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จากการสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ยังความเศร�าเสียใจ 
มาสู�คนไทยทุกคน ด�วยตลอด 
ระยะเวลาท ี ่ทรงครองราชย � 
พระองค�ทรงอุท ิศพระวรกาย 
และพระสติป�ญญาเพ่ือทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียก ิจน �อยใหญ� 
ด�วยทรงมีพระราชประสงค�ที่จะ 
ให�คนไทยมีความเป�นอยู �และ 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น การถวาย 
ความรัก ความจงรักภักดีท่ีดีท่ีสุด 
คือ การสานต�อพระราชปณิธาน 
ที่พระองค�ได�พระราชทานไว�
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ได�พระราชทานไว�

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
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ป� พ.ศ. 2559 เป�นป�ที่ประชาชน 
ชาวไทยต�างโศกเศร �าเส ียใจ 
อย�างยิ �ง จากการสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย� 
ผ ู � ทรงพระค ุณอ ันประเสร ิ ฐ 
ตลอดระยะเวลาอ ันยาวนาน 
ท่ีทรงครองราชย� ปวงชนชาวไทย 
ทุกคนล�วนประจักษ�และสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศ 
พระวรกายและพระสติป�ญญา 
ทรงปฏิบัต ิพระราชกรณียกิจ 
น�อยใหญ� เพ่ือบำบัดทุกข�บำรุงสุข 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป�นอยู �ของประชาชนชาวไทย 
ทุกหมู�เหล�าให�ดีขึ้นในทุกๆ ด�าน 
หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรง 
ให �ความสำค ัญค ือ เร ื ่ องน ้ ำ
ซ ึ ่งก �อนที ่จะทำโครงการใดๆ 
สิ�งที่ จำเป�นที่สุด คือ “ข�อมูล” 
พระองค�ท�านจะทรงเริ�มจากการ 
ศึกษาข�อมูล ไม�ว�าจะเป�นข�อมูล 
ของส�วนราชการ หรือข�อมูลท่ีทรง 
ให�เจ�าหน�าท่ีศึกษาค�นคว�าเพิ�มเติม 
และที่มากกว�านั้น พระองค�ท�าน 
ทรงตรวจสอบข�อมูล รวมถึง 
เสด็จฯ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทรงตรวจสอบ 
ข�อมูลเหล�านั้นด�วยพระองค�เอง 
ในขณะท่ีพวกเราก็ได�ถวายข�อมูล 
เพ่ือการทรงงานท่ีค�อนข�างละเอียด 

จึงอยากให�เราช�วยกันทำต�อไป เพราะข�อมูลเป�นสิ�งที่จำเป�น เป�นประโยชน�ต�อ 
ผู�ใช� และที่สำคัญข�อมูลนั้นต�องปรับปรุงให�ทันสมัย
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ผมคิดถ ึงว ันท ี ่ เร ิ �มโครงการ
ระบบเครือข�ายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ำแห�งประเทศไทย 
Thailand Integrated Water 
R e s o u r c e  M a n a g eme n t  
(TIWRM) ท่ีร�วมกับ Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
และอีกหลายหน�วยงาน โดยในป� 
2540 ได�เข ียนโครงการถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภ ูม ิพลอด ุลยเดช ทรง
ทอดพระเนตรด�วยพระองค�เอง 
และทรงอวยพรให�โครงการนี ้ 
ประสบความสำเร็จ ตอนเริ �ม 
พัฒนาโครงการเรามีกันไม�ถึง 5 
คน วันนี้เรามี 120 คน ทำงาน 
ร�วมกับเครือข�าย ทั ้งชาวบ�าน 
ผู�บริหาร นักวิชาการในประเทศ 
ต�างประเทศมากมาย
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ผลการดำเนินงาน ป� 2559 • ฐานความรู�28

 เน่ืองจากสภาพอากาศของประเทศไทยได�รับอิทธิพลจาก 
การแลกเปลี่ยนพลังงานของชั้นบรรยากาศต�างๆ รวมถึง 
สภาพอากาศเหนือพื้นดินและสภาพแวดล�อมทางทะเล 
ดังนั้นการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ�สภาพอากาศที่ 
เหมาะสมสำหรับประเทศไทย จึงเลือกพัฒนาระบบ 
แบบจำลองคาดการณ�สภาพอากาศแบบคู�ควบ (WRF-ROMS 
Coupled Model) ซ่ึงเป�นระบบแบบจำลองท่ีทำงานร�วมกัน 
ของแบบจำลอง 2 แบบ คือ แบบจำลองสภาพอากาศ 
Weather Research and Forecasting (WRF) และแบบจำลอง 
มหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS) 
โดยพัฒนามาจากระบบแบบจำลองคู �ควบ Coupled- 
Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport 
Modeling System (COAWST) ของ U.S. Geological 
Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.1 ระบบคาดการณสภาพอากาศ
สสนก. ได�เริ�มพัฒนาระบบแบบจำลองคาดการณ�สภาพ 
อากาศระยะส้ันแบบคู�ควบ WRF-ROMS สำหรับประเทศไทยข้ึน 
ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2555 และพัฒนาประสิทธิภาพอย�างต�อเน่ือง 
ป�จจุบันการคาดการณ�สภาพอากาศ มีการประมวลผล 
และปรับปรุงข�อมูลนำเข�าวันละ 2 ครั้ง ณ เวลา 07.00 น. 
และ 19.00 น. สำหรับคาดการณ�ล�วงหน�า 3 วัน ของ 
บริเวณประเทศไทย ท่ีความละเอียด 3 กิโลเมตรตามแนวราบ  
และคาดการณ�ล�วงหน�า 7 วัน ครอบคลุมพื ้นที ่เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต� ท่ีความละเอียด 9 กิโลเมตรตามแนวราบ 
และบริเวณพื้นที่ทวีปเอเชีย ที่ความละเอียด 27 กิโลเมตร 
ตามแนวราบ ผลการคาดการณ�สภาพอากาศ เส�นทาง 
และความรุนแรงของพายุ ปริมาณและการกระจาย 
ตัวของฝน ความเร ็วและทิศทางของลมในแนวราบ 
และแนวดิ�ง รวมไปถึงข�อมูลทางภูมิอากาศต�างๆ ในชั้น 
บรรยากาศ นำเสนอข�อมูลผ�านเว็บไซต� www.thaiwater.net 
พร�อมท้ังส�งข�อมูลให�แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือใช�สนับสนุน 
การตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ

ตัวอย�างแผนที่คาดการณ�ฝน ความกดอากาศ และทิศทางลม ของแบบจำลอง WRF-ROMS

1. ฐานความรู
พัฒนาฐานความรูและเทคโนโลยี

ดานการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
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ลุมน้ำเจาพระยา (2555)

ลุมน้ำชี - มูล (2557)

ภาคตะวันออก (2558)

ภาคตะวันตก (2559)
และภาคใต
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เรดารตาคลี

เรดารสัตหีบ
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89.18
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ความรวมมือกับสภาเกษตรกรแหงชาติ

พื้นที่ดำเนินงาน

 สสนก. ได�ดำเนินงานร�วมกับหน�วยงานท�องถิ�น จัดทำ 
แผนที ่ภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดยประยุกต�ใช� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ในการรวบรวมข�อมูลทรัพยากรน้ำ 
เพื่อให�ข�อมูลแหล�งน้ำระดับตำบลมีความละเอียดมากขึ้น 
และสามารถเช่ือมโยงข�อมูลกับระบบชลประทาน แหล�งน้ำหลัก 
แหล�งน้ำท�องถิ�นในพื้นที่นอกเขตชลประทานได� พร�อมทั้ง 
พัฒนาศักยภาพหน�วยงานท�องถิ�น ให�สามารถใช�เทคโนโลยี 
ภูมิสารเทศและองค�ความรู�ด�านทรัพยากรน้ำ แก�ไขป�ญหา 

 ในป� 2559 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะท่ี 4 สสนก. ได�ขยายผล 
การดำเนินงานร�วมกับสภาเกษตรกรแห�งชาติ โดยเมื่อ 
วันท่ี 18 เมษายน 2559 สสนก. และ สภาเกษตรกรแห�งชาติ 
ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ “สารสนเทศเพ่ือ 
บริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย�างย่ังยืน” โดยมีรัฐมนตรี 
ว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� รัฐมนตรีว �าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม และรัฐมนตรี 
ว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ร�วมเป�น 
สักขีพยานในการลงนาม
 ขอบเขตความร�วมมือ
 • สนับสนุนให�เกิดการปฏิบัติงานร�วมกัน ในการ 
พัฒนาและขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ 
ด�านการจัดการทรัพยากรน้ำ
 • สนับสนุน แลกเปลี ่ยนข�อมูลสารสนเทศและ 
ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ส�งเสริม สนับสนุน ให�เกิดการดำเนินงานด�าน 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเกษตรกรอย�างยั่งยืน

2.3 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 4

เป้าหมาย 500 ตำบล รวม 519 ตำบลปีที่ 1 (2555)

เป้าหมาย 300 ตำบลปีที่ 2 (2557) รวม 372 ตำบล

เป้าหมาย 600 ตำบลปีที่ 3 (2558)

เป้าหมาย 600 ตำบลปีที่ 4 (2559) รวม 656 ตำบล

รวม 732 ตำบล

ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองได�อย�างเหมาะสม
 จากการดำเนินงานตั้งแต�ป� 2555 - 2559 สสนก. 
มีฐานข�อมูลภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลพร�อมใช�งานจำนวน 
2,279 ตำบลทั่วประเทศ และมีเครือข�ายกลุ�มตำบลที่มี 
ศักยภาพ จำนวน 22 กลุ�มตำบล 223 หน�วยงาน ครอบคลุม 
พื้นที่ 16 ลุ�มน้ำ ซึ่งเป�นศูนย�กลางเครือข�ายกลุ�มตำบล 
ที ่สามารถขยายผลการใช �งานภ ูม ิสารสนเทศไปย ัง
ตำบลข�างเคียง

การให�บริการ • ผลการดำเนินงาน ป� 2559
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ป 2555 ถึง
2556

ป 2557 ป 2558 ป 2559
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คณะทำงานรวม ไทย-ญี่ปุน

ภาครัฐบาล

ภาคการศึกษา

อุตสาหกรรม
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6
สสนก.
มว.
ปภ. สถานี

120กรม
ที่ดิน สถานี

80กรม
แผนท่ี
ทหาร สถานี

15กรม
โยธาฯ สถานี
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Ms. Feng Min Kan
Head, Regional Office for Asia and the 
Pacific, United Nations Office for Disaster 
Risk Reduction

Win-Win Cooperation
between UNISDR and HAII
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ตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน หนวยวัด
เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน

น้ำหนัก
(รอยละ) ผลการ

ดำเนินงาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนน

ถวงน้ำหนัก1 2 3 4 5

  19                        4.8696     0.9252

  11                        5.0000    0.5500
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รายได หมายเหตุ    2559    2558

คาใชจาย หมายเหตุ    2559    2558

รายการ รวมสินทรัพย 
สุทธิ/สวนทุน  

ทุน รายไดสูง/ (ต่ำ)
กวาคาใชจายสะสม
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สิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณทั่วไป
อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณวิทยาศาสตร
อุปกรณสำรวจ

15
3, 5
5

3, 5
4, 5
8

ประเภทสินทรัพย อายุการใหประโยชน (ป)
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ตั้งแต 0.5 ป ถึง 3 ป
มากกวา 3 ป ถึง 4 ป
มากกวา 4 ป ถึง 5 ป
มากกวา 5 ปขึ้นไป

50
60
80
100

ระยะเวลาการเปนพนักงาน รอยละของเงินสมทบ
และผลประโยชนเงินสมทบ
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รายการ    2559    2558

   2559    2558รายการ

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558
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รายการ    2559    2558

รายการ    2559

   2557

   2558

รายการ
สิ่งปลูกสราง

สวนปรับปรุง
อาคารเชา    อุปกรณ    งานระหวางทำ  รวม       

   2559    2558
 รวม       
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โปรแกรมคอมพิวเตอร    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558
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รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558
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รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558
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รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558

รายการ    2559    2558
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โครงสร�างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ • ภาคผนวก 109

องคประกอบของคณะอนุกรรมการ
 1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  (1) นายศิวะพร  ทรรทรานนท� ประธานอนุกรรมการ
  (2) ผู�อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) อนุกรรมการ
  (3) นางเยาวนุช  กว�างสุขสถิตย� อนุกรรมการ
  (4) นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน อนุกรรมการ
  (5) นายณรงค�รัชต�  ธเนศวร อนุกรรมการ
  (6) นางรอยบุญ  รัศมีเทศ อนุกรรมการ
  (7) หัวหน�ากลุ�มงานบุคคล เลขานุการ
  (8) เจ�าหน�าที่บริหารงานบุคคล ผู�ช�วยเลขานุการ
 2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
  (1) นายวิชัย  อัศรัสกร  ประธานอนุกรรมการ
  (2) นางดวงตา  ตันโช  อนุกรรมการ
  (3) นางสาวกิตติยา  คัมภีร� อนุกรรมการ
  (4) นายอลงกรณ�  เหล�างาม อนุกรรมการ
  (5) หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
 3) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�อำนวยการสถาบันฯ
  (1) นายศิวะพร  ทรรทรานนท� ประธานอนุกรรมการ
  (2) นายการัณย�  ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
  (3) นายวิชัย  อัศรัสกร อนุกรรมการ
  (4) หัวหน�ากลุ�มงานบุคคล เลขานุการ
  (5) เจ�าหน�าที่บริหารงานบุคคล ผู�ช�วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
  คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได�แต�งตั ้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อช�วยปฏิบัติงานในด�านต�างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
  1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
  3) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�อำนวยการสถาบันฯ
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50.41%

49.59%6.61%

57.86% 

33.88%

1.65%

121

19.01% 57.02% 19.83% 3.31% 0.83%

0.83% 

0.83% 

2.48% 

1.65% 

11.75% 

24.79% 

23.14% 

15.70% 

19.01% 
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มติชน ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2559
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โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2558
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เดลินิวส ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2558
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เครFองมือในการจัดการปญหาน้ำทวมและน้ำแลง
เดลินิวส ฉบับวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558
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บานศาลาดิน
'คืนชีพสายน้ำ

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม 2558
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วาฟชี้สงกรานต ไมมีฝน-ลูกเห็บนอย

มติชน ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2559
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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2559
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"รอยล" ยันชาว กทม. ไมขาดน้ำประปาใช 
เหตุสำรองไวไปจนถึงเดือน มิ.ย.นี้

โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
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ตนแบบชุมชนพึ่งตนเอง บ.ลิ่มทอง 11 ปไมมีแลง
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2559
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ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 21 - 23 เมษายน 2559
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ผูจัดการรายวัน 360 ํ ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2559
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สสนก.จัดการน้ำระดับชุมชม สอนทองถิ่น
รวบรวมขอมูล สรางสวนรวมบริหารจัดการ

แนวหนา ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2559




