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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : บูรณาการแผนงานโครงการด้านทรพัยากรน้ำอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงานด้านทรัพยากรน้ำได้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : กลั่นกรองแผนงานด้านทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ระดับความสำเร็จของการได้รับงบประมาณตามการจัดลำดับความสำคัญท่ีกำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแต่ละปี 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ    
1.1 โครงการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
ภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

- ความสำเร็จ 
ของการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
เสนอ กนช. เห็นชอบ 

ทุกปี 9.5000 หลัก : กวค.  
 
สนับสนุน : 
กนผ. 
 

 2) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ 
การพิจารณาและจัดลำดับ 
ความสำคัญ 
 

- ความสำเร็จของ 
หลักเกณฑ์การจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ 

ทุกปี - หลัก : กวค.  
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   - ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณา 
และจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรน้ำประจำปี 
   - ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณา 
และจัดลำดับความสำคัญแผน 
งบประมาณบูรณาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ  
   - ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณา 
และจัดลำดับความสำคัญแผนงาน/ 
โครงการเร่งด่วน เช่น งบกลาง เงินกู้ 

สนับสนุน : 
กนผ. กบน. 
ศอน. สลน. 
สทนช.1-4 

 3) โครงการปรับปรุง 
การบริหารงบประมาณ 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 

- ร้อยละความสำเร็จ 
ของตัวชี้วัดของแผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ  

ทุกปี - หลัก : กวค.  
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
 

1.2 โครงการจัดทำแผนงาน  
และกลั่นกรองภายใต้ระบบ
บริหารจัดการแผนงานโครงการ
และฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการ

1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 
เพ่ือรองรับการจัดทำงบประมาณ 
ด้านน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) ปรับปรุงระบบบูรณาการเพ่ือจัดทำ 
แผนงานและงบประมาณภายใต ้

- ร้อยละความสำเร็จ 
ของแผนงานที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ  

ทุกปี 85.0000 หลัก : กวค. 
 
สนับสนุน : - 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศ (Thai Water Plan) 

แผนแม่บทการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลแผนงานและงบประมาณ
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : พัฒนาและขับเคลื่อนแผนแม่บททรัพยากรน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการบนหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 : ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : (1) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
  (2) ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ    
1.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดทำ 
แผนแม่บทลุ่มน้ำ 
 

1) ยกร่างทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงานของแผน 
แม่บทลุ่มน้ำ 
2) การรับฟังความคิดเห็น 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการ 

- มีแผนแม่บทระดับ 
ลุ่มน้ำครบทั้ง 22 ลุ่มน้ำ 
 
 
 

ปี 2566-2570 
 
 
 
 

140.0000 
 
 
 
 

หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน : 
สทนช.1-4 สลน. 
กบน. กกม. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ทรัพยากรน้ำจังหวัดและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
3) ปรับปรุงข้อมูลเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ แผนงานกับบริบทพ้ืนที่ 
4) โครงการขับเคลื่อนการจัดทำ 
แผนแม่บทระดับจังหวัดในพ้ืนที่ 
ระดับภาค 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.2 โครงการทบทวนขอบเขต 
ลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ 
 
 

1) ประชุมทบทวนขอบเขตลุ่มน้ำ  
22 ลุ่มน้ำ 
2) จัดทำเอกสารประกอบการประกาศ
เขตลุ่มน้ำ 
3) จ้างที่ปรึกษาทบทวนขอบเขตลุ่มน้ำ 
22 ลุ่มน้ำ 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการทบทวนขอบเขต 
ลุ่มน้ำ 

ปี 2568 42.3314 หลัก : กบน. 
 
สนับสนุน : ศอน. 
สทนช.1-4 

1.3 โครงการปรับปรุงแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
20 ปี 

1) ปรับปรุงทิศทาง วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน 
และรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ 
จังหวัดและผู้มีส่วนได้เสีย 
2) จัดทำข้อมูลเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการสำคัญ 

- การปรับปรุง 
แผนแม่บทการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

ปี 2570 45.0000 หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน : 
กวค. กบน. สลน. 
กกต. ศอน. กกม. 
สลธ. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

และแผนปฏิบัติการ 5 ปี จากแผนแม่บท 
ระดับประเทศเป็นรายลุ่มน้ำ   

2. แผนงานติดตามประเมินผลภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี    
2.1 โครงการติดตามประเมินผล
โครงการภายใต้แผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
20 ปี 

1) โครงการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
   1.1) การติดตามประเมินผลภายใต้ 
แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำ  
20 ปี (แผนระดับ 3 / ทุกแหล่ง 
งบประมาณ) 
         - ผลสัมฤทธ์ิแผนงาน/ 
โครงการรายปี 
          - ผลสัมฤทธ์ิแผนงาน/ 
โครงการราย 5 ปี 

- มีรายงานการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ทฯ น้ำ 
ทุกปี 

ทุกปี 
และ ทุก 5 ปี 

 
 

175.0000 
 

หลัก : กนผ. กวค. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

    1.2) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เพ่ือปรับปรุงและขับเคลื่อนแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี  

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
แนวทางในการปรับปรุง 
การดำเนินงานและ 
การทบทวนเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

แผนแม่บทฯ น้ำ 
และการยกระดับแนวทาง 
การขับเคลื่อนปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการประจำปี 

    1.3) การติดตามประเมินผล 
แผนแม่บทลุ่มน้ำและจัดทำกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาลุ่มน้ำประจำปี 
         - รวบรวม วิเคราะห์ 
ผลการดำเนินงานและประเด็นช่องว่าง 
แผนแม่บทลุ่มน้ำ 
        - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หน่วยงานภายใต้แผนแม่บทลุ่มน้ำ 
        - จัดทำข้อเสนอ กรอบแนวทาง 
การดำเนินงาน และกรอบการเสนอ 
แผนปฏิบัติการรายปีเสนอคณะกรรมการ 
ลุ่มน้ำ 
 

- มีกรอบการดำเนินงาน 
แผนแม่บทลุ่มน้ำรายปี 
- ผลการปฏิบัติงานและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของแผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ รายงานต่อ 
กนช. และ สงป. 
- ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายภายใต้ 
แผนบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 
และโครงการ 
ตามนโยบายรัฐบาล
แก้ปัญหาด้านน้ำของ
ประชาชน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- ตัวชี้วัดด้านน้ำตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
ผลการปฏิบัติงานและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากแหล่งงบประมาณ
อ่ืนๆ รายงานผู้บริหาร 
สทนช. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องนำไปใช้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2) โครงการติดตามประเมินผล 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 
   2.1) ประชุมกลุ่มย่อย  
   2.2) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล  
   2.3) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   2.4) จัดทำรายงานผล 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการ 
มีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ทุกปี  75.0000           หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน : 
สทนช.1-4  
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 3) โครงการตรวจสอบและติดตาม 
การดำเนินงานตามแผนแม่บท 
การบริหารทรัพยากรน้ำ ภายใต้ 
ความร่วมมือระหว่าง สทนช.  
และ GISTDA 
   3.1) จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
   3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ 
ความร่วมมือระหว่าง สทนช. และ 
GISTDA 
   3.3) การปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
   3.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ในการทำเอกสาร/คู่มือ/รายงาน 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำที่ใช้งาน 
ระบบ มีความพึงพอใจ 
จากการใช้งานไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80          

ทุกปี 18.0000 หลัก : กวค. 
 
สนับสนุน : ศอน. 

 4) โครงการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และแผนบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 
   4.1) ติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติ
การด้านทรัพยากรน้ำประจำปี 
   4.2) ติดตามประเมินผล  

- สามารถรายงานผล 
การดำเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนแม่บท 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ  
และแผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการ 

ทุกปี 17.6000 
 

หลัก : กวค. 
 
สนับสนุน : - 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 
   4.3) ติดตามประเมินผล แผนงาน/
โครงการเร่งด่วน 
   4.4) การติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานภายใต้มติคณะรัฐมนตรี
สัญจร นายกรัฐมนตรี 
และรองนายกรัฐมนตรี    

ทรัพยากรน้ำได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยำ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

2.2 โครงการติดตามประเมินผล
ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 2) 

1) โครงการประเมินผลตามตัวชี้วัด 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
    1.1) SDG 6.4 ประสิทธิภาพ 
การใช้น้ำและความขาดแคลนน้ำ  
(ทุก 3 - 5 ปี)  
    1.2) SDG 6.5 การจัดการน้ำ 
แบบบูรณาการ และการจัดการน้ำ 
ข้ามพรมแดน (ทุก 3 ปี) 
    1.3) SDG 6.6 ระบบนิเวศ 
ที่เก่ียวข้องกับน้ำ (ทุก 5 ปี) 

รายงานผลการประเมินผล 
ตามตัวชี้วัดของแผน 
- ระดับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตามรอบการประเมิน 
แต่ละตัวชี้วัด  

ทุกปี และทุกรอบ 
การประเมิน 

 220.5000           หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) โครงการประเมินผลตามตัวชี้วัด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ 2) 
3) โครงการติดตามด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ชุมชน 
ที่ได้รับผลกระทบข้ามพรมแดน 

2.3 โครงการส่งเสริม 
การประหยัดน้ำ 

1) ติดตามประเมินผลการประหยัดน้ำ 
ภาครัฐ 
2) การพัฒนาระบบการรายงาน 
การใช้น้ำภาครัฐ (G-Water Use) 

- รายงานผล 
การดำเนินงานส่งเสริม 
การประหยัดน้ำประจำปี 
- มีการนำข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย/แนวทาง 
ในการส่งเสริม 
การประหยัดน้ำ ไปใช้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ทุกปี  15.0000           หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ที่ 1.2.2 : ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชิงพื้นที่     
1.1 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 
ทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 

1) วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ 
ของพ้ืนที่สำหรับการพัฒนาในระดับ 
ยุทธศาสตร์  
2) กำหนดทางเลือกในการพัฒนา 
เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่ 
3) รับฟังความคิดเห็น 
4) รวบรวมและเสนอแผนงาน 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
ในพ้ืนที่ 

- พ้ืนที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ 
มีทิศทางการพัฒนา 
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 

ปี 2566-2570  260.0000 
          

หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน : 
สทนช.1-4 
 

1.2 โครงการจัดทำแผนแม่บท 
เฉพาะพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา 
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

1) การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทน้ำฯ ทั้ง 6 ด้าน 
2) การรับฟังความคิดเห็น 
3) แผนงานโครงการสำคัญต่อ 
การแก้ปัญหาพื้นที่เป้าหมายรายลุ่มน้ำ 

- พ้ืนที่เป้าหมาย 
มีแผนหลักแบบบูรณาการ 
ในการแก้ไขปัญหา 
ตามแผนแม่บททั้ง 6 ด้าน 

 ทุกปี   
(ปีละ 1 พื้นที่)    

165.0000          หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน : 
สลน. 
สทนช.1-4 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.3 โครงการศึกษาแผนบูรณาการ
ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง 
และอ่าวไทยตอนบนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม 
  

1) ประเมินศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและอ่าวไทย
ตอนบนที่เป็นไปได้ตามแผนพัฒนา
ระดับพ้ืนที่  
2) กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ทิศทาง และทางเลือกการพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่สูงสุดทั้งหมดที่เป็นไปได้ 
ตามศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำ 
ที่รองรับ ได้ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นในพ้ืนที่  
3) ปรับปรุงแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. 2567-2575 รวมทั้งจัดทำแผน
ด้านอื่นๆ เพ่ิมเติมให้ครอบคลุม
เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาตอนล่าง  

- ทางเลือกการพัฒนา/ 
แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาตอนล่าง 
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ 
แนวทางในการพัฒนา 
และขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการรุกตัว
ของน้ำเค็ม 
  

ปี 2567-2569 70.0000 หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน :  
สทนช.2 
กบน. 
กวค. 
ศอน. 

2. แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ    
2.1 โครงการเสริมศักยภาพ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1) การจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 

- จำนวนองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมที่ได้รับ 
การเผยแพร่ 

ทุกปี 
 
 

    32.0000 
 
 

หลัก : กนผ. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานและการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 
 

2) การตีพิมพ์และการขอเลข 
มาตรฐานสากลประจำหนังสือ: ISBN 
คู่มือฯ/Guide Book  
3) การจัดฝึกอบรมวิทยากร 
กระบวนการเพ่ือการขยายผลให้กับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) จัดทำส่ือการเรียนรู้ (VDO, E-book, 
E-learning, เอกสาร) 

- จำนวนวิทยากร 
กระบวนการที่ได้รับ 
การฝึกอบรม 

 
 

 
 
 

  สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

2.2 โครงการสร้างสรรค์ 
เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1) การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำด้วยองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยี 
2) รวบรวมผลงานและนวัตกรรม 
เพ่ือการขยายผลและเผยแพร่   

- จำนวนองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมที่ใช้ 
ในการพัฒนาทักษะ 
 

ทุกปี 
 
 
 
 

18.0000 
 
 

 
 

หลัก : กนผ. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

3. แผนงานพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม    
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ 
ภาคีเครือข่าย และองค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

1) การพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
ฝึกอบรมผู้นำและภาคีเครือข่ายร่วมกับ 
    - หนว่ยงานภาครัฐ 

- จำนวนหลักสูตร  
5 หลักสูตรต่อปี 

ทุกปี 25.0000 
 

หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน : - 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

    - หนว่ยงานภาคการศึกษาและ
เยาวชน 
    - องค์กรเอกชนและภาคประชา
สังคมด้านเกษตรกรรม 
    - องค์กรเอกชนและภาคประชา
สังคมด้านอุตสาหกรรมและบริการ 
    - สื่อมวลชน และผู้สร้างสรรค์
กระแสสังคม 

- กลุ่มเป้าหมายแต่ละ
หลักสูตร 40-50 คน  
รวมทั้งสิ้น 200-250 คนต่อปี 
- กลุ่มเป้าหมาย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ร่วมขับเคลื่อน
เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : ป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านทรัพยากรน้ำได้ทันท่วงที 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : ระดับความสำเร็จของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 : ส่งเสริมการขับเคลื่อนและติดตามแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำแล้ง น้ำท่วม และคุณภาพน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ    
1.1 โครงการจัดทำมาตรการ 
รองรับฤดูฝน/ฤดูแล้ง 

1) จัดทำมาตรการรองรับฤดูฝน/ฤดูแล้ง 
2) ระบบติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานตามมาตรการรองรับ 
ฤดูฝน/แล้ง 

- ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำและติดตาม
ประเมินผลแผนบริหาร
จัดการน้ำแล้ง น้ำท่วม       

ทุกปี 72.7624 หลัก : กบน. 
 
สนับสนุน : ศอน. 
กนผ. สทนช.1-4 
 

1.2 โครงการจัดทำเกณฑ์ 
การบริหารจัดการน้ำข้ามลุ่มน้ำ 

1) โครงการศึกษากรณีน้ำน้อย  
น้ำปานกลาง และน้ำมาก 
2) จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วม / 
กำหนดพ้ืนที่ตัวอย่าง 
3) จัดประชุมสรุปผลและจัดทำ
รายงานผลการติดตาม 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดทำเกณฑ์ 
การบริหารจัดการน้ำ
ข้ามลุ่มน้ำ 

ทุกปี 101.9164 หลัก : กบน. 
 
สนับสนุน : ศอน. 
กนผ. สทนช.1-4 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4) จ้างดำเนินการศึกษาพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลโครงการจัดทำ
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำข้ามลุ่มน้ำ 

1.3 โครงการจัดทำสมดุลน้ำ 
และเกณฑ์การจัดสรรน้ำ 
รายลุ่มน้ำ และรายกลุ่มลุ่มน้ำ 

1) จ้างดำเนินการศึกษาการจัดทำ 
สมดุลน้ำและเกณฑ์การจัดสรรน้ำ 
รายลุ่มน้ำ 
2) โครงการจัดทำสมดุลน้ำและเกณฑ์
การจัดสรรน้ำรายจังหวัด 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดทำสมดุลน้ำ
และเกณฑ์การจัดสรรน้ำ 
รายลุ่มน้ำ      

ทุก 2 ปี 
 
 

ทุก 5 ปี 

50.0000 
 
 
 

หลัก : กบน. 
สทนช.1-4 
 
สนับสนุน : สลน.  

1.4 โครงการบริหารจัดการ
คุณภาพน้ำอย่างบูรณาการ 

1) จัดทำมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ 
และน้ำทิ้ง และคู่มือแผนเผชิญเหตุ 
กรณีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงฉับพลัน 
2) ทำระบบติดตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ำ 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดทำคู่มือ 
แผนเผชิญเหตุ กรณี
คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน 
- ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดทำระบบ
ติดตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ำ 

ปี 2567-2570 26.3420 หลัก : กบน. 
 
สนับสนุน : - 

1.5 โครงการบริหารจัดการ 
บัญชีผู้ใช้น้ำ 

1) จัดทำเกณฑ์การอนุญาต  
และการจัดสรรน้ำ  
2) จัดทำบัญชีผู้ใช้น้ำ  

- ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดทำเกณฑ์ 
การอนุญาต  

ทุกปี 67.4518 หลัก : กบน. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3) ติดตามประเมินผลรูปแบบออนไลน์ และการจัดสรรน้ำ 
- ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดทำบัญชี 
ผู้ใช้น้ำ ประเภท 1 2 
และ 3 และการติดตาม
ประเมินผลรูปแบบ
ออนไลน์ 

สนับสนุน : ศอน. 
สทนช.1-4 

 

1.6 โครงการบูรณาการบริหาร
จัดการน้ำในภาวะวิกฤติ 

1) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
และองค์ประกอบภายใต้กรอบ 
ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
 
2) จัดตั้งศูนย์ส่วนหน้า 
 
 

- ร้อยละการติดตาม 
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 
ของประเทศไทย  
แบบอัตโนมัติ 
- ร้อยละการบูรณาการ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการแก้ไขสถานการณ์
น้ำในพ้ืนที่วิกฤติได้ 

ทุกปี 
 

 
 
 

92.0000 
 
 

 
 

หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

2. แผนงานติดตาม ประเมินผล และทบทวนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และคุณภาพน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
2.1 โครงการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนป้องกัน

1) จ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

- ระดับความสำเร็จของ
การทบทวนแผนป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง   

ทุก 2 ปี 50.0000 หลัก : กบน. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม 
ระดับลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ 

ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม 
ระดับลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ 

สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

2.2 โครงการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม 

1) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 
ตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง
และน้ำท่วม 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน 
ตามแผนป้องกัน 
และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง      

ทุกปี 12.6136 หลัก : กบน. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 

 
3. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ผังน้ำ    
3.1 โครงการจัดทำผังน้ำ 
ลุ่มน้ำหลัก 
  

1) โครงการจัดทำผังน้ำในลุ่มน้ำหลัก 
2) โครงการจัดพิมพ์แผนที่ผังน้ำ 
จำนวน 22 ลุ่มน้ำ เพ่ือประกอบ 
การประกาศราชกิจจานุเบกษา 
3) โครงการติดตามและประเมินผล 
การดำเนินการของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามผังน้ำ 22 ลุ่มน้ำ 

- จำนวนผังน้ำ 
เพ่ือประกอบ 
การวางแผนการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 
อย่างบูรณาการ 
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

ปี 2566-2569 
 

84.4730 
 
 

หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : กนผ. 
กบน. สทนช.1-4 
 

3.2 โครงการศึกษา ทบทวน 
บัญชีแหล่งน้ำ 22 ลุ่มน้ำหลัก 

1) ลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนาม 
ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ 

- ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ 
มีความถูกต้องมากข้ึน 

2567-2570 1.3200 หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
สทนช.1-4 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3.3 โครงการจัดทำผังน้ำ 
ลุ่มน้ำสาขา 

1) จัดทำรายงานผังน้ำ 50 ลุ่มน้ำสาขา 
2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
3) จัดทำแผนที่ขนาด A2 

- จำนวนผังน้ำลุ่มน้ำ 
สาขาเพ่ือประกอบ 
การวางแผนการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 
อย่างบูรณาการ        

2567-2570 5.0300  หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : กวค. 
กนผ. กบน. 
สทนช.1-4 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 : พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : ระดับความพร้อมของศูนย์ข้อมูลพร้อมระบบในการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 : พัฒนาและส่งเสริมการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ระดับความสำเร็จของศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล     
1.1 โครงการจัดทำและส่งเสริม
การใช้มาตรฐานข้อมูล 
และการเชื่อมโยง 

1) ส่งเสริมมาตรฐานกลาง 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศ 

- การส่งเสริมการนำ 
มาตรฐานกลางมาใช้ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

ทุกปี 
 
 
 
 

34.0000  หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) ส่งเสริมมาตรฐานกลาง 
เพ่ือจัดทำเกณฑ์การแจ้งเตือน
สถานการณน์้ำ 
3) จัดทำแพลตฟอร์มกลาง 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ  
4) เพ่ิมประสิทธิภาพแพลตฟอร์มกลาง 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ 
5) พัฒนาระบบเชื่อมโยงและเผยแพร่ 
ข้อมูลเปิดด้านน้ำ (Open Data) 

ทุกปี 
 
 

ปี 2566 
 

ปี 2569 
 

ปี 2567 
  

1.2 โครงการจัดทำคลังข้อมูล 
ด้านทรัพยากรน้ำ  
 

1) พัฒนาคลังข้อมูลด้านการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ (รองรับระดับ 
ประเทศและระหว่างประเทศ 
และข้อมูลภูมิสารสนเทศ ) 
2) บริหารจัดการคลังข้อมูล 
และกำกับดูแลธรรมภิบาลข้อมูล 
ด้านทรัพยากรน้ำ (Data Management 
and Data Governance) 
3) บำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล 
(สำหรับแพลตฟอร์มกลางและ 
คลังข้อมูล) 

- การจัดการข้อมูล 
ให้ถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ 

ปี 2567-2568 
 

 
 

ปี 2569-2570 
 
 
 

ปี 2567-2570    

80.6000 
 
 

 
 

 
 

 

หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.3 โครงการจัดสร้างศูนย์ข้อมูล 
 

1) จัดสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ 
ระดับภาค/ลุ่มน้ำ  
2) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับ 
จังหวัด  
3) การจัดหาครุภัณฑ์และระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือรองรับภารกิจศูนย์บริหาร 
จัดการน้ำส่วนหน้าในพ้ืนที่ 

- เป็นศูนย์ข้อมูลที่มี 
ประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนุนข้อมูล 
ให้แก่หน่วยงานได้ทั้ง 
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

ปี 2570 
 

ปี 2568-2570 
 

ปี 2568-2570 
 

189.0000 
 
           

หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกมิติ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ    
1.1 โครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรน้ำและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ (ด้านแผนงาน 
และโครงการ) 

1) โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล
สำหรับบูรณาการแผนงาน 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ของประเทศ (Thai Water Plan : TWP) 

- ระบบสารสนเทศ 
ที่สามารถตอบสนอง 
การบริหารแผนงาน/ 
โครงการด้านทรัพยากรน้ำ 
 

ทุกปี 
 
 
 

 

185.0000 
 
 
 

 

หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
กนผ. กวค. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล 
และการเชื่อมโยงผลการดำเนินงาน 
ตามแผนแม่บทด้านน้ำของประเทศ 
(Thai Water Assessment : TWA)  
3) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ 
ประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในพ้ืนที่ 
ระดับลุ่มน้ำและระดับจังหวัด  

- มีระบบหรือเครื่องมือ 
ในการติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 
ด้านทรัพยากรน้ำ 
ระดับประเทศ 
และท้ัง 22 ลุ่มน้ำ  

ทุกปี 
 
 
 

ทุกปี 
 
 

 
 
 

 

1.2 โครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรน้ำและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ (ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ) 

1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
2) พัฒนาระบบริหารจัดการน้ำ 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุน 
การวางแผน ตัดสินใจและพยากรณ์ 
3) ศึกษาแนวทางและทบทวนการพัฒนา 
ระบบแบบจำลองสถานการณ์น้ำ 
4) โครงการจัดทำระบบจำลอง 
สถานการณ์เพ่ือการวางแผนการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 
5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบทะเบียนแหล่งน้ำและเชื่อมโยง 
ระบบอ่ืน ๆ 

- ระบบสารสนเทศ 
ที่สามารถตอบสนอง 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ    

ปี 2567 
 

ปี 2567-2568 
 

 
ปี 2567 

 
ปี 2568-2570 

 
 

ปี 2567-2568 
 

 

577.7000 หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 



 
 

- 23 - 
 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6) จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) และผังน้ำ เพื่อสนับสนุน 
การตัดสินใจและบัญชาการ 
7) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
สทนช. และ สสน. เพื่อติดตาม
สถานการณ์น้ำ 
8) บำรุงรักษาระบบการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 

ปี 2568 
 
 

ทุกปี 
 
 

ทุกปี 
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 : ยกระดับความสัมพันธ์และความเข้มแข็งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : (1) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   (2) ระดับความพึงพอใจขององค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 : การสร้างเครือข่ายและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : (1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศและการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ 
   (2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ    
1.1 โครงการการได้มาซึ่ง 
กรรมการลุ่มน้ำ และการคัดเลือก 
กรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการ 
ลุ่มน้ำใน กนช. ตามพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

1) การจัดทำคู่มือการได้มาซึ่ง 
กรรมการลุ่มน้ำและผู้แทน 
คณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช. 
2) การประชุมเพ่ือชี้แจงการดำเนินการ 
คัดเลือกผู้แทนภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำ 
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทน 
อปท. (คัดเลือกใหม่/ทดแทน) 
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทน 
องค์กรผู้ใช้น้ำ (คัดเลือกใหม่/ทดแทน) 
5) การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 

- ร้อยละความสำเร็จของ
การจัดตั้งองค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 
ระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ 
ตามพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

ทุกปี 38.7250 หลัก : สลน. 
 
สนับสนุน : 
กบน.  
สทนช.1-4 
กอส. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ 
(คัดเลือกใหม่/ทดแทน) 
6) การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ 
ใน กนช. (คัดเลือกใหม่/ทดแทน) 
7) การศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทาง 
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน 
ทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ 

1.2 โครงการสนับสนุนและ 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ ในระดับประเทศ 
และระดับลุ่มน้ำ 

1) การประชุมคณะกรรมการ 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) 
2) การประชุมคณะอนุกรรมการ  
ภายใต้ กนช. 
3) การประชุมเตรียมการเพ่ือสนับสนุน 
กนช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ 
กนช. 
4) การสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ 
จังหวัด 
5) การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

- ร้อยละความสำเร็จ 
ในการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำขององค์กร
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ ระดับชาติ
และระดับพ้ืนที่  

ทุกปี 252.5890 หลัก : สลน. 
 
สนับสนุน : 
กบน.  
สทนช.1-4 
กอส. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6) การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ภายใต้คณะกรรมการลุ่มน้ำ 
7) ประชุมเตรียมการเพ่ือสนับสนุน 
คณะกรรมการลุ่มน้ำและ 
คณะอนุกรรมการภายใต้ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ 

1.3 โครงการติดตามและ 
ประเมินผลการดำเนินงานของ 
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1) การติดตามการดำเนินงานบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำและระดับ
ประเทศและการดำเนินการตาม 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประธาน 
กนช. และมติ กนช. 
2) การสนับสนุนและติดตาม 
การดำเนินงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ และรายงานผล 
การติดตาม (ส่วนกลางและภูมิภาค) 
3) การประเมินผลการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 
และคณะอนุกรรมการภายใต้ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการติดตาม 
และประเมินผล 
การดำเนินงาน 
ขององค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ       

ทุกปี 67.7210 หลัก : สลน. 
 
สนับสนุน : 
กบน.  
สทนช.1-4 
กอส. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ของ กนช. ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 

1.4 โครงการบริหารจัดการ 
เรื่องร้องทุกข์และข้อพิพาท 
 

1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ 
“การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ 
และข้อพิพาท” 
2) ประชุมคณะทำงาน 
เพ่ือกำหนดเนื้อหาในเล่มคู่มือ  
3) จัดทำคู่มือฯ 
สนับสนุนให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ/ 
องค์กรผู้ใช้น้ำ (ด้านกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายชื่อคณะทำงาน 
จัดทำคู่มือฯ 
 
- จำนวนครั้งของ 
การจัดประชุม 
- จำนวนคู่มือท่ีจัดพิมพ์ 
และเผยแพร่ให้แก่องค์กร
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 
- ระดับความพึงพอใจ 
ขององค์กรบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ/ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ/ 
องค์กรผู้ใช้น้ำ 
จากการนำคู่มือฯ  
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

ปี 2567-2569 42.4579 
 

หลัก : กกม. 
กบน. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4) เผยแพร่คู่มือฯ ทางเว็บไซต์ 
 
 
 
 
5) ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ 
และข้อพิพาทให้แก่องค์กรบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ และภาคส่วน 
ต่าง ๆ ทางเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
6) การจัดฝึกอบรม 
 
 
 

- คู่มือการบริหาร 
จัดการเรื่องร้องทุกข์ 
และข้อพิพาท 
ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของ สทนช 
- ร้อยละของจำนวน 
เรื่องท่ีตอบข้อหารือ 
แล้วเสร็จภายในระยะ 
เวลาที่กำหนด 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของจำนวนเรื่องที่ตอบ 
ข้อหารือที่องค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ/ 
สมาชิกองค์กรฯ 
มีความพึงพอใจจากการ
ตอบข้อหารือ 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 



 
 

- 29 - 
 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7) จัดทำระบบสารสนเทศการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์และข้อพิพาท 

- ระดับความสำเร็จของ
การจัดการเรื่องร้องทุกข์
ผ่านระบบสารสนเทศ 

2. แผนงานเสริมสร้างความตระหนัก และสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำ    
2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำให้ทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่ เพื่อการมีส่วนร่วม 
อย่างยั่งยืน  
 

1) การดำเนินการเก่ียวกับ 
การจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
2) การศึกษาและทบทวนกฎ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียน 
3) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง 
4) การพัฒนาระบบการจดทะเบียน
องค์กรผู้ใช้น้ำแบบออนไลน์ 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการดำเนินการ 
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กร
ผู้ใช้น้ำ 

ทุกปี 24.8960 หลัก : กบน. 
 
สนับสนุน :  
กอส.  
สทนช.1- 4 
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กลยุทธ์ที่ 2.3.2 : เพิ่มศักยภาพขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ระดับความเข้มแข็งขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ    
1.1 โครงการสร้างการมีส่วนร่วม 
 
 
 

1) จัดทำกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ
องค์กรผู้ใช้น้ำ 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดทำกรอบ 
การดำเนินงานเกี่ยวกับ
องค์กรผู้ใช้น้ำ 

ทุก 3 ปี 13.6652 หลัก : กบน. 
 
สนับสนุน :  
กอส.  
สทนช.1- 4 
 

1.2 โครงการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถองค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 
ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ 
ระดับลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ในระดับลุ่มน้ำ ตามพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำระดับ 
ลุ่มน้ำ 
3) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ขององค์กรผู้ใช้น้ำทั้งประเทศ 

- ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- ระดับความเข้มแข็ง
ขององค์กรผู้ใช้น้ำ 
 
- จำนวนครั้งในการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทุกปี 92.0000 หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน : 
กบน.  
สทนช.1-4  
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4) การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำขององค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

- จำนวนหลักสูตรที่มี 
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น         

1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือการฝึกอบรม 
และประชุมสัมมนา 

1) การประชุมสัมมนาส่วนราชการ / 
หน่วยงาน / องค์กร เพ่ือร่วมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ พัฒนากลไกและหลักสูตร 
การมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำ 
2) การจัดทำคู่มือการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

- จำนวนหลักสูตร 
ที่มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
- จำนวนคู่มือ 
การปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น    

ทุกปี 2.5000           หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

1.4 โครงการอบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนากลไก  
และแนวทางการมีส่วนร่วม 
โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ 

1) การฝึกอบรมคณะกรรมการ 
ลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
2) การฝึกอบรมคณะกรรมการ 
ลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) การสัมมนาคณะกรรมการลุ่มน้ำ 
เพ่ือถอดบทเรียนในการบริหาร 
ทรัพยากรน้ำ 

- จำนวนผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม         

ทุกปี 41.0000           หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน : 
สลน.  
สทนช.1-4 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.5 โครงการประเมิน 
ความเข้มแข็งขององค์กร 
การบริหารทรัพยากรน้ำ  
และประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / องค์กร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1) การจัดตั้งคณะทำงานกำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน 
ความเข้มแข็งและการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
2) การออกแบบเครื่องมือประเมิน 
ความเข้มแข็งและการประเมิน 
ความพึงพอใจ  
3) การดำเนินการตรวจประเมิน / 
ประมวลผล / รายงาน 

 - ระดับความสำเร็จ 
ของการประเมิน 
ความเข้มแข็ง 
- ระดับความสำเร็จ 
ของการประเมิน 
ความพึงพอใจ           

ทุกปี 1.0000           หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน : 
สลน.  
สทนช.1-4 
 

1.6 โครงการเชิดชูเกียรติ
ภาคเอกชน ประชาชนหรือชุมชน 
ในพ้ืนที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการบริหารทรัพยากรน้ำ 

1) การจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
และตรวจประเมิน 
2) การออกแบบเครื่องมือประเมิน 
3) การดำเนินการคัดเลือกและตรวจ 
ประเมิน 
4) การประกาศและเผยแพร่แบบอย่าง 
ที่ดีในการบริหารทรัพยากรน้ำ 

- จำนวนองค์กร 
หรือชุมชนที่ได้รับ 
การประเมิน 
เป็นแบบอย่างที่ดี           

ทุกปี  6.5000          หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน : 
สลน. สลธ.  
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กลยุทธ์ที่ 2.3.3 : ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้แก่องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้แก่องค์กรบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานเสริม สร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้แก่องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
และกฎหมายลำดับรองแก่ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กร 
ผู้ใช้น้ำ 

1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. 2561 และกฎหมายลำดับรอง 
ให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ/องค์กร 
ผู้ใช้น้ำ 
 

- ร้อยละของจำนวน 
ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์ 
ที่กำหนด 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการอบรม 
จากการนำความรู้ที่ได้ 
จากการอบรมไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

ทุก 2 ปี 2.0000 หลัก : กกม. 
 
สนับสนุน : 
กอส.  
สทนช.1-4 

1.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
 พ.ศ. 2561 และกฎหมาย 
ลำดับรองให้แก่องค์กรบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 

1) จัดพิมพ์พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
 พ.ศ. 2561 และกฎหมายลำดับรอง 
เพ่ือเผยแพร่ 
2) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ 
การปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ 
ลุ่มน้ำ (ด้านกฎหมาย) 

- จำนวนเอกสาร 
ที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
ให้แก่องค์กรบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 
- ระดับความพึงพอใจ 
ขององค์กรบริหาร 

ปี 2566-2567 3.4000 หลัก : กกม. 
 
สนับสนุน : 
สทนช.1-4 
สลน. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3) ประชุมคณะทำงาน เพ่ือกำหนด 
เนื้อหาในเล่มคู่มือ 
4) จัดทำคู่มือฯ สนับสนุนให้แก่ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ/องค์กรผู้ใช้น้ำ 
(ด้านกฎหมาย) 
3) เผยแพร่พระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และกฎหมาย 
ลำดับรองทางเว็บไซต์ 
4)  ตอบข้อหารือเกี่ยวการดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. 2561 และกฎหมายลำดับรอง 
ให้แก่องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และภาคส่วนต่าง ๆ ทางเว็บบอร์ด  
เพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดการทรัพยากรน้ำ/ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ/ 
องค์กรผู้ใช้น้ำ 
จากการนำเอกสาร 
พระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
และกฎหมายลำดับรอง 
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน 
- จำนวนคู่มือ 
การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ/ 
องค์กรผู้ใช้น้ำ 
- ร้อยละของจำนวน 
กฎหมายและกฎ 
ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
ที่มีการประกาศใช้ 
ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของ สทนช. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- ระดับความพึงพอใจ 
ของสมาชิกองค์กร 
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำที่ได้เข้าใช้ 
ประโยชน์จากกฎหมาย 
และกฎทางเว็บไซต์ 
สทนช. 
- ร้อยละของจำนวน 
เรื่องท่ีตอบข้อหารือ 
แล้วเสร็จภายในระยะ 
เวลาที่กำหนด 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของจำนวนเรื่องที่ตอบ 
ข้อหารือที่องค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ/ 
สมาชิกองค์กรฯ 
มีความพึงพอใจจากการ
ตอบข้อหารือ 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เมื่อเทียบกับข้อหารือ 
ทั้งหมด 

เป้าประสงค์ที่ 2.4 : พัฒนาความร่วมมือภายในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : จำนวนองค์ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ดีระดับสากลที่เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2.4.1 : เสริม สร้าง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : (1) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากการเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมกับต่างประเทศ 
   (2) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน 
   (3) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากการเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมภายในประเทศ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานการเดินทางไปต่างประเทศ     
1.1 โครงการที่มีพันธะสัญญา/
ข้อตกลง 
 

1) โครงการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคี 
   1.1) โครงการความร่วมมือไทย-
สาธารณรัฐเกาหลี 
   1.2) โครงการความร่วมมือไทย-
ฮังการี 
   1.3) โครงการความร่วมมือไทย-
เนเธอร์แลนด์ 

- ระดับความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 
ความร่วมมืออันเป็นผล 
จากการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือ 

ทุกปี 21.2030 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   1.4) โครงการความร่วมมือไทย-
ออสเตรเลีย 

 2) โครงการพัฒนาความร่วมมือพหุภาคี 
   2.1) กรอบความร่วมมือ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) 
   2.2) กรอบความร่วมมือแม่โขง- 
ล้านช้าง (MLC) 
   2.3) กรอบความร่วมมือสภาน้ำ 
แห่งเอเชีย (AWC) 

- ระดับความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 
ความร่วมมืออันเป็นผล 
จากการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือ 

ทุกปี        35.9430 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 

 3) ความร่วมมือตามกรอบองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) 
และองค์กรนานาชาติ 
    3.1) การประชุมนานาชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
    3.2) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (COP) 
    3.3) การประชุมคณะกรรมการ
ไต้ฝุ่น 

- ระดับความสำเร็จ 
ในการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
กับต่างประเทศ 

ทุกปี 18.2680 หลัก : กกต. 

สนับสนุน : 
กนผ. ศอน. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

    3.4) การประชุมคณะกรรมการ 
พายุไซโคลน 
    3.5) การประชุมกรอบภูมิภาค
คณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาล 
ว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติ 
    3.6) การประชุมกรอบภูมิภาค
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน
ด้านอุทกวิทยาของภูมิภาคเอเชีย 
และแปซิฟิก 

1.2 โครงการที่ยังไม่มีพันธะ
สัญญา/ข้อตกลง 
 

1) โครงการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคี/
พหุภาคี ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม กับต่างประเทศ 

- ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำความร่วมมือ 
 

ทุกปี 14.5230 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 
 

2. แผนงานขับเคลื่อนประเด็นการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศ    
2.1 กรอบความร่วมมือ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) 
 

1) การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) 

- ระดับความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 
ความร่วมมืออันเป็นผล 
จากการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือ 

ทุกปี  1.0110 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 2) โครงการถ่ายโอนภารกิจหลัก 
การบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC  
สู่ประเทศสมาชิก 

- ระดับความสำเร็จ 
ในการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ 
และนวัตกรรม 
กับต่างประเทศ 

ทุกปี           53.1016 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : 
กนผ. กอส. 

 3) โครงการศึกษาผลกระทบ 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

- ระดับความสำเร็จ 
ในการสร้างการรับรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
เครือข่ายความร่วมมือ 

ทุกปี 30.3200 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : 
กนผ. 
 

 4) โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง 

- ระดับความสำเร็จ 
ในการสร้างการรับรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
เครือข่ายความร่วมมือ 

ทุกปี 12.8000 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : 
กนผ. 
 

2.2 กรอบความร่วมมือแม่โขง-
ล้านช้าง (MLC) 

1) การประชุมเตรียมการ/
คณะกรรมการ/คณะทำงาน/รัฐมนตรี/
หรือการประชุมระดับสูง 

- ระดับความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 
ความร่วมมืออันเป็นผล 

ทุกปี 0.0400 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จากการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือ 

2.3 กรอบความร่วมมือสภาน้ำ
แห่งเอเชีย (AWC) 

1) การประชุมเตรียมการ/
คณะกรรมการ/คณะทำงาน/รัฐมนตรี/
หรือการประชุมระดับสูง 

- ระดับความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 
ความร่วมมืออันเป็นผล 
จากการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือ 

ทุกปี 0.1050 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 

2.4 ความร่วมมือทวิภาคี/พหุภาคี 
และองค์กรนานาชาติ (ประชุม/
สัมมนาวิชาการ) 

1) การประชุมเตรียมการ/
คณะกรรมการ/คณะทำงาน/รัฐมนตรี/
หรือการประชุมระดับสูง ทวิภาคี/          
พหุภาคี /องค์การนานาชาติ 

- ระดับความสำเร็จ 
ของกิจกรรม 
ความร่วมมืออันเป็นผล 
จากการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือ 

ทุกปี 2.2800 หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 

3. แผนงานสนับสนุนค่าสมาชิกตามพันธะสัญญา/ข้อตกลง    
3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินอุดหนุน
แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 
(MRC) 

1) การจ่ายค่าบำรุงสมาชิกรายปีตาม
พันธะกรณีความร่วมมือในการพัฒนา
ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2538 

- ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำความร่วมมือ  

ทุกปี 327.3710 
 

หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 
 

3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินอุดหนุน
บำรุงค่าสมาชิกแก่สภาน้ำแห่ง

1) การจ่ายค่าบำรุงสมาชิกรายปี 
ตามมต ิครม. วันที่ 22 ตุลาคม 2562 

- ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำความร่วมมือ  

ทุกปี        1.0300 
 

หลัก : กกต. 
 
สนับสนุน : - 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เอเชีย Asia Water Council 
(AWC) 

4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภายในประเทศ    
4.1 โครงการส่งเสริม 
ความร่วมมือภายในประเทศ 

1) ประสานหน่วยงานเป้าหมาย / 
จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง / ลงนาม
ความร่วมมือ 

- ร้อยละของจำนวน
บันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ 

ทุกปี 9.0000 
 

หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
 

4.2 โครงการสนับสนุน 
ความร่วมมือภายในประเทศ 

1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงาน
และองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
2) ติดตามผลการดำเนินการตาม
ข้อตกลงและประเมินผลข้อตกลง 
ความร่วมมือ 

- ร้อยละความสำเร็จ 
ของการขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน 
 

ทุกปี 20.0000 หลัก : กอส. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : ระดับความผูกพันภายในองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 : การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล    
1.1 โครงการทบทวน 
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

1) ทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล       
2) จัดสัมมนาสื่อสารความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ สทนช. 

- มีแผนอัตรากำลัง 
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการ 
ของหน่วยงาน       

2566  1.5000          หลัก : สลธ. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

1.2 โครงการทบทวนโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนงานภายใน 
และอัตรากำลัง 

1) ทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
ภายในให้สอดคล้องกับการปรับบทบาท 
ภารกิจ ของ สทนช. หลังปรับ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ 
2) จัดทำแผนอัตรากำลัง 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของหน่วยงาน 
 

- มีโครงสร้างการแบ่ง 
ส่วนราชการภายใน 
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ 
ในปัจจุบันขององค์กร 

2567 1.2000 หลัก : สลธ. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. แผนงานพัฒนาบุคลากร    
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 

1) การพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร 
ที่สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 
2) การพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรการ พัสดุ 
การเงิน การประชาสัมพันธ์ 
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น  
3) การพัฒนาสมรรถนะร่วม 
ของบุคลากรเพ่ือสร้างความสำเร็จ 
ร่วมกัน 
4) การจัดทำแนวทางเชื่อมโยงตัวชี้วัด 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นธรรม 

- ร้อยละความสำเร็จ 
ในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

2566-2570 8.9000 หลัก : สลธ. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

3. แผนงานสร้างความสุขแบบมีส่วนร่วมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตแบบสมดุล    
3.1 โครงการสร้างความสุข 
ในที่ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

1) การสำรวจความพึงพอใจ 
ของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน  

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม 

2566-2570 
 

8.0000 หลัก : สลธ. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) การจัดสรรอุปกรณ์ที่จำเป็น 
และทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
3) การจัดที่ทำงานแบบดิจิทัล เช่น 
ห้องทำงานที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย มีความคล่องตัว 
สามารถใช้งานได้ทุกเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

ในการทำงาน สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
 

3.2 โครงการจัดทำแผน 
เสริมสร้างความผาสุกภายใน 
องค์กร 

1) การจัดสันทนาการ 
เชิงสร้างสรรค์ประจำปีของ สทนช. 
เช่น จัดกีฬาสี สทนช. 
2) จิตอาสาสร้างสุขให้สังคม เช่น 
อาสาเลี้ยงอาหารคนชรา อาสาทำสมุด
เพ่ือน้อง ๆ ที่อยู่ห่างไกล อาสาเลี้ยง
อาหารเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น 
3) การจัดทำห้องออกกำลังกาย 
สำหรับบุคลากร 

- ร้อยละของผล 
การสำรวจความพึงพอใจ
ที่เพ่ิมขึ้นจากฐาน 
ของปีเดิม 

2566-2570 1.2500          หลัก : สลธ. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ที่ 3.1.2 : พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : (1) ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภายใน สทนช. 
   (2) สัดส่วนของจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เทียบกับจำนวนบุคลากร 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงาน Smart Office    
1.1 โครงการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สทนช.  

1) จัดทำแนวนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สทนช.  
 
 
 
 
 
 
2) จัดทำนโยบายในการรับมือ 
เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ของ สทนช. 
3) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ของ สทนช. 

- มีแนวนโยบาย 
และแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของ สทนช. 
- มีแผนบริหาร 
ความต่อเนื่องในภาวะ 
วิกฤต ิด้วย ICT 
ทีเ่ป็นปัจจุบัน 
- มีนโยบายในการรับมือ 
เหตุการณ์ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ของ สทนช. 
- ระบบมีความม่ันคง 
ปลอดภัยจากภัย 
ทางไซเบอร์ 

ปี 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2568 
 
 

ทุกปี 

130.0000           หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
สลธ. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- มีการประเมิน 
และเฝ้าระวัง 
เพ่ือป้องกันการเกิดภัย 
ทางไซเบอร์ของ 
หน่วยงาน 

1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง 
เว็บไซต์ 

1) การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับ 
ภารกิจที่ให้บริการ 
 

- ความพึงพอใจต่อ 
การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ 
สทนช. 
- เว็บไซต์ สทนช. 
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง 
การให้บริการ 
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย 
และทันสมัย 

ปี 2567 2.0000 หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
สลธ. 
 

1.3 โครงการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
และศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) 

1) จัดหาระบบเครือข่ายและระบบอื่น 
ที่เก่ียวข้องสำหรับสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติส่วนภูมิภาค
และลุ่มน้ำ  
 
 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติส่วนภูมภิาค
และลุ่มน้ำมีความพร้อม 
ด้านเครือข่าย 
เพ่ือปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี 2568-2570 
 

 
 
 
 

130.0000           หลัก : ศอน 
 
สนับสนุน : 
สทนช.1-4 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) จัดหาระบบประชุมทางไกล 
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน 
ภารกิจของภูมิภาคและลุ่มน้ำ 
 
 
 
3) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster 
Recovery Site – DR Site) 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติส่วนภูมิภาค
และลุ่มน้ำสามารถรองรับ 
การประชุมทางไกล 
ได้ไม่น้อยกว่า 50 จุด 
 
- สทนช. มี DR Site 
พร้อมรองรับภารกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ปี 2568-2570 
 

 
 
 
 

ปี 2568 

1.4 โครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (e-Form) 

1) วิเคราะห์ออกแบบระบบ (System 
Analysis and Design) 
2) พัฒนาระบบแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)  
3) พัฒนาระบบติดตั้ง (Installation) 
4) จัดทำคู่มือ ประชาสัมพันธ์  
การใช้งาน 
5) บำรุงรักษาระบบ  

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
ในการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 
- จำนวนแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนา
ไม่น้อยกว่า  
15 แบบฟอร์ม  

ปี 2566-2567 - หลัก : ศอน. 
 
สนับสนุน : 
สลธ. 
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กลยุทธ์ที่ 3.1.3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : (1) ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
   (2) ระดับความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร    
1.1 โครงการสร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับการดำเนินงานของ 
องค์กร คณะกรรมการลุ่มน้ำ 
และองค์กรผู้ใช้น้ำ 

1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ 
ในการดำเนินงานขององค์กร 
คณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ 
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงานขององค์กร 
คณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ 
3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

- ร้อยละของ 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจ
สื่อประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงานขององค์กร 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ 
และองค์กรผู้ใช้น้ำ 
- ร้อยละการเข้าถึง 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรนํ้าภายใต้ 
แผนแม่บทฯ นํ้า 20 ปี 
- จำนวนของสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ที่ผลิต 
 

 

ทุกปี 5.0000 หลัก : กอส. 
สลธ. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.2 โครงการวางแผนและพัฒนา 
การใช้ช่องทางสื่อสารทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร 

1) การรับรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำของประเทศ 
2) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  
และกฎหมายลำดับรอง 
3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง 
การจดจำภาพลักษณ์ สทนช. 

- ระดับการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 
สทนช. 
 - ระดับของ 
การประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ 
และภาพลักษณ์องค์กร 
 - การกำหนด 
ความสำเร็จในการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

ทุกปี 63.5000 หลัก : สลธ. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

1.3 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ 
และธำรงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ      

1) กิจกรรมพิธีการในงานวันสำคัญ 
ของชาติ 
 
 
2) กิจกรรมพิธีเปิดอาคารที่ทำการ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

- จัดกิจกรรมครบถ้วน 
และมีบุคลากรภายใน 
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
- มีการจัดกิจกรรมได้ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด   

ทุกปี 
 
 

 
ปี 2567          

5.0000 
 

หลัก : สลธ. 
 
สนับสนุน :  
ทุกหน่วยงาน 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
วันสำคัญด้านน้ำ 

1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับ

- ระดับความสำเร็จ 
ในการแลกเปลี่ยน 

ทุกปี 13.4000 หลัก : กกต. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

น้ำ และเครื่องมือเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการน้ำ 
2) จัดกิจกรรมวันน้ำโลกและ 
การนำเสนอผลงานตามแนวคิด 

องค์ความรู้ 
และนวัตกรรม 

สนับสนุน : 
กอส. 
 

2. แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
2.1 โครงการขับเคลื่อน 
แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1) การจัดทำแผนการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรและกำหนดพฤติกรรม
ของบุคลากรที่คาดหวัง 
2) การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
วัฒนธรรมองค์กรและการวัด 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
3) การติดตามผลการขับเคลื่อน 
แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- ระดับความผูกพัน 
ภายในองค์กร          
 
 
 
 
 

ทุกปี 
 
 
 
 
 
 

 

7.5000 
 
 
 
 
 

 
 

หลัก : กพร. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

  



 
 

- 51 - 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1.4 : ยกระดับการปฏิบัติงานให้บรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ร้อยละการผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ    
1.1 โครงการจัดทำคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

1) การกำหนดกรอบการจัดทำ 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
2) การประชุมชี้แจงกรอบ 
การประเมิน 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ 
4) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
5) การสรุปและรายงานผล 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฎิบัติราชการ 

- ร้อยละการผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการปฏิบัติ 
ราชการ        

 ทุกปี          2.0800 หลัก : กพร. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

1.2 โครงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

1) การกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ 

- ร้อยละการผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการปฏิบัติ 
ราชการ             

 ทุกปี           0.2500 หลัก : กพร. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) การประชุมคณะกรรมการกำกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
3) การติดตามผลการปฏิบัติราช 
การตามรอบการประเมิน 
4) การสรุปและรายงานผล 
การปฏิบัติราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) : คะแนน PMQA ตามเกณฑ์ท่ี กพร. กำหนด 

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 : ยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ร้อยละของกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง (PMQA หมวด 6) 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร    
1.1 โครงการพัฒนากระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1) ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการ 
ปฏิบัติการ 

- ร้อยละของกระบวนงาน 
ที่ได้รับการพัฒนาหรือ 

 ทุกปี           1.0000 หลัก : กพร. 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) จัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักและสนับสนุนของ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

ปรับปรุง (PMQA  
หมวด 6)        

สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

1) ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (PMQA) และจัดทำแผนพัฒนา 
องค์กร 
2) ติดตามผลการดำเนินงานตาม 
แผนพัฒนาองค์กร 
3) จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร 
4) ประเมินองค์กรในการเป็น 
ระบบราชการ 4.0 

- ร้อยละของกระบวนงาน 
ที่ได้รับการพัฒนาหรือ 
ปรับปรุง (PMQA  
หมวด 6)         

 ทุกปี          2.5000 หลัก : กพร. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

1.3 โครงการสรุปบทเรียน 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ที่สำคัญขององค์กร 

1) ทบทวนผลการดำเนินตัวชี้วัด 
ที่สำคัญขององค์กร/สรุปประเด็น 
ปัญหาและหาแนวทางปฏิบัติ 
2) สรุปบทเรียนการดำเนินงาน 
ตามภารกิจของ สทนช.       

- ร้อยละของกระบวนงาน 
ที่ได้รับการพัฒนาหรือ 
ปรับปรุง (PMQA  
หมวด 6) 

ทุกปี 5.0000           หลัก : กพร. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.4 โครงการลดความผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน 

1) แผนตรวจสอบภายในประจำปี 
2) การติดตามกำกับประเมินผล 
การดำเนินงาน 
 
 
 
 

- ระดับความสำเร็จ 
ของการตรวจสอบ 
ภายในประจำปี 
- ระดับความสำเร็จ 
ของการติดตามกำกับ 
ประเมินผล 
การดำเนินงาน 
ตรวจสอบภายใน 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของหน่วยรับตรวจที่มีต่อ
การติดตามกำกับ 
ประเมินผล 

ปี 2566-2570 
 
 
 
 
 
 
 

0.7500 
 
 
 
 
 
 

 

หลัก : กตน. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 55 - 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2.2 : ยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลขององค์กร 

ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์) : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ สทนช. 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. แผนงานพัฒนาและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
1.1 โครงการป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 

1) โครงการขับเคลื่อนการบริหาร 
จัดการน้ำ สุจริต โปร่งใส และยกระดับ 
ITA 
2) โครงการยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

- ร้อยละ 80 
ของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการต้านทุจริต 
มีวัฒนธรรมองค์กรที่มี 
ทัศนคติและค่านิยม 
ป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตส่งผลให้ 
เกิดการยกระดับ ITA 
- ร้อยละ 80 
ของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

ปี 2566 
 
 

ปี 2566-2570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4000 
 

หลัก : ศปท. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
เกิดการรวมตัวเป็น 
กลุ่มเครือข่ายต้านทุจริต 
และร่วมกันขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการน้ำ 
ให้ใสสะอาดปราศจาก 
การทุจริต  
- ร้อยละ 80 
ของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
แห่งชาติที่เข้ารับ 
การฝึกอบรมพึงพอใจ 
และให้ข้อคิดเห็น 
เพ่ือการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการน้ำ 
ให้ใสสะอาดปราศจาก 
การทุจริต 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.2 โครงการพัฒนาระบบ 
และเสริมสร้างบุคลากร 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 
และป้องกันการทุจริต 

1) กิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตร 
“การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
และศักยภาพในการปฏิบัติงาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 
ของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
เมื่อได้รับการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และรับฟังหลักธรรม 
คำสอนของพระพุทธ 
ศาสนาแล้ว 
เกิดจิตสำนึกที่ดี 
สามารถเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของตนเอง 
และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในการดำเนินชีวิตและ 
การปฏิบัติราชการ 
อย่างมีคุณภาพ 
และเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

ปี 2566-2570         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

หลัก : ศปท. 
 
สนับสนุน : 
ทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) กิจกรรม วางระบบรากฐาน 
การเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากร 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
3) กิจกรรม อบรมแนวทาง 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
แห่งชาติสามารถนำ 
หลักธรรมไปพัฒนา 
ตนเองและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
- ร้อยละ 80 
ของบุคลากร 
สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
แห่งชาติ นำหลักธรรม 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวันเพ่ือให้ 
มีสุขภาพจิตดี 
และมีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมมากข้ึน 

ปี 2567-2570 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี 2567-2570 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

วงเงินงบประมาณ  
5 ปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด้านทุจริต 
 

- ร้อยละ 80 
ของบุคลากรสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
สามารถรับรู้พฤติกรรม 
ที่เสี่ยงต่อการดำเนินการ
เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและข้อควร 
ปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตกรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 
- ร้อยละ 80 
ของบุคลากรสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
ตระหนักรู้และ 
เกิดความเข้าใจรวมถึง 
แนวทางในการจัดทำ 
แผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงต้านทุจริต 

ปี 2567-2570 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
1. นายสุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
2. นายอัตถพงษ ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บท 

คณะผู้ร่วมดำเนินการ 
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
   กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ 

ผู้ประมวล วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดทำเล่ม 
1. นางสาวนฤมล  อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ 
2. นางสาวศรีวรรณ  จันทร์เชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นางสาวประณิฐิรัช  ยืนยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารจุฑามาศ 

เลขท่ี 89/168 - 170 ถนนวิภาวดีรังสติ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

กลุ่มแผนงาน  

สำนักงานเลขาธิการ 
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