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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12
ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงดา้นน ้ า และบริหารทรพัยากรน ้าผิวดินและน ้าใตด้ิน ใหม้ีประสทิธิภาพ 
บรหิารจดัการน า้ในระดบัลุม่น า้ใหม้คีวามสมดุลระหว่างความตอ้งการใชน้ า้ทกุกจิกรรมกบัปรมิาณน า้ตน้ทุน 
เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้ และลดจ านวนประชาชนทีป่ระสบปญัหาจากการขาดแคลนน า้ ควบคู่กบั 
การเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ า้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภค ป้องกนัและลดความเสยีหายจากอทุกภยัและ
ภยัแลง้ 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย  
2.1 : มรีะบบประปาหมู่บา้นครบทกุหมู่บา้น  
2.2 : ลุม่น า้ส  าคญัของประเทศ 25 ลุม่น า้ มแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรน า้อย่างสมดุล ระหว่างความตอ้งการ
ใชน้ า้กบัปรมิาณน า้ตน้ทนุ และมกีารแปลงไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นรูปธรรม 
2.3 : ประสทิธภิาพการใชน้ า้ในพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  
2.4 : ประสทิธภิาพการใชน้ า้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภคเพิม่ขึ้น 
2.5 : พื้นทีแ่ละมลูค่าความเสยีหายจากอทุกภยัและภยัแลง้มแีนวโนม้ลดลง 
2.6 : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
เป้าหมายที่ 3 : สรา้งคณุภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี ลดมลพษิ และลดผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ ฟื้นฟคูุณภาพแหลง่น า้ส  าคญัของประเทศ  
ตวัชี้วดัเป้าหมาย  
3.2 : คุณภาพน า้ของแม่น า้สายหลกัทีอ่ยู่ในเกณฑด์เีพิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมู่บา้นและ
ชมุชนเมอืงมนี า้สะอาดเพือ่
อปุโภคบรโิภค จดัหาแหลง่น า้
ส  ารองในพื้นทีข่าดแคลน และมี
คุณภาพมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสม
และประหยดัน า้ทกุภาคสว่น

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน า้ทว่มและ
อทุกภยัในพื้นทีช่มุชน พื้นทีเ่ศรษฐกจิ
ส  าคญัและพื้นทีเ่กษตรอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการ
ทรพัยากรน า้ครอบคลมุทกุลุม่น า้
อย่างสมดุล 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้น า้ที่
เสือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู 
รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้น า้  
และพื้นทีล่าดชนั 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน า้เสยี และฟื้นฟู
แหลง่น า้ธรรมชาตทิ ัว่ประเทศใหม้คีุณภาพอยู่ใน
ระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการน าน า้เสยีกลบัมาใช ้
ใหม่ และการจดัการน า้เพือ่รกัษาสมดุลของ 
ระบบนิเวศ 

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการน า้ภาค
การเกษตรและอตุสาหกรรมอย่าง
สมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพ
การใชน้ า้ 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 
1. ความม ัน่คงดา้นน า้ของประเทศเพิม่ขึ้น
2. ผลติภาพของน า้ท ัง้ระบบเพิม่ขึ้นในการใชน้ า้
อย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ า้
3. แมน่ า้ล  าคลองและแหลง่น า้ธรรมชาตไิดร้บั
การอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูสภาพใหม้รีะบบนิเวศทีด่ี

ยทุธศาสตรช์าต ิ

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ

ฉบบัที่ 12 
แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

และแผนปฏริูปประเทศ 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ

เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ 

แผนปฏริูปประเทศ 
ดา้นทรพัยากรน ้า 5 ประเด็น    
1. การบรหิารแผนงานโครงการส าคญัตามแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการทรพัยากรน า้
2. การบรหิารเชงิพื้นทีเ่พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการน า้
3. การจดัการระบบเสน้ทางน า้
4. ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จน าไปสู่การเปลีย่นแปลง
การบรหิารจดัการน า้ การขยายผลความส าเร็จดา้นการบรหิารจดัการน า้/
ดูแลรกัษาอย่างมสี่วนร่วมและย ัง่ยนื
5. ความรู ้เทคโนโลยแีละทรพัยากรมนุษย ์เพือ่การบรหิารจดัการ
ดา้นเศรษฐกจิ 2 ประเด็น
1. การปฏริูปดา้นความเท่าเทยีมและการเตบิโตอย่างมสี่วนร่วม
2. การพฒันาแหลง่น า้และการชลประทานเพือ่การเกษตร
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 5.2 แผนภาพความเชือ่มโยงระดบัแผนงานบูรณาการ   
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ   66,738,227.800  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ           135,034,600  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน  935.0000  ลา้นบาท 

 

 

 
 
 

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมู่บา้นและชมุชนเมอืงมนี า้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค จดัหาแหลง่น า้ส  ารอง
ในพื้นทีข่าดแคลน และมคีุณภาพมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสมและประหยดัน า้ทกุภาคส่วน 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จ านวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึน า้ประปา 67,162 ครวัเรือน 

เป้าหมายที่ 2  : การจดัการน า้ภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอย่างสมดลุ รวมถงึการเพิม่ผลติภาพการใชน้ า้ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่น า้เพิม่ขึ้น 376,568 ไร่   
ตวัชี้วดัที่ 2 : ปริมาตรการเก็บกกัน า้/ปริมาณน า้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 196.29 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ครวัเรือนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่น า้ 103,417 ครวัเรือน

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ อนุรกัษ ์ฟื้นฟแูหลง่น า้ ระบบกระจายน า้ และเชื่อมโยงวางระบบเครอืข่ายน า้/ลุม่น า้ ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน 
ตวัชี้วดั  
1.  ก่อสรา้งแหลง่น า้/ระบบกระจายน า้ (ใหม)่จ านวนแหลง่น า้/น า้บาดาล เพิม่ขึ้น 718 แห่ง พื้นทีท่ีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่น า้เพิม่ขึ้น 41,460 ไร่ /พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 218,624 ไร่

 ปริมาตรการเก็บกกัน า้/ปริมาณน า้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 91.61 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 72,940 ครวัเรือน 
2.  เพิม่ประสทิธิภาพแหลง่น า้และระบบกระจายน า้เดมิ 437 แห่ง พื้นทีช่ลประทานเดมิไดร้บัการปรบัปรุง 936,003 ไร่
3.  จดัหาน า้ในพื้นทีเ่กษตรน า้ฝน 71  แห่ง/บอ่ 104.68 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พื้นทีร่บัประโยชน ์116,484 ไร่ 30,477 ครวัเรือน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังานทรพัยากรน า้

แห่งชาต ิ

แนวทางที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหลง่น า้ตน้ทนุ เพิม่ประสทิธภิาพและ 
ขยายเขตระบบประปาเพือ่อปุโภคบรโิภค 
ตวัชี้วดั 
1. หมูบ่า้นมนี า้สะอาดและไดม้าตรฐาน 781 แห่ง
2. พฒันาระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 61,462 ครวัเรือน

- โครงการอ่างเก็บน า้ล  าน า้ช ีอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูม ิ
- โครงการอ่างเก็บน า้คลองวงัโตนด จงัหวดัจนัทบรุี

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรน ้า 
- โครงการอนุรกัษ ์ฟื้นฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้
- โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพระบบกระจายน า้
2. กรมทรพัยากรน ้าบาดาล 
- โครงการพฒันาน า้บาดาลเพือ่การเกษตร

รวมงบประมาณรายจา่ย   36,781.1582   ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน 
- โครงการเพิม่ปริมาณน า้ในอ่างเก็บน า้เขือ่นแมก่วงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่
- โครงการพฒันาลุม่น า้ตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี
- โครงการเขือ่นทดน า้ผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ ์
- โครงการอ่างเก็บน า้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี
- โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัปราจนีบรุ ี
- โครงการอ่างเก็บน า้หว้ยน า้รีอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัอตุรดติถ ์
- โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 
- โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน
- โครงการอ่างเก็บน า้น า้ปี้อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัพะเยา
- โครงการประตูระบายน า้ศรีสองรกัอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย
- โครงการพฒันาลุม่น า้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย
- โครงการผนัน า้จากอ่างเก็บน า้ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบรุี
- โครงการอ่างเก็บน า้ล  าสะพงุ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูม ิ
- โครงการประตูระบายน า้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดัสกลนคร 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนับสนุน กองทนุจดัรูปที่ดิน 
(แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม) 
- โครงการกองทนุจดัรูปทีด่นิ 
รวมงบประมาณรายจา่ย   935.0000   ลา้นบาท

-  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่น า้ดบิเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน
2. กรมทรพัยากรน ้าบาดาล 
- โครงการส ารวจหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีศ่กัยภาพต า่
- โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลระยะไกลเพือ่แกป้ญัหาในพื้นทีแ่ลง้ซ า้ซากหรือน า้เค็ม
- โครงการก่อสรา้งสถานีจ่ายน า้บาดาลเพือ่ประชาชน
กระทรวงสาธารณสขุ 
1. กรมอนามยั 
- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน า้เพือ่การบริโภค
รฐัวิสาหกจิ
1. การประปาสว่นภูมิภาค
- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ
- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปาหมูบ่า้น 
 รวมงบประมาณรายจา่ย        1,458.3575    ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ          135.0346    ลา้นบาท
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า (ต่อ) 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ   66,738,227.800  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ           135,034,600  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน  935.0000  ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน า้ทว่มและอทุกภยัในพื้นทีช่มุชน พื้นทีเ่ศรษฐกจิส  าคญัและพื้นทีเ่กษตรอย่างเป็นระบบ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากน า้ท่วมและอทุกภยัลดลง 820,095 ไร่   
ตวัชี้วดัที่ 2 : เพิม่ประสทิธิภาพการระบายน า้ 1 ร่องน า้  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ป้องกนัตลิง่ 113,969 เมตร 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน า้เสยี และฟื้นฟแูหลง่น า้ธรรมชาตทิ ัว่ประเทศใหม้คีุณภาพอยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการน าน า้เสยีกลบัมาใชใ้หม่ 
และการจดัการน า้เพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : แหลง่น า้ธรรมชาตไิดร้บัการฟื้นฟู 16 แหลง่ พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน า้เสยี 135 แห่ง 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพระบบบ าบดัน า้เสยี ป้องกนัระดบัความเค็มและลดน า้เสยีจากแหลง่ก าเนิดชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 
ตวัชี้วดั 
1. พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน า้เสยี/ปริมาณน า้เสยีทีไ่ดร้บัการบ าบดั 119 แห่ง 
2. แหลง่น า้ธรรมชาตไิดร้บัการฟื้นฟู (ล  าน า้สายหลกั สาขา และล าคลองทีผ่่านเมอืงและชมุชนพื้นทีชุ่่มน า้) 16 แหลง่ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังาน 

ทรพัยากรน า้แห่งชาต ิ

แนวทางที่ 3.1 : ปรบัปรุงทางน า้ ทางผนัน า้ พื้นทีร่บัน า้นอง เขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ จดัท  าผงัเมอืง 
และระบบป้องกนัน า้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
ตวัชี้วดั  
1. ปรบัปรุงทางน า้ 1 แห่ง ความยาว 2,000 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์– ไร่ปริมาตรการเกบ็กกัน า้ 500,000 ลบ.ม.
2. พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ 152 แห่ง /820,195 ไร่/ 97,170 ครวัเรือน และพื้นทีเ่สีย่งไดร้บัการจดัการเพือ่รองรบั
ปญัหาน า้ท่วมและอทุกภยั 152 แห่ง(โครงการ) 

3. ป้องกนัตลิง่ 664 แห่ง ความยาว 113,969 เมตร
4. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน 
- โครงการบรรเทาอทุกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา
- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดันครศรีธรรมราช
- โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้
- โครงการคลองระบายน า้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1)
- โครงการประตูระบายน า้ล  าน า้พงุ-น า้ก า่อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสกลนคร
- โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า 
- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-  โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
2. กรมโยธาธิการและการผงัเมือง 
- โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ
- โครงการป้องกนัน า้ท่วมพื้นทีช่มุชน 

รวมงบประมาณรายจา่ย    26,380.2817   ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน 
- โครงการจดัการคุณภาพน า้ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้
2. กรมควบคุมมลพิษ 
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้และน า้เสยี
- โครงการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหลง่ก าเนิดมลพษิทางน า้

รฐัวิสาหกจิ 
1. องคก์ารจดัการน ้าเสยี 
- โครงการปรบัปรุง ฟื้นฟูและบริหารจดัการคุณภาพน า้

รวมงบประมาณรายจา่ย    879.3470   ลา้นบาท 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า (ต่อ) 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ   66,738,227.800  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ     135,034,600  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน  935.0000  ลา้นบาท 

 เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้น า้ทีเ่สือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้น า้ และพื้นทีล่าดชนั 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จ านวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟื้นฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้น า้ 20,900 ไร่ 

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรน า้ครอบคลมุทกุลุม่น า้อย่างสมดุล 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มแีผนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ครอบคลมุทกุลุม่น า้อย่างสมดุล 25 ลุม่น า้ 

แนวทางที่ 6.1 : จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ในลุ่มน า้ แผนปฏบิตักิารประจ าปี เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุม่น า้ 
พฒันาระบบ ฐานขอ้มลู ตดิตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมสี่วนร่วม 
ตวัชี้วดั 
1. องคก์รลุม่น า้ เครือขา่ย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ครบทกุลุม่น า้
(การจดัท าแผนงาน การตดิตามประเมนิผล การจดัสรรน า้ การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุม่น า้) 25 ลุม่น า้

2. มแีผนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ทกุระดบั 7 เรื่อง
3. กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรน า้ 8 ฉบบั
4. มงีานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทางบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15 เรื่อง
5. พฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ 10 ระบบ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังาน 

ทรพัยากรน า้แห่งชาต ิ

แนวทางที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟื้นฟูพื้นทีป่่าตน้น า้ทีเ่สือ่มโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
ในพื้นทีต่น้น า้ 
ตวัชี้วดั 
1. จ านวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟื้นฟู เนื้อที ่20,900 ไร่
2. จ านวนพื้นทีป่้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้น า้ และพื้นทีล่าดชนั ครอบคลมุ 7,815 แห่ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมพฒันาที่ดิน 
- โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟื้นฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและน า้

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมป่าไม ้
- โครงการปลูกป่าเพือ่ฟื้นฟูระบบนิเวศ
2. กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ืช
- โครงการฟื้นฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุม่น า้) ระยะที ่1

รวมงบประมาณรายจา่ย    170.1216   ลา้นบาท 

ส านักนายกรฐัมนตร ี
1. ส านักงานทรพัยากรน ้าแหง่ชาต ิ
- โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแมบ่ท
 ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 
- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยดีา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. กรมอตุนุิยมวิทยา 
- โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
- โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน า้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยาอทุกและเตอืนภยั
- โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธิภาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาระดบัอ าเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรน ้า 
- โครงการพฒันากลไกและเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการน า้
2. กรมทรพัยากรน ้าบาดาล 
- โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงัระดบัน า้บาดาลและคุณภาพน า้บาดาลท ัว่ประเทศ

รวมงบประมาณรายจา่ย    1,058.9618   ลา้นบาท 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมประมง

1) โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า

1) โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน
   ระบบโลจสิตกิส ์

รวมงบประมาณรายจา่ย   28.1036   ลา้นบาท 
  รวมเงนินอกงบประมาณ       -       ลา้นบาท 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
1.กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

1) โครงการเพิ่มขดีความสามารถในการบริหาร
จดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทานภาคอุตสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย    36.5500  ลา้นบาท 
    รวมเงนินอกงบประมาณ        -      ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้ริการเชื่อมโยงขอ้มลูกบั
ผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G  
จ านวน 2 โครงการ 

หน่วยงาน /
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ตน้ทุนดา้นโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน 
ของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2564  
ลดลงไมน่อ้ยกว่า 800 ลา้นบาท 

กระทรวงพาณิชย ์
1.กรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ
1) โครงการส่งเสริมการพฒันาบริการและ
ขยายเครือขา่ยของผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิส์

รวมงบประมาณรายจา่ย     25.1369  ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ    25.0000  ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนการจบัคู่ธุรกิจระหว่าง 
LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และ
ผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศไมน่อ้ยกว่า 
600 คู่ และเกิดมลูค่าเจรจาการคา้ 1,015 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ 
และคุณภาพบุคลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการติดตามประเมนิผล) 
8 โครงการ 

ส านักนายกรฐัมนตรี 
1. ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
1) โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ
1) โครงการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง

2. ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)
1) โครงการพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั
1) โครงการแผนพฒันา Thailand Smart Mobility

กระทรวงแรงงาน 
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
1) โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศ
2) โครงการพฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

รฐัวิสาหกจิ 
1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
1) โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง

รวมงบประมาณรายจา่ย   302.0834    ลา้นบาท    
  รวมเงนินอกงบประมาณ     1.5000    ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยงแลกเปลีย่นกระบวนการ
น าเขา้ส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่าง
สมบูรณ ์

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอ านวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขี ึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) /สดัส่วนตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต่์อ GDP 
ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี

เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่าระบบ 
ห่วงโซ่อปุทาน และเชื่อมโยงการคา้สู่รูปแบบ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิาร 
และขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์(LSPs)

แนวทางที่ 2.4 พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชีย่วชาญ  
และคุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตาม
ประเมนิผล)


