา 21.0๐๐๐ 105.0๐๐๐ สบจ. 

- จํานวนโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําที่อยู
ในภารกิจถายโอน 
ไดรับการซอมแซม 

- จํานวนโครงการ
แหลงน้ําตามภารกิจ
ถายโอนไดรับการ
ซอมแซมตาม
เปาหมาย 

- โครงการซอมแซมอางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และ
ระบบสงน้ํา เพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจ 
ตามแผนการกระจายอํานาจฯ 

300.0๐๐๐ 1,500.0๐๐๐ สบจ. 

รวมยุทธศาสตร ๒ 16,617.9082 68,642.6605  
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ตารางที่ 3 แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๓, กลยุทธที่ 6 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการน้ํา ปท.ที่ ๖ การบริหารจัดการ  
เปาประสงค: มีระบบขอมูลใชในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระดับชาติและลุมน้ํา การวางแผนการบริหารน้ําในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต 
กลยุทธ :  ๖ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
ยุทธศาสตร ทส.ที่ ๔ การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตวั
เพ่ือรับมือภัยพิบัตทิางธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
กลยุทธ : ๗.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเคร่ืองมือการติดตามสถานการณ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
            ๑๓.๒ เตรียมความพรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัยทางธรรมชาต ิ
            ๑๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพความพรอมในการเตือนภัย 

       

ยุทธศาสตร ทน.ที่ ๓ พัฒนา ติดต้ัง และเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบ 
เฝาระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ และรองรับการปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลผลิต : ๓ การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณและการเตือนภัยดาน
น้ํา 
เปาหมายบริการ : เฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม 
กลยุทธ ๖ :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวัง ปองกัน
และเตือนภัยจากพิบัติภัยดานน้ํา และรองรับ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

กิจกรรมหลักที่ ๑  
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
พยากรณและ
เตือนภัยดานน้ํา
ในเสนทางน้ําหลัก 
และเสนทางน้ํา
สาขา 

- เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบติดตาม
สถานการณน้ําทางไกล
อัตโนมัติ ในลุมน้ําสาขา 
ปละ 1 ลุมน้ําสายหลัก 

- พื้นท่ีเสี่ยงภัยในลุมน้ํา
สาขาของลุมน้ําหลักมี
ระบบติดตามสถานการณ
น้ํา โดยนํารองในลุมน้ําแม
กลอง 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตาม
สถานการณน้ําทางไกลอัตโนมัต ิในลุมน้ํา
สาขาของลุมน้ําหลัก 

๕0.00๐๐ 200. 00๐๐ ศปว. 

- บํารงุรักษาสถานี
เครือขายอุต-ุอุทก
วิทยาแมนํ้าโขง 
- ตรวจวัดปริมาณนํ้า
และตะกอน 
เครือขายสถานีอุทก
วิทยาแมนํ้าโขงรวม
ไทย-ลาว 

- มีขอมูลอุตุ-อุทก
วิทยา แมน้ําโขง 
รายวัน จํานวน 13 
สถานี 
- มีขอมูลปริมาณน้ํา
และตะกอนรวมไทย-
ลาว จํานวน 394 คา 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายอุต-ุอุทกวิทยา
แมนํ้าโขงอยางย่ังยืน (ถายโอนภารกิจจาก MRCS) 
ประกอบดวย 2 กิจกรรม  
 1. โครงการบํารงุรักษาสถานีเครือขายอุต-ุอุทก
วิทยาแมนํ้าโขง 
2. โครงการตรวจวัดปริมาณนํ้า การเคลื่อนตัวของ
ตะกอนและตะกอนทองนํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 

- 17.5000 สวพ. 
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ตารางที่ 3 แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๓, กลยุทธที่ 6 (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที ่๓ พัฒนา ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบ เฝาระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ และ
รองรับการปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลผลิต : ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณและการเตือน
ภัยดานนํ้า 
เปาหมายบริการ : เฝาระวังและเตือนภัยนํ้าทวม-ดินถลม 
กลยุทธ ๖ :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวัง 
ปองกันและเตือนภัยจากพิบัติภัยดานนํ้า และรองรับ การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

กิจกรรมหลักที่ ๑  
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
พยากรณและ
เตือนภัยดานน้ํา
ในเสนทางน้ํา
หลัก และเสนทาง
น้ําสาขา 

- ปรับปรุงสถานี
เครือขายอุตุ-อุทก
วิทยาป 58-64 

- เครือขายอุต-ุอุทก
วิทยาไดรับการ
ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

- โครงการปรับปรุงสถานีเครือขายอุต-ุอุทก
วิทยา 

- 40.0000 สวพ. 

- ติดตามตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา
เดือนละคร้ัง  ที่สถานี
ตางๆ ดังนี้ แมน้าํโขง
จํานวน 3 สถานี 
แมน้ํากก 1 สถานี 
แมน้ําสงคราม 1 
สถานี น้ํากํ่า 1 สถานี 
น้ํามูล 2 สถานี 
(จํานวนทั้งส้ิน 8 
สถานี) 

1. ระดับความสําเร็จใน
การตรวจวิเคราะห
คุณภาพนํ้า จาํนวน  8 
สถานี เดือนละ 1 ครัง้ 
(สถานีละ 1 ตัวอยาง 
ตัวอยางละ 18 
พารามิเตอร) 
2. รายงานสถานการณ
คุณภาพนํ้าในรูปดัชนี
คุณภาพนํ้า (WQI) ปละ 
1 ครั้ง 

- โครงการเครือขายติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ํา
ในลุมน้ําโขงตอนลาง (ถายโอนภารกิจจาก 
MRCS) 

- 5.0000 สวพ. 

- จัดอบรมอยางนอยป
ละ 6 พื้นที่แบงเปน
พื้นที่ลาดเชิงเขา 3 
พื้นที่และพื้นที่ราบลุม
ริมนํ้า 3 พื้นที ่

- ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยไดรับการ
ถายทอดองคความรู
ดานการใชขอมูลในการ
เตือนภัยทรัพยากรนํ้า 

- โครงการเสริมสรางองคความรูดานการใช
ขอมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ํา 25 ลุมน้ํา 

5.000๐ 20. 00๐๐ ศปว. 

- พัฒนาระบบติดตาม
สถานการณน้ําใน
แหลงน้ํา ขนาดไม
นอยกวา 50 ลาน 
ลบ.ม. ปละ 1 
จังหวัด 

- มีระบบติดตาม
สถานการณน้ําใน
แหลงน้ํา เพ่ือการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในแหลง
น้ํา 

- โครงการวาจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตาม
สถานการณน้ําในแหลงน้ําจังหวัด..... 

10.000๐ 40.000๐ ศปว. 
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ตารางที่ 3 แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดรบักบัประเดน็ยุทธศาสตรกรมทรพัยากรน้ําที่ ๓, กลยุทธที่ 6 (ตอ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ ทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร / ผลผลิต/ เปาหมาย / กลยุทธ ทน. 
กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ (ลบ.) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั้น 

ป 2559 
ระยะกลาง/ยาว 
ป2560-2564 

ยุทธศาสตร ทน.ที ่๓ พัฒนา ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบ เฝาระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ และ
รองรับการปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลผลิต : ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณและการเตือน
ภัยดานนํ้า 
เปาหมายบริการ : เฝาระวังและเตือนภัยนํ้าทวม-ดินถลม 
กลยุทธ ๖ :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวัง 
ปองกันและเตือนภัยจากพิบัติภัยดานนํ้า และรองรับ การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

กิจกรรมหลักที่ ๒  
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และเตือนภัยใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ํา
หลาก-ดินถลม ใน
พ้ืนท่ีราบเชิงเขา 

- ตดิตั้งระบบเตือนภัย
ลวงหนาครอบคลุม
หมูบานเส่ียงภัย
จํานวน 3,093 
หมูบาน 

- หมูบานเส่ียง
อุทกภัย-ดินถลม 
3,093 หมูบานมี
ระบบเตือนภัย 

- โครงการตดิตัง้ระบบเตอืนภัยลวงหนา (Early 
Warning) สําหรับพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย-ดินถลมใน
พ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

240.5568 - สวพ. 

- บํารุงรักษาระบบ
เตือนภัยลวงหนา 

- สถานีเตือนภัย
ลวงหนาไดรับการ
ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพให
พรอมใชงานไมนอย
กวาเปาหมาย 

- โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ํา
ทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ระบบสง
ขอมูลสัญญาณภาพ(CCTV) ระบบเตือนภัยน้ํา
ทวม-ดินถลม(Early Warning) และเครือขาย
สถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ําโขง(Mekong-
HYCOS) 

25.0000 ๓๐๘.๒๓๒๐ สวพ. 

- งานเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
ระบบเตือนภัย
ลวงหนาและขยายการ
เตือนภัยในที่ราบเชงิ
เขา 

- ประชาชนในพ้ืนที่
เส่ียงภัยไดรับการ
เตือนภัยทันตอ
เหตุการณ 

- โครงการซอมแซมระบบ Early Warning ใน
พ้ืนที่ราบเชิงเขา (ทดแทนของเดิม) 

- 322.4863 สวพ. 

รวมยุทธศาสตร ๓ 330.5568 753.2183  
รวมทั้งสิ้น (ยุทธศาสตร 1, 2 และ ๓) 17,4๐๕.7623 72,๔๖๗.8548  
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บทที่ ๕ 
การตดิตามและประเมินผล 

       

  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/กลยุทธเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายการ

ใหบริการของหนวยงาน และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว กรมทรัพยากรนํ้าไดใชแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลดังน้ี 

๑) การประเมินผลกอนการดําเนินงาน (Pre-Project Evaluation) เพื่อตรวจสอบ

ความพรอมและความเหมาะสมหรือความจําเปนในการดําเนินงาน ความเปนไปไดของ

โครงการ ความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และแนวทางการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนรวมท้ัง

การสนองตอบตอเปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งจะชวยประเมินความเหมาะสมกอนการ

ตัดสินใจดําเนินโครงการ 

๒) การติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการ (On - going Monitoring and Evaluation) 

เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการ ท้ังในสวนของผลการดําเนินงานและผลการใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวโดยมีรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ตาม

ยุทธศาสตร เปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด การติดตามและประเมินผลจะดําเนินการทุก 

๓ เดือน (ไตรมาส)  การติดตามผลการดําเนินโครงการจะใชวิธีการประเมินตนเองผาน

ระบบติดตามประเมินผลโครงการ (e - Project Tracking) นอกจากน้ียังมีการ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป   

๓) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post or End of Project Evaluation)เปน

การประเมินผลผลิตและความสําเร็จของการดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการวาเปนไป

ตามแผนท่ีวางไวหรือไม บรรลุตามเปาหมายเพียงใดและมีประสิทธิภาพหรือไม โดยใช

เคร่ืองมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 

(PART)  

๔) การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน (Impact Evaluation) เปนการประเมินเมื่อ

โครงการสิ้นสุดแลว เพื่อดูผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิด ข้ึนและผลประโยชน ท่ี

ประเทศชาติและประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ โดยใชเคร่ืองมือการประเมิน

ความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM) 
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ภาคผนวก 
 กระบวนการ/วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ํา 

 

 สรุปผลการทบทวนภารกิจ/กลยุทธกรมทรัพยากรน้ํา 

 (เปรียบเทียบของเดิมกับปรับปรุงเพิ่มเติม ป 2558) 

 

 บันทึกท่ี ทส 0604.2/1391 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เห็นชอบ เร่ือง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. 2559 - 2564 ของกรมทรัพยากรน้ํา 
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Flow Chart กระบวนการ/วิธกีารจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิตัิการ กรมทรพัยากรน้ํา 

สัญลักษณ เร่ิม/สิ้นสุด ดําเนินการ พิจารณา การเชื่อมโยง   
 

ขั้นตอน 
หนวงานที่เกี่ยวของ 

เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา 
สนผ. ผูบริหาร 

หนวยงานใน 
กรมทรัพยากรน้ํา 

ผูมีสวนได/เสีย 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ  

๑.๑ รวบรวม ศึกษานโยบายรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตรของประเทศ/
ยุทธศาสตรกระทรวง 

๑.๒ รวบรวม วิเคราะหฐานขอมูล
จากศูนยสารสนเทศ/        
ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า       
และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๑.๓ ศึกษารูปแบบการจัดทาํแผน
ยุทธศาสตรใหสอดคลอง
ยุทธศาสตรประเทศ,
ยุทธศาสตรกระทรวง        
และยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ 

๑.๔ วิเคราะหขอมูลการดาํเนินงาน
ที่ผานมา 

๑.๕ ออกแบบกระบวนการทบทวน
แผนยุทธศาสตร และแผน 
ปฏิบัตกิาร กรมทรพัยากรนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 

   - นโยบายรัฐบาล 
- แผนชาติ 
- แผนบริหาร

ราชการแผนดิน 
๔ ป 

- แผนยุทธศาสตร 
ทส. 

- ปฏิทิน
งบประมาณ
สํานัก
งบประมาณ 

- เอกสารตาง ๆ 

มี.ค. - เม.ย. 

๒. จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน ๒ คร้ัง  

๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ     
ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน/พันธกิจ/
ยุทธศาสตร/กลยุทธ        
กรมทรัพยากรนํ้า              
โดยวิธีการ SWOT 

๒.๒ จัดประชุมระดมสมอง รบัฟง
ความคิดเห็น ตอวิสัยทัศน/
พันธกิจ/ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
และแผนปฏิบัตกิาร            
กรมทรัพยากรนํ้า 

     เม.ย. - พ.ค.   
 
 
 
 
 
 

๓. สรุปประมวลผล แผนยทุธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ 

 
 

   มิ.ย. 

๔. นําเสนอผูบริหารเพ่ือขอความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร     
กรมทรัพยากรน้ํา 

 
 

   มิ.ย. 
 

 
๕. จัดประชุมสัมมนาถายทอดแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ    
กรมทรัพยากรน้ํา ไปสูการ
ปฏิบัติ 

     มิ.ย. 
 

 
 

No 

Yes 
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สรุป ผลการทบทวน ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรนํ้า เปรียบเทียบของเดิมป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กับการปรับปรุงเพ่ิมเติม ป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

เดิม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ขอเสนอใหม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เหตุผลประกอบ 

วิสัยทัศน 

“บรหิารจัดการทรพัยากรนํ้าแบบ

บูรณาการเปนระบบลุมนํ้า โดย

การมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

อยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม

และย่ังยืน” 

 

“บรหิารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบ

บูรณาการเปนระบบลุมนํ้า โดย

การมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อความ

มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน” 

๑. เปนไปตามหลกั PMQA คือการ

บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล คือโดย

การมสีวนรวม  เปนธรรม ซื่อสัตย

สุจริต โปรงใส คุมคา มีประสิทธิภาพ 

ประสิทฺธิผล 

๒. สอดคลองกบันโยบายรัฐบาลปจจบุัน 

ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง อยาง

ย่ังยืน 

 

คานิยมหลัก 

“รูรักษทรัพยากรนํ้า  รูสามัคคี  

รวมบริหารจัดการ” 

 

“รูรักษทรัพยากรนํ้า  รูสามัคคี  

รวมบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล” 

- รูรักษทรัพยากรนํ้า หมายถึง มีความรู

ความเขาใจในทรัพยากรนํ้า รูรักษา 

อนุรักษ ปองกัน ฟนฟูเยียวยา และ

พัฒนา 

- รูสามัคคี  หมายถึง  รวมกันทํางาน

ดวยความจริงใจ อยางพรอมเพียง  ไม

แบงพรรคแบงพวกทํางานเพื่อ

ผลประโยชนของสวนรวม ไมหวัง

ผลประโยชนตอบแทน 

- รวมบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล  หมายถึง รวมกันบริการจัดการ 
ทรัพยากรนํ้า โดยใชหลักประสทิฺธิผล 
ประสิทธิภาพ  การตอบสนอง  ความ
รับผิดชอบ  ความโปรงใส การมีสวน
รวม การกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม 
ความเสมอภาค และหลักการมุงเนน  

 ฉันทามติ  เพื่อใหบรรลุตามพันธกจิ/  

 ภารกิจของกรมฯ และความพงึพอใจ  

 ของประชาชน     
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เดิม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ขอเสนอใหม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เหตุผลประกอบ 

พันธกิจ 

• จัดทํานโยบาย และแผน 
สงเสริมความรวมมือ การบรหิาร
จัดการทรัพยากรนํ้าแบบบรูณา
การอยางเปนระบบ 
ระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ  

• สงเสริม สนับสนุน และเพิม่
ศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อน
องคกร และ เครือขายลุมนํ้า  

• อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพิม่
ประสิทธิภาพ และรกัษาสมดุล
ระบบนิเวศ ของแหลงนํ้าและ
พื้นที่ชุมนํ้า  

• พัฒนาองคความรู ระบบ
ขอมูล กําหนดมาตราฐานดาน
บรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า และ
ระบบเตือนภัยแบบบรูณาการ 
เพื่อใหเกิดการนําไปใชของทุก
ภาคสวน ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาระบบนํ้าอุปโภคบริโภค 
 

คงเดิม 

 

ครอบบคุมตามภารกจิในกฎกระทรวง 

ยุทธศาสตร 

๑. พัฒนากลไกและเครื่องมือ

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

แบบบรูณาการ โดยการมสีวน

รวมของทกุภาคสวน 

๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลง

นํ้า และพื้นที่ชุมนํ้า เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกักเก็บ และ

การระบายนํ้ารวมถึงรักษาความ

สมดุลของระบบนิเวศ 

๓. พัฒนาและติดต้ังระบบเฝา

ระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทาง

 

๑.        คงเดิม 

 

 

๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา แหลง

นํ้า และพื้นที่ชุมนํ้า เพื่อจัดหานํ้า

ตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ

กักเกบ็ และการระบายนํ้า รวมถึง

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

 

๓. พัฒนา ติดต้ัง และเพิม่

ประสิทธิภาพ ระบบเฝาระวัง 

 

 

 

- เพิ่มคําวา “เพื่อจัดหานํ้าตนทุน”   

ใหเห็นผลงานของ ทน.  ที่ดําเนินการ

แกไขปญหาภัยแลง สําหรับคําวา “

การระบายนํ้า” ครอบคลมุงานบรรเทา

นํ้าทวม และรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศ 

- เพิ่มคําวา “เพิ่มประสทิธิภาพ”เพราะ

กรมฯติดต้ังครบทกุพื้นที่แลว ตองมี

การเพิม่ประสิทธิภาพระบบ ตอไป 



 
 

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติราชการ กรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ.๒๕๕9-๒๕64   66 

 

เดิม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ขอเสนอใหม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เหตุผลประกอบ 

ธรรมชาติ 

 

เตือนภัยจากพบิัติภัยทาง

ธรรมชาติ และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

พรอมทั้งในยุทธศาสตรน้ี เห็นควรมี 

และรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อใหชัดเจนและ

สอดคลองกบัยุทธศาสตร ทส. 

 

กลยุทธ   

- ในยุทธศาสตร ๑ 

๑. จัดทําแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ 

และพัฒนากลไกการบรหิาร

จัดการนํ้าแบบบรูณาการ 

รวมทั้งแผนการอนุรกัษฟนฟู

พัฒนาแหลงนํ้าและพื้นที่ชุมนํ้า 

เพื่อการบรรเทาปญหาอทุกภัย

และภัยแลง  รวมทัง้รกัษาระบบ

นิเวศน โดยกระบวนการมสีวน

รวมจากทุกภาคสวน 

๒. สงเสรมิความรูความเขาใจ

และกระบวนการมสีวนรวมของ

ประชาชนองคกรลุมนํ้าเครอืขาย

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการ

บรหิารจัดการทรพัยากรนํ้าการ

จัดสรรนํ้าและการเพิม่

ประสิทธิภาพการใชนํ้า 

๓. พัฒนากลไก เครื่องมือ กฎ 

ระเบียบ การจัดสรรนํ้าระบบ

ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

การวิจัยดานทรัพยากรนํ้าเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 

 

  

 

คงเดิม 
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เดิม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ขอเสนอใหม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เหตุผลประกอบ 

๔. ประสานความรวมมือ

ระหวางประเทศดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า ทั้งในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี 

กลยุทธ   

- ในยุทธศาสตร  ๒ 

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้า 

และพื้นที่ชุมนํ้า เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพแหลงนํ้า บรรเทา

ปญหาอุทกภัยและภัยแลง ฟนคืน

ความอุดมสมบูรณ และรักษาระบบ

นิเวศน 

กลยุทธ   

- ในยุทธศาสตร  ๓ 

กําหนดมาตรการ เฝาระวัง 

ปองกันและเตือนภัยจากพบิัติ

ภัยดานนํ้า และรองรบั การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

    คงเดิม 

 

 

 

 

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบเฝาระวัง 

ปองกันและเตือนภัยจากภิบัติภัย

ดานนํ้า และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

- เปลี่ยนเปน “พัฒนาและเพิม่

ประสิทธิภาพ” เพราะเน่ืองจากกรมฯ 

ติดต้ังครบแลวตอไปเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหดีข้ึน 

เปาประสงค  

ในยุทธศาสตร ที่ ๑ 

กลไกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าไดรับการพฒันา

แบบบรูณาการทุกระดับโดยการ

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

 

         คงเดิม 

 

 

 

 

เปาประสงค  

ในยุทธศาสตร ที่ ๒ 

๑. แหลงนํ้าไดรบัการอนุรกัษ 

พัฒนา ฟนฟูและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกักเก็บและ

การระบาย รวมทัง้การฟนคืน

ความอุดมสมบูรณและรักษา

ระบบนิเวศ 

 

 

คงเดิม 
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เดิม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ขอเสนอใหม 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เหตุผลประกอบ 

๒. ระบบบริหารจัดการนํ้าที่

สอดคลองกบัความจําเปนในการ

ดํารงชีวิต การผลิตและรักษา

ระบบนิเวศ รวมทัง้แกไขและ

บรรเทาปญหาอุทกภัยและภัย

แลง 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค  

ในยุทธศาสตร ท่ี ๓ 

๑. เฝาระวังและเตือนภัยจาก

วิกฤตนํ้า โดยการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวน 

 

๒. เตรียมความพรอมรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่

สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า 

 

 

๑. เฝาระวังและเตือนภัยจาก

วิกฤตนํ้าเพื่อลดความเสียหายตอ

ชีวิตและทรัพยสิน โดยการมสีวน

รวมจากทุกภาคสวน 

๒.          คงเดิม 

 

 

 

เพิ่มคําวา “เพื่อลดความเสียหายตอ

ชีวิตและทรัพยสิน  ช้ีใหเห็น

ความสําเรจ็การดําเนินงาน 
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คณะผูจัดทํา 

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิตัิราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ของกรมทรพัยากรน้ํา 

 

 

ที่ปรกึษา 

นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

นายบุญจง จรัสดํารงนิตย รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

นายนิรุติ คูณผล ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า 

 

คณะผูจัดทําและเรียบเรียง 

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน 

นางสาวยุพเยาว จันทรเทศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางธนกร ทองแถม ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นายดุลยฤทธ์ิ หอมนาน วิศวกรชํานาญการพเิศษ 

นางสาวฐิติชญาน ศิลปเสถียรกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวกัลยาณ ี สุวรรณประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวกันตพิมพ พานิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวอัญชลี เพ็งหัวรอ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นายพิทักษ ดวงพรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายพีระพันธ พฤกษศิริวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายศรัณย หุตากร วิศวกรโยธา 

นางสาววไลพร กําเนิดศิริ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสุจินดา ผองสวาง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

สวนนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรนํ้า 

กรมทรัพยากรนํ้าเลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02 271 6000 ตอ 6317 

โทรสาร : 02 271 6280 
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