สรุปแผนงาน/โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและน้า้ ใต้ดินแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรม และเพียงพอ
ล้าดับ
1

เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมายที่ 1 จัดการและอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรน้้าให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 1 :
แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
1.1 จ้านวนแหล่งน้้าต้นทุนผิวดิน พัฒนาแหล่งน้้าผิวดินและ
และแหล่งน้้าบาดาลที่สามารถ แหล่งน้้าบาดาล
น้ามาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 จ้านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์.......หมู่บ้าน/
ครัวเรือน
- แหล่งน้้ำและพื้นที่ชุ่มน้้ำ
ได้รับกำรอนุรักษ์จ้ำนวน 3,600
แห่ง/ ตรวจก้ำกับประปำ
สัมปทำน 288 โครงกำร/ ติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพน้้ำระบบผลิต
น้้ำดื่ม 1,920 แห่ง/ ส่งเสริม
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำประปำตำม
WHO ร้อยละ 40
- พัฒนำแหล่งน้้ำเพื่อกำร

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.) หน่วยงานรับผิดชอบ

287,637.9137 1. โครงกำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พั ฒ นำแหล่ งน้้ ำ
และบริหำรจัดกำรน้้ำ
2. โครงกำรพั ฒ นำแหล่งน้้ ำบำดำลเพื่ อแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำอุปโภคบริโภค
3. โครงกำรจัดหำแหล่งน้้ำบำดำลที่มีคุณภำพ
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรบรรเทำและแก้ ไ ขปั ญ ห ำ
ควำมขำดแคลนน้้ำของประชำชนในพื้นที่แล้ง
ซ้้ำซำก หรือมีปัญหำคุณภำพน้้ำเค็ม
4. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลเพื่อสนับสนุน
น้้ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
5. โครงกำรธนำคำรน้้ำบำดำลอ้ำเภอ
6. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
7. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลระดับลึก
8. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลเพื่อสนับสนุน

160,339.4380 กรมทรัพยำกรน้้ำ
1,835.7600 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
41,700.000 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล

5,147.3680 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
3,345.7595 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
62,083.8133 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
7,000.0000 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
1,600.0000 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล

ล้าดับ

เป้าหมาย

แผนงาน

อุปโภคบริโภค 7,649 แห่ง/
บรรเทำภัยแล้ง 2,085 แห่ง/
สนับสนุนน้้ำดื่มสะอำดให้โรงเรียน
4,744 แห่ง/ กำรเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง 26,424 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดการ
แผนงานพัฒนากลไกการ
ทรัพยากรน้้าทั้ง 25 ลุ่มน้้า/
บริหารจัดการน้้าผิวดิน
27แอ่งน้้าบาดาล ในการอนุรักษ์ และน้้าบาดาล
และการใช้ประโยชน์
- กำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
25 ลุ่มน้้ำ/ 27 แอ่งน้้ำ
บำดำล

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.) หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ
9. โครงกำรส้ำรวจตรวจสอบคุณภำพน้้ำบำดำล
เพื่ออุปโภคบริโภคทั่วประเทศ
10. โครงกำรก้ ำ กั บ ควบคุ ม กำรประกอบ
กิจกำรน้้ำบำดำล
11. โครงกำรกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกร
น้้ำบำดำลรำยแอ่ง
12. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลเพื่อรักษำ
ระบบนิเวศน์
13. โครงกำร River Bank Filtration
14. โครงกำร Clean Up บ่อน้้ำท่วม

135,390.54220 1. โครงกำรเพิม่ ศักยภำพกลไกในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
2. โครงกำรเพิม่ ศักยภำพระบบพยำกรณ์
และเตือนภัยด้ำนน้้ำ
3. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำร
ก้ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรน้้ำบำดำล
ตำม พ.ร.บ. น้้ำบำดำล พ.ศ. 2520

334.0630 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
733.6319 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
242.5000 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
2,334.7800 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
360.0000 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
580.8000 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล

30,892.1558 กรมทรัพยำกรน้้ำ
1,410.7822 กรมทรัพยำกรน้้ำ
1,100.0000 กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล

ล้าดับ

เป้าหมาย
-

แผนงาน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
4.
5.
6. โครงกำรบรรเทำและแก้ปญ
ั หำกำรลดลง
ของระดับน้้ำบำดำล ปัญหำน้้ำท่วม
และปัญหำภัยแล้ง โดยกำรเติมน้้ำลงสู่ชั้น
น้้ำบำดำล
7. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่จังหวัด
8. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย
ด้ำนกำรก้ำกับดูแลน้้ำบำดำล
9. โครงกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลไอโซโทปของ
ผู้ประกอบกิจกำรน้้ำบำดำล เพื่อกำรก้ำกับ
ควบคุม ดูแลกำรประกอบกิจกำรน้้ำบำดำล
ตำม พ.ร.บ. น้้ำบำดำล
10. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรน้้ำบำดำลเพื่อสนับสนุนกำร
ตัดสินใจ
11. โครงกำรศึกษำส้ำรวจและจัดท้ำแผนที่น้ำ
บำดำลขั้นรำยละเอียด มำตรำส่วน 1:50,000
12. โครงกำรส้ำรวจศึกษำและประเมิน
ศักยภำพน้้ำบำดำล เพื่อกำรบริหำรจัดกำร

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.) หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
15,180.0000
ส้ำนักงำนปลัดกระทรวง
2,150.0000 ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
15.0000
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
1,506.0000

กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
2,737.9560
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
992.8198
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
675.0000

ล้าดับ

เป้าหมาย
-

แผนงาน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
ทั่วประเทศ
13. โครงกำรส้ำรวจและศึกษำค่ำพื้นฐำน
โลหะหนักในน้้ำบำดำล
14. โครงกำรส้ำรวจ และพัฒนำแหล่งน้้ำพุร้อน
เพื่อส่งเสริมกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพและอุตสำหกรรมท้องถิ่น
15. โครงกำรส้ำรวจ ออกแบบ และพัฒนำ
ระบบกักเก็บน้้ำใต้ดิน
16. โครงกำรส้ำรวจรังวัดควำมสูงของ
ภูมิประเทศโดยวิธีกำรรังวัด และโดยใช้
ภำพถ่ำยดำวเทียมด้วยเทคโนโลยี
Interferometer Synthetic Aperture
Radar (InSAR)
17. โครงกำรส้ำรวจตรวจสอบคุณภำพน้้ำ
บำดำลเพื่ออุปโภคบริโภคทั่วประเทศ
18. โครงกำรศึกษำส้ำรวจและจัดท้ำแผนที่
ศักยภำพ Air borne 3D
19. โครงกำรส้ำรวจสถำนภำพบ่อน้้ำบำดำล
และประเมินกำรใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำบำดำลของประเทศ
(ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)
20. ส้ำรวจ ออกแบบ และประเมินศักยภำพ
เฉพำะแห่งของโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ
บำดำลเพื่อสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำริ

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.) หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
1,124.5844
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
8,560.0000
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
60,000.0000
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
200.0000

กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
334.0630
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
2,160.0000
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
200.0000
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
300.0000

ล้าดับ

เป้าหมาย

แผนงาน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
21. จัดท้ำเครือข่ำยบ่อสังเกตกำรณ์
เพื่อติดตำมเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์นำ้ บำดำล
ทั่วประเทศ

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.) หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
5,852.1810

ล้าดับ

เป้าหมาย

แผนงาน

แผนงานควบคุมและฟืน้ ฟู
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าส้าคัญ

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
22.
1. โครงกำรลดของเสียในแหล่งน้้ำวิกฤติและ
กำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำหลัก

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.) หน่วยงานรับผิดชอบ
1,000 ส้ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

