
 

 

 

 

  





สารบัญ

 ขอมูลทั่วไป

 เกี่ยวกับ

 สสนก. 1
 บทบาทของ

 สสนก.2
13
17
19 27

45
68
83

86

3
4
5
9

 ผลการ

 ดำเนินงาน

 ป 25563

ประวัติความเปนมา

วิสัยทัศน

ภารกิจ

โครงสรางของสถาบัน
สนับสนุนการดำเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล

ความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐ

ความรวมมือกับภาค

เอกชน สถาบันการศึกษา

องคกรสาธารณกุศล

และชุมชน

ฐานความรู 

การใหบริการ

การสรางศักยภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติ

งาน

ประเมินมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ



91
92
93
94

105

102
101

109

121
122
123
124
125
127
153
155
157

 รายงานการเงิน4
 ปฏิบัติการผลักดัน

 น้ำเพ�อบรรเทา

 อุทกภัย ป 25565
ภาคผนวก

รายงานของ

ผูสอบบัญชี

งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายไดและคาใชจาย

หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

สถานการณน้ำ

ภาคตะวันออก

ปฏิบัติการผลักดันน้ำ

เพ�อบรรเทาอุทกภัย

ผลสำเร็จของ

ปฏิบัติการผลักดันน้ำ

ภาคตะวันออก

ประวัติคณะกรรมการ

บริหาร สสนก.

โครงสรางคณะ

กรรมการและคณะ

อนุกรรมการ

การกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

การเขาประชุมของ

คณะกรรมการ

บทความตีพิมพใน

ป 2556

โครงการของ สสนก.

ในป 2556

สรุปขาวเดน

สสนก. 

แผนงานในปงบประมาณ

 พ.ศ. 2557

แผนยุทธศาสตร

พ.ศ. 2555-2559

HAII Roadmap





สารประธานกรรมการ

กิตติมศักดิ์

 นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติ ไดทรงงานเรื่องน้ำมาโดยตลอด และ 
ทรงหวงสถานการณน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ซึ่งขอมูลเปนสิ่งจำเปนที่จะนำมาใชประกอบการตัดสินใจ 
บริหารจัดการน้ำ และดวยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงไดพระราชทานพระราชดำริให Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) เขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา แหลงน้ำรวมกับสำนักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตอมามีการพัฒนากลไกการรวบรวมขอมูลและประสานงาน 
ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เกิดเปนระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแหงประเทศไทย 
เริ่มดำเนินการเมื่อป พ.ศ. 2541 และระบบใชงานไดจริงในป พ.ศ. 2545 เปนระบบสารสนเทศเชื่อมตอ 
และเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ำลุมน้ำเจาพระยาทั้งหมดจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรม 
ชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร เปนตน แลวสำเนา 
กระจายขอมูลกลับไปใหหนวยงานตางๆ ไดใชขอมูลรวมกัน เพื่อเปนกลไกในการประสานงานประกอบ 
การตัดสินใจและดำเนินการได นับเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
ใชในการบริหารจัดการน้ำ

 จากผลการดำเนินงานที่ผานมากวา 10 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย 
โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ขึ้นเปน องคการมหาชน 
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันเสารที่ 27 ธันวาคม 2551 โดยพระราชกฤษฎีกา จัด 
ตั้งสถาบันฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2552 ใหมีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห 
ขอมูลจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาใหองคการตางๆ นำ 
ไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร สงเสริมความ 
รวมมือดานการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ บริการถายทอดเทคโนโลยีใหหนวยงาน ประชาชน 
และชุมชนนำไปใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผลตอไป

 ที่สำคัญที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตรอยางตอเนื่อง โดยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะผูบริหารของ 
สถาบันฯ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานเปนประจำ ตั้งแต 
ป พ.ศ. 2549 เปนตนมา

(ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร



สาร

ประธาน

กรรมการ

บริหาร

 คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร ไดกำหนดทิศทาง 
นโยบายการดำเนินงานของ สสนก. ในปงบ 
ประมาณ 2556 ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ 
วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สรางฐานความรู และ 
เพิ่มผลิตภาพของประเทศ โดยกำหนดเปาหมาย 
การใหบริการเพื่อเสนอผลการวิจัยและพัฒนา 
ใหองคการตางๆ นำไปใชประโยชนในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร มียุทธศาสตรในการดำเนินงาน 
5 ยุทธศาสตร ได แก  1) การว ิจ ัย พัฒนา 
เทคโนโลยี และฐานความรู ดานการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร 2) การใหบริการ 
และเผยแพรงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
3) การสรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนาดาน 
การจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 4) การ 
ถายทอดเทคโนโลยี และนำผลงานวิจัยไปประยุกต 
ใชใหเกิดประโยชนกับประชาชนและชุมชน 5) 
การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



(ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ)
ประธานกรรมการบริหาร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยี และนำผลงานวิจัย 
ไปประยุกต ใชใหเกิดประโยชนกับประชาชนและชุมชน ไดพัฒนาตนแบบความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน สรางคนในทองถิ่น 
ใหเปลี่ยนแปลง เกิดกระบวนการเรียนรู คิดเปน ทำเปน เกิดเครือขาย มีสวนรวมและพัฒนาคลองสงน้ำและสระแกมลิง ดวยตนเองอยาง 
ตอเนื่อง ที่สำคัญชาวบานทุกคนตางรูสึกถึงความเปนเจาของ ทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแล จัดการ และใชประโยชนจากแหลงน้ำนี้ใหเกิด 
ประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการขยายความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ นอกจากนี้ไดมีการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเครื่องมือ 
สนับสนุนใหชุมชนสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ขอมูลอากาศและน้ำ แผนที่ ภาพถายจากดาวเทียม เปนตน 
โดยในปงบประมาณ 2556 ไดใหความรูดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำแกชุมชน รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร จำนวน 401 คน มีผูเขา 
อบรมที่สามารถนำความรูไปใชประโยชนได คิดเปนจำนวนรอยละ 95.54 และมีกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชน 62 กิจกรรม 
มีชุมชนแมขายดานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 30 ชุมชน

 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรูดานการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง 
หนวยงานทองถิ่นและชุมชน นำผลงานไปใชประโยชน 22 เรื่อง 108 หนวยงาน เชน องคการบริหารสวนตำบล และเทศบาล เปนตน 
นอกจากนี้ ไดเผยแพรผลงานวิชาการผานวารสารวิชาการในประเทศ 5 เรื่อง ไดแก 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดวยระบบ 
ผลักดันน้ำ 2) การพัฒนาระบบแบบจำลองและระบบชวยการตัดสินใจเพื่อวิเคราะหการไหลและคาดการณน้ำทวมในลุมน้ำเจาพระยา 
3) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยา 4) การพัฒนาระบบคาดการณน้ำทวมและระบบ 
ชวยการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย ในลุมน้ำยมและลุมน้ำนาน 5) การกำหนดเกณฑเตือนภัยน้ำทวมฉับพลันโดยใชปริมาณฝนใน 
ลุมน้ำนาน และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ เฉพาะที่สำคัญ 3 เรื่อง ไดแก 1) Characterization of Landslide 
Deformations in Three Gorges Area Using Multiple InSAR Data Stacks 2) Monitoring Flooding in Thailand Using Earth 
Observing One in a Sensorweb 3) Predicting Thailand is Extreme Precipitation Events Using Climate Factors

 การใหบริการและเผยแพรงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สสนก. ไดใหบริการขอมูลและวิเคราะหดานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตรในปงบประมาณ 2556 จำนวน 876 รายการ เชน รายงานคาดการณฝนและสรุปสถานการณน้ำรายสัปดาห ใหบริการ 
ขอมูลแกกรมชลประทาน และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน นอกจากนี้ ยังใหบริการขอความสั้น (SMS) แจงเตือนปริมาณ 
น้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ แกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและเตือนภัย เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรม 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน ตลอดจนใหบริการ 
ขอมูลเพื่อประกอบการจัดทำวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย
 
 การสรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ไดมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคกรสาธารณกุศล เชน มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช จังหวัดแพรและองคการ 
บริหารสวนจังหวัดแพร บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาออยและน้ำตาล จำกัด หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
วิทยาลัยการยุติธรรม และยังมีเครือขายความรวมมือในตางประเทศที่สำคัญ ไดแก Department of Technology and Innovation 
under the Ministry of Science and Technology, Lao PDR, Sanyu Consultants INC (SCI) Japan, Development in 
Agriculture (IEDA), under the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China, The Institute of Agricultural 
Economics and Development (IAED), under the Chines Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China, International 
Center for Climate and Environment Sciences (ICCES), Institute of Atmospheric Physics (IAP), APEC Climate Center, 
The Coca – Cola Foundation, USA
 
 ในป 2556 ที่ผานมา สสนก. มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเปาหมาย โปรงใส และเกิดประโยชนตอสาธารณะและประชาชนอยาง 
แทจริง ความสำเร็จดังกลาวเกิดขึ้นจากความรวมมือของเครือขาย มีสวนสนับสนุน สงเสริมศักยภาพให สสนก. ดำเนินงานไดอยางมั่นคง 
โอกาสนี้ขอขอบคุณเครือขายความรวมมือทุกภาคสวนที่สรางความสำเร็จรวมกัน และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ และให 
การสนับสนุน สสนก. อยางตอเนื่อง ทั้งคำแนะนำและขอเสนอแนะจากหนวยงานตางๆ จะนำไปปรับปรุง แกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใหบริการ และนำไปสูความเปนองคกรของมหาชนอยางแทจริง



สารจาก

ผูอำนวยการ

 หลังจากเหตุการณอุทกภัยในป 2554 รัฐบาล 
เห็นความสำคัญของการมีขอมูล และระบบสารสนเทศ 
ที่พรอมสำหรับการตัดสินใจรับมือกับภัยพิบัติได 
อยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ จึง 
มอบหมาย ให สสนก. ดำเนินการพัฒนาระบบ 
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของดาน 
ทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ เพื่อเปนฐานขอมูลกลาง 
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต



 ผลการดำเนินงานในป 2556 สสนก. ไดพัฒนาระบบคลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ เชื่อมโยงขอมูลดานทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 12 หนวยงาน ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ กรมเจาทา กรม 
พัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนา 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ สสนก. ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะหสถานการณน้ำและจัดสรรน้ำ ภายใตคณะกรรมการบริหาร 
จัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ไดใชประโยชนขอมูลจากคลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาตินี้ สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยในป 2555 และ 
ปฏิบัติการผลักดันน้ำเพื่อปองกันบรรเทาอุทกภัยในป 2556 ทำใหการบริหารจัดการน้ำเพื่อปองกันและบรรเทาภาวะน้ำทวมขังในพื้นที่ปลายน้ำ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมเกิดน้ำทวมขังในพื้นที่และสามารถเรงระบายน้ำไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถปองกันและบรรเทาความเสียหายจากภาวะ 
น้ำทวมในพื้นที่สำคัญ เชน โรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรม

 การพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและตรวจวัด สสนก. พัฒนาระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ ที่มีขนาดเล็ก 
ติดตั้งงาย ปจจุบันดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ตางๆ แลว มากกวา 700 สถานีทั่วประเทศ และไดรวมกับกรมวิทยาศาสตรบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญจากตางประเทศ พัฒนา 
เทคโนโลยีการสำรวจทั้งทางบก อากาศ และน้ำ ไดแก ระบบสำรวจ INS/GNSS ระบุพิกัดความแมนยำสูง อากาศยานไรนักบินขนาดเล็ก (UAV) 
และเรือสำรวจอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการพยากรณสภาพอากาศและคาดการณน้ำทวมใหมีความแมนยำยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงกอนและหลังการเกิดภัยพิบัติ และใชสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ

 การพัฒนาแบบจำลองคาดการณฝนและสภาพอากาศ สสนก. มีระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง เพื่อใชในงานวิจัยและพัฒนาแบบจำลอง 
ลม (RAMS) และแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF) สามารถคาดการณสภาพอากาศลวงหนาได 7 วัน โดยประมวลผล และปรับปรุงขอมูลวันละ 2 
ครั้ง ใหบริการขอมูลผานทางอีเมลและเว็บไซต www.thaiwater.net ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสนับสนุน 
การเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำ
 
 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับจังหวัด-ตำบล เริ่มดำเนินการตั้งแตป 2554 รวบรวมขอมูลภูมิสารสนเทศดานทรัพยากรน้ำระดับ 
จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ซึ่งครบทุกจังหวัดแลวในป 2556 และรวมกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล จัดทำแผนที่น้ำ 
ระดับตำบลนำรอง จำนวน 530 ตำบล พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ทองถิ่น ในการใชแผนที่ขอมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังไดคัดเลือกเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบลที่มีศักยภาพจำนวน 6 พื้นที่ ใหเปน 
ศูนยกลางกลุมเครือขาย เพื่อขยายผลการใชงานภูมิสารสนเทศไปยังตำบลขางเคียง ใหหนวยงานทองถิ่นในพื้นที่สามารถรวมกันวางแผนโครงการ 
พัฒนาแหลงน้ำได

 การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแตป 2552 รวมกับชุมชนและหนวยงานทองถิ่นถายทอดการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศ เชน ขอมูลอากาศและน้ำ แผนที่ภาพถายจากดาวเทียม GPS เพื่อพัฒนาโครงสรางน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภค-บริโภค 
ชวยแกปญหาน้ำทวม ภัยแลง และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ปจจุบันมีเครือขายการจัดการน้ำชุมชน 148 แหง เปนตนแบบในการ 
พัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อขยายผลสำเร็จไปยังชุมชนขางเคียงตอไป
 
 สำหรับทิศทางการดำเนินงานของ สสนก. ในอนาคต จะเดินหนาพัฒนาคลังขอมูลน้ำและ ภูมิอากาศใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และขยายผล 
ไปสูศูนยบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ซึ่งเริ่มตนนำรองไปแลวที่จังหวัดแพรและสุโขทัยในป 2556 รวมทั้งพัฒนาตอยอดงานวิจัยครอบคลุมในทุก 
ประเด็นที่เกี่ยวของ เชน การคาดการณภูมิอากาศในระดับฤดูกาล (3–6 เดือน) แบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการและคาดการณใหครบทั้งอากาศ 
ฝน น้ำผิวดิน น้ำใตดิน ซึ่งทั้งหมดนี้จำเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานและผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ และตองเรงสรางฐาน 
ความรูใหแกบุคลากรของ สสนก. ไปพรอมกัน
 
 การดำเนินงานของ สสนก. ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดรับความกรุณาจากคณะกรรมการบริหาร สสนก. ที่ใหนโยบาย ขอเสนอแนะ และ 
แนวทางการดำเนินงานที่เปนประโยชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือ 
และสนับสนุนการดำเนินงานของ สสนก. มาโดยตลอด รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ของ สสนก. ทุกคน ที่ทุมเทและรวมกันผลักดันใหงานของ 
สสนก. กาวหนาอยางตอเนื่องและสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณทุกทานและทุกหนวยงานไว ณ โอกาสนี้

(ดร. รอยล  จิตรดอน)
ผูอำนวยการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร



นายสุวัฒน  เทพอารักษ
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รศ.ดร. วีระพงษ  แพสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

นายการัณย  ศุภกิจวิเลขการพลเอกสุรินทร  พิกุลทอง นายวีระ  วงศแสงนาค

ดร. กฤษณพงศ  กีรติกรนายศิวะพร  ทรรทรานนทศ.ดร. ไพรัช  ธัชยพงษ

ศ.ดร. ยงยุทธ
ยุทธวงศ

ดร. สุเมธ
ตันติเวชกุล

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการกรรมการโดยตำแหนง

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ดร. รอยล  จิตรดอน
ผูอำนวยการสถาบัน

นายเลิศวิโรจน  โกวัฒนะ
อธิบดีกรมชลประทาน



ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ
รักษาการผูอำนวยการ

ฝายบริหารความรวมมือและสื่อสารองคกร
รักษาการผูอำนวยการฝายสารสนเทศการเกษตร

นายณรงครัชต  ธเนศวร
รักษาการผูอำนวยการฝายบริหาร

นางสาวจารุมน  ลิ้มทิพยดารา
ผูอำนวยการ

ฝายวิจัยและพัฒนา

ดร.สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรน้ำ

ดร.รอยล  จิตรดอน
ผูอำนวยการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ผูบริหารสถาบัน

1. ดร. เชาวน  ณศีลวันต ประธานที่ปรึกษา
2. ดร. จิรายุ  อิศรางกูร  ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
3. ดร. พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
4. นายจริย  ตุลยานนท ที่ปรึกษา
5. ดร. เมธา  รัชตะปติ ที่ปรึกษา
6. พลเรือเอก เกาะหลัก  เจริญรุกข ที่ปรึกษา
7. นายชนะ  รุงแสง ที่ปรึกษา
8. ศ.นพ. วงศกุลพัทธ  สนิทวงศ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
9. นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช ที่ปรึกษา





 ประวัติความเปนมา

 วิสัยทัศน

 ภารกิจ

 โครงสรางของสถาบัน

 อัตรากำลัง

ขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับ

สสนก.

1



3 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สสนก.

 ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอด ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำเน่าเสีย ภายหลัง 
จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า 
อยากนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในเมืองไทย นำมาสู่การพัฒนา 
กลไกการรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 
น้ำ ภายใต้ “โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย” 
เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2541 โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมต่อ และ 
เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบใช้ได้จริงในปี 2545 นับเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
 ต่อมาเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีความต่อเนื่อง จึงมีการลงนามความร่วมมือ 
ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมชลประทาน และ 
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 จัดตั้ง “สถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร” ขึ้นภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
โดยเฉพาะ ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการสารสนเทศด้าน 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินงาน หรือ 
วางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะ 
ในเรื่องเร่งด่วน อาทิ ภัยแล้ง และน้ำท่วม ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูล 
ติดตาม วางแผน และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประวัติความเปนมา



4ประวัติความเปนมา

วิสัยทัศน

เปนองคกรที่สรางองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับ 
การบริหารจัดการดานทรัพยากร 
น้ำและการเกษตร เพื่อรองรับ 
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ 
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยาย 
ผลการทำงานโดยการสรางและ 
พัฒนาเครือขาย

 จากผลการดำเนินงานมากว่า 10 ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2551 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้ตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551” 
ให้จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ขึ้นเป็น 
องค์การมหาชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม 125 ตอน 138 ก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป



ภารกิจ วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการ

จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร1
5 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สสนก.



นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ�อใหองคการตางๆ

นำไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร2

6ภารกิจ



สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ

ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร3

7 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สสนก.



บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการวิจัยและ

พัฒนาของสถาบัน ใหประชาชนและชุมชนนำไป

ใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล4
8ภารกิจ



9 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สสนก.

การศึกษา อายุ

ปริญญาเอก

7

21
-3

0 
ป


31
-4

0 
ป


41
-5

0 
ป


51
-6

0 
ป


33
คน

60
คน

13
คน 4

คน

คน

6.36%

ต่ำกวาปริญญาตรี

2 คน

1.82%

ปริญญาโท

54 คน

49.09%

ปริญญาตรี

47 คน

42.73%

ที่ไดรับอนุมัติจาก กสสนก. เม�อวันที่ 27 เมษายน 2555

หนวยตรวจสอบภายใน

ฝายวิเคราะหและ

ติดตามสถานการณ

คณะกรรมการบริหาร

ผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

ฝายปฏิบัติการเทคนิค ฝายสนับสนุน

การปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน

โครงสรางสถาบัน



10โครงสรางสถาบัน

โครงสราง

1 ผูอำนวยการ

คน 0.91%

ฝายปฏิบัติการ

เทคนิค

คน 0.91%

หนวยตรวจสอบ

ภายใน

คน 2.73%

ฝายบริหารความรวมมือ

และส อสารองคกร

คน 7.27%

20
ฝายสารสนเทศ

การเกษตร

คน 18.18%

30
ฝายวิจัย

และพัฒนา

คน 27.27%

1

3

8

ฝายบริหาร

คน 20.00%22
ฝายสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ

คน 22.73%25
คน

รวม

110
ขอมูล ณ วันที่

30 กันยายน 2556

ฝายบริหารความรวมมือ

และส�อสารองคกร

ฝายบริหาร

ฝายวิจัยและพัฒนา

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ฝายสารสนเทศการเกษตร

• งานบริหารความรวมมือ

• งานส�อสารองคกร

• งานการเงินและบัญชี

• งานบุคคล

• งานพัสดุ

• งานเลขานุการและธุรการ

• งานแผนงานและงบประมาณ

• งานนิติการ

• งานวิจัยคลัง ขอมูลและความรู

• งานวิจัยภูมิสารสนเทศ

• งานพัฒนาระบบงาน

• งานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

• งานประสานงานและบริหารโครงการ

• งานโทรมาตรและเทคโนโลยีการตรวจวัด

• งานแบบจำลอง

• งานวิเคราะหขอมูลและรายงาน

• งานประสานงานและบริหารโครงการ

• งานสารสนเทศการเกษตร

• งานบริหารจัดการน้ำชุมชน

• งานเครือขายการจัดการน้ำชุมชน

• งานประสานงานและบริหารโครงการ





บทบาทของ

สสนก.

2

 สนับสนุนการดำเนินงานตาม

 นโยบายของรัฐบาล

 ความรวมมือกับหนวยงาน

 ภาครัฐ

 ความรวมมือกับภาคเอกชน

 สถาบันการศึกษา องคกร

 สาธารณกุศล  และชุมชน



13 บทบาทของ สสนก.

การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

สสนก. มีภารกิจสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดแนวทาง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำและการเกษตรของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยผลการดำเนินงานในปี
2556 ของ สสนก. มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ ดังนี้

 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและ 
อุทกภัย (กบอ.) ได้แต่งตั ้ง “คณะอนุ 
กรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 
และจัดสรรน้ำ” เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ 
การบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ เพื ่อ 
ประโยชน์ทางการเกษตรและการใช้น้ำ 
ด้านต่างๆ ตลอดจนการป้องกันน้ำแล้ง 
และน้ำท่วม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและ 
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 
ประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจาก 
พระราชดำริ (กปร.)  สำนักงานนโยบาย 
บริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ 
(สบอช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 
ไทย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ 
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร 
กรมอุต ุน ิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี 
อวกาศและภูมิสารสนเทศ มี ดร.รอยล  
จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. เป็นประธาน 
อนุกรรมการ โดย สสนก. ได้ร่วมดำเนินการ 
ติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ น้ำฝน 
น้ำท่า วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการ 

 สนับสนุนการดำเนินงาน

 ตามนโยบายของรัฐบาล

 ขอช�นชม และขอบคุณ สสนก. อันเปนสวนสำคัญ

ในการสนับสนุนการวางแผนงานจัดการสาธารณภัยตางๆ

ดวยดีเสมอมา

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
สสนก. ต่างเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ โดย สสนก. เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ 
ในการให้องค์ความรู้ ให้ข้อมูลที่มีฐานมาจาก 
วิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ และมีเครื่องมือเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
อากาศที่อาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะอ ุทกภ ัยและภ ัยแล ้งได ้อย ่างม ี  
ประสิทธิภาพ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มีคุณค่า 
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบูรณาการร่วมกัน 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มี 
โอกาสได้ร่วมงานกับ สสนก. ในคณะอนุกรรมการ 
ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ ในคณะกรรมการบริหารจัดการอุทกภัย 
(กบอ.) ที่ สสนก. จัดการประชุมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี 
จากหน่วยงานด้านการจัดการน้ำหลายส่วน เพื่อหารือร่วมกันและทำให้สามารถ 
คาดการณ์สถานการณ์ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได้นำความรู้และข้อมูลด้านการจัดการน้ำ ถ่ายทอดให้จังหวัด อำเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการแจ้งเตือนภัย 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ยัง 
ได้ร่วมกับ สสนก. จัดทำคลังข้อมูลน้ำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน 
ด้านการบริหารและจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน
 ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินประชาชน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก สสนก. 
ขอชื่นชม และขอบคุณ สสนก. อันเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการวางแผนงาน 
จัดการสาธารณภัยต่างๆ ด้วยดีเสมอมา และความร่วมมืออันดีนี้ จะเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อประเทศชาติต่อไป

1



14สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ศูนยบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด

 หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดย สสนก. ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อ 
รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและสภาพอากาศให้เป็นระบบข้อมูลกลาง สนับสนุนการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งมีนโยบายให้ดำเนินการ 
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นได้มีระบบข้อมูลสำหรับติดตาม 
สถานการณ์น้ำ ประกอบการปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการแจ้ง 
เตือนภัยน้ำท่วมให้กับท้องถิ่นได้ และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากท้องถิ่นสู่ส่วนกลาง เข้าสู่คลัง 
ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีระบบข้อมูลพร้อมรับสำหรับปฏิบัติการใน 
ทุกสถานการณ์
 จากนโยบายของรัฐบาลและผลสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ประกอบกับ 
ความพร้อมของระบบและ ข้อมูล  สสนก. จึงได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดจัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการ 
น้ำระดับจังหวัด” เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้กับท้องถิ่น โดยเริ่มต้นนำร่องที่ 
จังหวัดแพร่และสุโขทัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีประสบปัญหาเรื่องน้ำ และทางจังหวัดมี ความพร้อม 
และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ
 การทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดแพร่ และ สสนก. เริ่มต้น จากความร่วมมือโดยเครือข่าย 
ภาคประชาชนจังหวัดแพร่ ในการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม 
ในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง เมื่อปี 2554 น้อมนำแนวพระราชดำริ 
ด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่ได้ เหมาะสม 
ตามสภาพภูมิสังคม นำมาสู่การลงนามความร่วมมือในการดำเนินงาน “การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ระหว่างจังหวัด 
แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ สสนก. ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลและจัดตั้ง “ศูนย์บริหาร 
จัดการน้ำระดับจังหวัด” แห่งแรกในประเทศไทย เป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย 
หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลติดตามสถานการณ์ และวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที ่
ทั้งในสภาวะ ปกติและวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สารสนเทศ และความรูจาก

สสนก. ในการดำเนินนโยบาย

เพ�อเกิดประสิทธิภาพ มีความ

สมบูรณ รวดเร็ว

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร

 ปัจจุบัน แม่น้ำยม ลำน้ำสาขา ตลอดจนลำห้วยต่างๆ มีสภาพตื้นเขิน ทำให้ 
ในฤดูฝนมักเกิดปัญหาอุทกภัย สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป็นจำนวน มาก ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาโดยเร่งด่วน 
หากปล่อยให้ปัญหาสะสมโดยไม่รีบดำเนินการแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อจังหวัด 
ที่อยู่ตอนล่างของลุ่มน้ำยมด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนา 
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
น้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำยมที่ครอบคลุมปัญหาในทุกด้านให้เกิดความถาวร ยั่งยืน 
และมีความสมดุลทั้งด้านการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดแพร่แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการ 
แก้ไขปัญหาจังหวัดอื่นๆ ในระดับลุ่มน้ำยมอีกด้วย
 จังหวัดแพร่ได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ในการกำหนดนโยบายบริหารจัดการน้ำ โดยมีบันทึกตกลงความ 
ร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ และสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ทั้งนี้ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ถือเป็นต้นแบบสำหรับให้พื้นที่จัดการน้ำ 
ตนเอง และยังเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดแห่งแรกของประเทศไทย ใน 
การดำเนินงานร่วมกันนี้ ทำให้จังหวัดแพร่ได้รับประโยชน์มากจากข้อมูลสารสนเทศ 
แผนที่ และภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
และประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดด้วย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถ 
ดำเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
 นอกจากน้ี จังหวัดแพร่ยังได้รับมอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ 
(Media Box) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในจังหวัดแพร่ เพื่อ 
ให้หน่วยงานท้องถิ่นได้ใช้เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำ 
ประกอบการปฏิบัติงานวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และใช้สนับสนุนการแจ้ง 
เตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากท้องถิ่นเข้าสู่คลังข้อมูล 
น้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมสำหรับปฏิบัติงานในทุก 
สถานการณ์
 จังหวัดแพร่ได้กำหนดให้การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพิ่มขึ้น 
โดยมีการจัดทำผังน้ำจังหวัดแพร่ ตามความต้องการของเกษตรกรที่จะปลูกพืชใน 
รูปแบบ D (Demand), S (Supply), L (Logistic) ทั้งระดับตำบล อำเภอ และ 
จังหวัด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบวงจร ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล 
สารสนเทศและความรู้จาก สสนก. ในการดำเนินนโยบาย เพื่อเกิดประสิทธิภาพ 
มีความสมบูรณ์ รวดเร็ว รวมถึงการตรวจเช็คพิกัดโครงการเพื่อกำหนดโครงสร้าง 
ผังน้ำจังหวัด ทำให้สามารถลดความซ้ำซ้อนโครงการ ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 
ได้เป็นจำนวนมาก และเป็นแนวทางในการที่จะเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที ่
ซึ่งหากแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้จากภาคการเกษตร ส่งผลให้ GPP ของจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย
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การทำงานของทองถิ่น โดย

ถายทอดความรู ในการบริหาร

จัดการ นับเปนเร�องใหมและดี

ที่จะทำใหสามารถแกไขปญหา

อุทกภัย ภัยแลง และภัยพิบัติ

อ�นๆ

นายอนุวัธ  วงค์วรรณ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร

 จังหวัดแพร่ประสบปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง เนื่องจากแม่น้ำยมซึ่งเป็นลำน้ำ 
สายหลักของจังหวัด แต่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ พอถึงฤดูฝนจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
ทำให้พืชผลทางการเกษตรตลอดจนบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่ริมน้ำได้รับความ 
เสียหาย และน้ำจากแม่น้ำยมยังได้ไหลลงสู่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ซึ่งเป็น 
จังหวัดทีอยู่ท้ายน้ำ พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรของจังหวัดดังกล่าว 
ต่างได้รับผลกระทบทุกปี นอกจากน้ี จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นจังหวัดต้นน้ำ ยังขาดการ 
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำ ทั้งน้ำ 
อุปโภคและบริโภค จึงได้มีแนวคิดที่จะหาหน่วยงานหรือองค์กรที่จะเป็นหน่วย 
ประสานงานให้ทุกๆ แห่ง มีเวทีที่จะหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อดำเนิน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดแพร่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการบริหารจัดการน้ำจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขึ้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ คือ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ซึ่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ก็เห็นความสำคัญในเรื่องการ 
แก้ไขปัญหาน้ำของจังหวัดแพร่ เห็นควรให้มีหน่วยงานเพื่อดำเนินการให้เป็น 
รูปธรรมจึงได้บูรณาการกับทุกหน่วยงาน โดยมีการลงนามความร่วมมือกับ สสนก. 
ในการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และได้ตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่” 
ขึ้น โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 สำหรับบทบาทของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ 
ข้อมูลแหล่งน้ำ แผนงาน/โครงการ ของจังหวัดแพร่ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
น้ำแล้ง น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนจังหวัดแพร่ และให้การขับเคลื่อน 
ศูนย์บูรณาการน้ำจังหวัดแพร่ โดยข้อมูลแหล่งน้ำได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารศูนย์ฯ ได้ใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจใน 
การแก้ไขปัญหาให้ตรงและรวดเร็ว โดยใช้ผังน้ำของลำห้วยสาขา 16 สาขา เป็น 
หลักในการจัดการน้ำ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นและส่วนราชการร่วมกันดำเนินการ และ 
สร้างผังน้ำของพื้นที่ตนเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ สสนก. อบรม 
เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนที่ เมื่อผังน้ำของจังหวัดสมบูรณ์ก็จะสามารถบริหาร 
จัดการน้ำได้
 ขอขอบคุณ สสนก. ที่ได้ให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในเรื่อง 
การจัดทำผังน้ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพยากรณ์อากาศ 
และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อถ่ายทอด 
ให้เทศบาล อบต. ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดโครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนกันเป็นการประหยัด 
งบประมาณของท้องถิ่น
 การที่ สสนก. ได้สนับสนุนการทำงานของท้องถิ่น โดยถ่ายทอดความรู้ในการ 
บริหารจัดการ นับเป็นเรื่องใหม่และดีที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
และภัยพิบัติอื่นๆ โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น สามารถ 
ประหยัดงบประมาณในการแก้ปัญหา ของประชาชนการดำเนินการแต่ละโครงการ 
ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณ นอกจากน้ี สสนก. 
ยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคประชาชนที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างและมีการ 
ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน นับได้ว่าการที่ สสนก. เข้ามาสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่น 
เป็นเรื่องที่ดีและจะมีการขยายผลต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ 
ในลำน้ำนั้นๆ ได้มีการบูรณาการกันตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จะเป็นประโยชน ์
ต่อประชากรทั้งลุ่มน้ำ
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โครงการศึกษาระบบตรวจวัดขอมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำทา

โดยใชระบบโทรมาตรอัตโนมัติ (Telemetering System) ในพื้นที่ปาตนน้ำลำธารลุมน้ำยม 

 สนับสนุนการดำเนินงาน

 ของหนวยงานภาครัฐ

ในปี 2556 สสนก. ได้สนับสนุนและ
ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการ
เกษตร ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกับ 
สสนก. จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื ่อดำเนินงาน 
“โครงการศึกษาระบบตรวจวัดข้อมูล ภูมิอากาศ ปริมาณ 
น้ำฝน และปริมาณน้ำท่า โดยใช้ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ 
ในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ลุ่มน้ำยม” โดยได้ดำเนินการติดตั้ง 
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 33 สถานี ในพื้นที่ส่วน 
ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการ 
ต้นน้ำ ลุ่มน้ำยม พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง “สถานีศึกษา 
ภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม” เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากพื้นที่ 
ต้นน้ำ สำหรับบริหารจัดการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ 
การประเมินสถานการณ์ กรณีเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการกับภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป

กรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปาและพันธุพืช

 ประทับใจในแนวทางการทำงานการบริหาร

จัดการระบบขอมูลและเทคโนโลยีของ สสนก. ที่มี

ประสิทธิภาพดียิ่ง

นายเชาวฤทธิ์  รอบรู้
หัวหน้าสถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร 
น้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. โดยกรม 
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 
ความร่วมมือกับ สสนก. จัดทำโครงการศึกษาระบบตรวจวัด 
ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่า โดยใช้ระบบ 
โทรมาตรอัตโนมัติ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารลุ่มน้ำยม จากการที่ 
ได้ร่วมงานกับคณะทีมงานของทาง สสนก. รู้สึกประทับใจใน 
แนวทางการทำงาน การบริหารจัดการระบบข้อมูล และเทคโนโลย ี
ของ สสนก. ที่มีประสิทธิภาพดียิ่ง ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาใช ้
ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ 
ที่ถูกนำมาใช้เป็น อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บบันทึกข้อมูลระบบ 
น้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญ เป็นการ 
เปิดมุมมองของการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในมิติใหม่ๆ ในด้าน 
ของการสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและข้อมูลที่ทันสมัย 
ให้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่ภาคราชการรวมถึงชุมชนในพื้นที่ ทั้งในแง่ 
ของคุณประโยชน์จากป่าต้น น้ำลำธาร และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(กรณีช่วยในการเตือนภัย) นอกจากจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษาพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารแล้ว ยังสามารถที่จะใช ้
สนับสนุนแก่ทุกภาคส่วนในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในด้าน 
ต่างๆ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการน้ำภายในลุ่มน้ำของประเทศ 
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างดียิ่งต่อไป
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โครงการขยายเครือขายการใชภูมิสารสนเทศ

เพ�อวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ำ (กลุมตำบล)

 ปญหาภัยพิบัตินับจากนี้จะ

ไมสรางความเดือดรอนใหกับชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนรุนแรง

เหมือนทุกครั้งที่ผานมา

นายจิระพงษ์  แปลงแดง
รองปลัดเทศบาลตำบลวิหารแดง 
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

เทศบาลตำบลวิหารแดง

อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตน จึงได้เข้าร่วมเป็น 
พื้นที่นำร่องของ “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล” ตั้งแต่ปี 2555 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  ได้อบรม 
การอ่านแผนที่ ทดลองใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับพิกัด (GPS) และร่วมกันจัดทำ 
แผนที่น้ำระดับตำบลด้วยโปรแกรม Quantum GIS ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
การใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) มากยิ่งขึ้น และได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วม 
กับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่อำเภอวิหารแดง 8 หน่วยงาน เพื่อสำรวจและ 
วิเคราะห์สภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง 
ตะวันออก พร้อมใช้ข้อมูล GIS ประกอบการวางแผนโครงการพัฒนาและบริหาร 
จัดการน้ำในพื้นที่ นอกจากน้ีเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คือ การใช้ 
ประโยชน์จากอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ Media Box ที่ได้รับ 
การสนับสนุนจาก สสนก. ซึ่งปัจจุบันได้นำอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัต ิ
Media Box มาจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ เพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน 
อนาคต และเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบล 
วิหารแดง และพื้นที่ข้างเคียง ว่าปัญหาภัยพิบัตินับจากนี้จะไม่สร้างความ 
เดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรุนแรงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
 เทศบาลตำบลวิหารแดง พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สสนก. 
การประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำ และผลักดันให้ 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอวิหารแดง ตระหนักถึงความสำคัญใน 
การบริหารจัดการน้ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง 
เพื่อนำองค์ความรู้ และข้อมูลแผนที่ต่างๆ มาช่วยกันหาแนวทางการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และได้ประโยชน์แก่ 
ทุกฝ่าย
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โครงการแกปญหาอุทกภัย

 ความรวมมือกับภาคเอกชน 

 องคกรสาธารณกุศล และชุมชน

นอกจากบทบาทในการสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ในการดำเนิน
งานของ สสนก. ที่ผ่านมา ยังได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล
และชุมชน และองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

 ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ และภายหลัง 
เหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำของ 
ประเทศมากยิ่งขึ้น และในปี 2555 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรง 
พระกรุณาประทานเงินที่ได้รับบริจาคผ่านให้หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม 
ระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สนับสนุนให้ สสนก. ใช้ดำเนินงานโครงการ 
แก้ปัญหาอุทกภัย ในปี 2555–2556 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
 1) การพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต (พื้นที่อำเภอ 
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี) พัฒนาพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต ได้แก่ คลอง 8 คลอง 9 และ 
คลอง 10 มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ระดับ 
ชุมชน ตำบล และอำเภอ รวมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษา สามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ และบริหารจัดการน้ำได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ได้รับประโยชน์รวม 16,347 คน 4,500 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 
ได้รับประโยชน์ 10,500 ไร่ และผลจากพายุแกมี เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ในพื้นที่ 
สามารถหน่วงน้ำไว้ได้ถึง 17 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ 
ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
 2) การจัดทำฐานข้อมูลเตือนภัย แก่มูลนิธิอาสาเพื ่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย (พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ เฝ้าระวัง 
ภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อบริการข้อมูลให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย ใช้เป็นแนวทางการเตือนภัยแก่ประชาชน ก่อนที่จะเกิด 
อุทกภัย หรือดินโคลนถล่ม
 3) การจัดการน้ำชุมชน ขยายผลในชุมชนประสบภัยน้ำท่วม (พื้นที่ตำบลบ้านแห 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที ่
จังหวัดอ่างทอง ด้วยการพัฒนาโครงสร้างน้ำเดิมในพื้นที่ ได้แก่ ประตูน้ำ ให้สามารถ 
ใช้งานและบริหารจัดการน้ำได้ เพิ่มการกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 
ไร่ และเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำในหมู่บ้านในภาวะอุทกภัย ลดความเดือดร้อน 
ของสมาชิกชุมชน จำนวน 662 ครัวเรือน 2,214 คน
 ภายหลังดำเนินงาน ในปี 2556 บยส. และ สสนก. เห็นชอบที่จะนำเงินบริจาค 
คงเหลือ มาดำเนินงานขยายผลตัวอย่างความสำเร็จ ด้านการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที ่
คลองรังสิตเพิ่มเติม และพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเพิ่มตัวอย่างความสำเร็จให้แก่ 
พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยต่อไป 

3
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 บ.ย.ส. มีความยินดีที่เปนสวนหนึ่งในการ

สนับสนุนและรวมดำเนินงานกับ สสนก. ทำใหเกิด

ตัวอยางความสำเร็จของการแกปญหาอุทกภัย

ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่

ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
กรรมการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 

โครงการแกปญหาอุทกภัย

หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 16

 ด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเห็นความ 
สำคัญของน้ำ และทรงมีพระดำรัสเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ “โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
75 จังหวัด” และเสด็จติดตามการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า

 “น้ำกับดิน จะจัดสรรอย่างไรให้เป็นธรรมในสังคมไทย” และ “ความเป็นธรรมจะ 
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมกันทำ ใช้ จัดการ”

 ในปี พ.ศ. 2555 ภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาประทานเงินที่ได้รับบริจาค ผ่านให้หลักสูตรผู้บริหาร 
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สนับสนุนให้สถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ใช้ดำเนินงานโครงการ 
แก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่ง บ.ย.ส. และ สสนก. ได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง 
น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
พื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมุ่งให้ชุมชนเป็น 
ผู้ดำเนินงานแบบพึ่งตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วม เกิดเครือข่ายการ 
ทำงาน และร่วมกันบริหารจัดการน้ำด้วยองค์ความรู้ นอกจากนี้ สสนก. ได้พัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม-ดินถล่มของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อ 
บริการข้อมูลให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ใช้เป็นแนวทาง 
การเตือนภัยแก่ประชาชน ก่อนที่จะเกิดอุทกภัย หรือดินโคลนถล่ม
 บ.ย.ส. มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับ สสนก. 
ทำให้เกิดตัวอย่างความสำเร็จของการแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นใน 
หลายพื้นที่ และระบบข้อมูลที่แสดงผลผ่านเว็บไซต์เพื่อเฝ้าระวังภัย ซึ่งผลการดำเนิน 
งานเหล่านี้ ผมเชื่อมั่นว่าสามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลในพื้นที่อื ่นๆ ของ 
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี



21 บทบาทของ สสนก.

โครงการประเมินความเสี่ยงน้ำทวม เพ�อจัดทำแผนปองกันและรองรับอุทกภัย

สำหรับแหลงมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

 เหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในปี 2554 
ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทย 
อย่างมาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ 
รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ 
ดังกล่าว โบราณสถานในเขตเกาะเมือง 
พระนครศรีอยุธยาเสียหายจากน้ำท่วม 
สูงกว่า 2 เมตร แหล่งมรดกโลกพระนคร 
ศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานกว่า 
สัปดาห์ UNESCO จึงได้ร่วมกับกรม 
ศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
และ สสนก. ดำเนินงานโครงการจัดทำ 
แผนป้องกัน และรองรับอุทกภัยสำหรับ 
แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา เพื่อ 
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยและ 
จัดทำแผนป้องกันและรองรับอุทกภัย โดย 
จัดทำแบบจำลองสถานการณ์แสดงระดับ 
น้ำและรูปแบบการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ 
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ 
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ ่งจะเป็นต้นแบบการวางแผนบริหาร 
จัดการที ่รวมการป้องกันและรองรับ 
อุทกภัยให้กับมรดกโลกแห่งอื ่นๆ ใน 
ภูมิภาคนี้ต่อไป

UNESCO-IHE

 HAII has shown a strong

commitment to Ayutthaya flood risk

assessment project and provided

invaluable support

Zoran Vojinovic, PhD
Associate Professor, UNESCO-IHE

 It has been a great pleasure to work closely with the colleagues 
from HAII on the Flood Risk Assessment project in Ayutthaya and 
our cooperation can be best described as true partnership.  
Ayutthaya was subjected to an extreme flooding event in 2011, 
the worst flooding Thailand has experienced in decades. The 
project team has undertaken flood risk assessment and development 
of a disaster risk mitigation plan. The project began in March 2013 
and is expected to be completed by end of 2014. The team consists 
of experts from UNESCO-IHE in Delft, UNESCO Bangkok, AIT 
Bangkok and HAII. We have been also working closely with ADB 
Resident Mission in Thailand and our main government counterpart 
is the Fine Arts Department in the Ministry of Culture.
 HAII has shown a strong commitment to this project and 
provided invaluable support in field surveys, data collection and 
1D/2D model simulations. The HAII staff also participated in numerous 
workshops with local stakeholders and facilitated communication 
of some complex issues related to flood-related problems and 
their solutions. With the MoU already in place between UNESCO-IHE 
and HAII, UNESCO-IHE strongly supports HAII's vision to become 
a leading water and weather knowledge and information provider 
in Thailand.

 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ สสนก. อย่างใกล้ชิดใน 
โครงการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยา และความร่วมมือนี้แสดงให้ 
เห็นถึงความเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริง ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดอยุธยาเกิดน้ำท่วม 
หนักที่สุด และเป็นปีที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 
หลายทศวรรษ  ทีมงานโครงการได้ทำการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมและพัฒนา 
แผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงการนี้เริ่มในเดือนมีนาคม 2556 และมีกำหนด 
เสร็จสิ้นช่วงปลายปี 2557 ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ UNESCO-IHE เมืองเดลฟ์ (Delft) ประเทศเนเธอร์แลนด์ UNESCO 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ สสนก. นอกจากนี ้
เรายังได้ทำงานร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียแห่งประเทศไทย (ADB Resident 

Mission) อย่างใกล้ชิด และหน่วยงานหลักของรัฐที่ทำงานควบคู่กับเรา คือ 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 สสนก. ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อโครงการนี ้
รวมทั้งร่วมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างประมาณค่ามิได้ในการสำรวจพื้นที ่
รวบรวมข้อมูล และจัดทำแบบจำลอง สถานการณ์แบบหนึ่งมิติและสองมิติ 
เจ้าหน้าที่ของ สสนก. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่หลายครั้งกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับท้องถิ่น และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผมในการ 
สื่อสารประเด็นที่มีความสำคัญและซับซ้อนเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไข 
ปัญหาน้ำท่วม ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง UNESCO-IHE และ สสนก. 
ทาง UNESCO-IHE มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ 
สสนก. เพื่อให้ สสนก. เป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน 
น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย
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โครงการพัฒนาระบบแบบจำลองเพ�อการบริหารจัดการน้ำและคาดการณน้ำทวม

ดวยระบบเช�อมโยงขอมูลอัตโนมัติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุมน้ำชี-มูล)

 สสนก. ร่วมกับ DHI ประเทศเดนมาร์ก ขยายขอบเขต 
การพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำและ 
คาดการณ์น้ำท่วม ด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ ใน 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้ำชี-มูล) รวมทั้งพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรในด้านระบบปฏิบัติการพยากรณ์น้ำท่วม 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆ

Danish Hydraulic Institute (DHI)

 The HAII staff worked with

great enthusiasm together with

DHI’s modelling and IT experts

demonstrating the value of the

DHI-HAII collaboration

Finn Hansen
Project Manager, ESAN project
DHI

 DHI has had the pleasure of developing and 
implementing the Flood Modelling and Management 
Project for ESAN River Basin together with HAII. 
 During the project definition HAII outlined very 
ambitious goals about playing an active role in the 
project execution and this commitment from HAII 
made it possible to develop and complete the project 
on time and with results providing new information 
and new technology to the Hydro Modelling Section 
of HAII. The HAII staff worked with great enthusiasm 
together with DHI’s modelling and IT experts 
demonstrating the value of the DHI-HAII collaboration.

 DHI รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพัฒนาและดำเนิน 
โครงการพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำและ 
คาดการณ์น้ำท่วม ด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ ในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้ำชี-มูล) ร่วมกับ สสนก. 
 ในการวางกรอบของโครงการ สสนก. ได้ตั้งเป้าหมายที่ 
ท้าทายมาก ที่จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาโครงการ 
และด้วยความมุ ่งมั ่นของ สสนก. จึงทำให้โครงการบรรลุ 
เป้าหมายทันตามกำหนดเวลา เกิดผลลัพธ์ทั้งในด้านการพัฒนา 
ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ 
บุคลากรของ สสนก. ทำงานอย่างเข้มแข็ง ร่วมกับบุคลากรด้าน 
แบบจำลองและไอทีของ DHI ซึ่งแสดงถึงคุณค่าและการกระชับ 
ความร่วมมือระหว่าง สสนก. และ DHI
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โครงการสรางแมขายการจัดการน้ำชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 สสนก. ได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และทำงาน 
ร่วมกับชุมชนแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ การ 
บริหารการผลิต และเครือข่ายการทำงาน ให้ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
และพัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นชุมชนแม่ข่ายที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการ 
พัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชน และสามารถขยายผลการทำงานไปสู่ชุมชนลูกข่ายต่อไป

ชุมชนศาลาดิน

จังหวัดนครปฐม

 กล ุ ่มว ิสาหกิจช ุมชนบ้านศาลาดิน 
จ.นครปฐม ทำงานร่วมกับ สสนก. ทางกลุ่ม 
รู้สึกยินดีมากเพราะทาง สสนก. สอนให้ทาง 
ชุมชนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนด้วยเหตุ 
และผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอน 
ให้รู้ที่มาที่ไป สอนให้รู้ถึงวิธีการทำแผนที่ วิธี 
การใช้ GPS และใช้แผนที่มาแก้ปัญหาได้ 
อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ สอนและแนะนำถึง 
การแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและประยุกต์ใช้ 
ด้วยเหตุและผล จนถึงการขยายเครือข่ายอย่าง 
มีระบบ ไม่ใช่แบบแต่ก่อนที่ทางชุมชนใช้ความ 
รู้สึกวัดถึงความสำเร็จ เลยตอบโจทย์ให้กับ 
ทางชุมชนไม่ได้ และทางชุมชนยังได้รับความรู ้
การเข้าใจน้ำ พัฒนาน้ำ ตามภูมิสังคมของ 
ตนเอง ทางวิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาดินฯ จึง 
รู้สึกภูมิใจและดีใจที่มีหน่วยงานแบบนี้อยู่ใน 
แผ่นดิน นี่แหละคือหน่วยงานที่ตอบโจทย์ปัญหา 
ของประเทศไทย ทางชุมชนรู้สึกซาบซึ้งและ 
ศรัทธาเป็นอย่างสูง

ชุมชนหนองตาจอน

จังหวัดราชบุรี

 ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมงานกับ สสนก. ชุมชนบ้าน 
หนองตาจอนจัดว่าเป็นชุมชนที่โชคดีที่สุดในเขตจังหวัด 
ราชบุรี ที่ได้มารู้จักกับ สสนก. เพราะ สสนก. ได้ให้ความรู ้
ความเข้าใจ ให้อุปกรณ์เครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีมา 
ใช้กับการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชน เปิดโอกาสให้ 
ชุมชนได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองว่า “ชุมชนทำได ้
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยี” ในการดำเนิน 
โครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การจัดเก็บข้อมูล 
การใช้งานได้จริงของโครงการด้วยความเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ 
เข้ามาประสานงานร่วมกับชุมชนว่าเป็นชุมชนที่มีความ 
พร้อม มีข้อมูลครบถ้วน และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
ชุมชนอื่นได้
 ผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องในชุมชนบ้านหนอง 
ตาจอนและพี่น้องชุมชนบ้านเนิน ที่ สสนก. ได้เปิดโอกาส 
ให้พวกเราได้รู้จักและได้รับสิ่งที่ดีมาสู่ชุมชน จนชุมชน 
เรามีความกินดี อยู ่ดี มีอาชีพที่ยั ่งยืนมากกว่าเดิม 
ขอบพระคุณครับ

 รูสึกภูมิใจและดีใจที่มี

หนวยงานแบบนี้อยูในแผนดิน

นี่แหละคือหนวยงานที่ตอบโจทย

ปญหาของประเทศไทย

นายวันชัย  สวัสดิ์แดง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร
บ้านศาลาดิน

 สสนก. ได ใหความรู ความเขาใจ...

เปดโอกาสใหชุมชนไดพิสูจนความสามารถ

ของตนเอง วาชุมชนทำไดดวยภูมิปญญา

ทองถิ่นรวมกับเทคโนโลยี

นายศักดิ์  สุโขประสบชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ

ชุมชนหนองตาจอน
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ชุมชนมวงชุม จังหวัดเชียงราย

 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า และวิถีการดำเนินชีวิตของ 
คนในชุมชน ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 
ซึ่งเป็นทุนทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
จาก สสนก. เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ ด้านน้ำ และด้านการเกษตร 
เป็นต้น ชุมชนได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน สนับสนุน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับแนวความคิด วิถีการดำเนินชีวิต ด้วยหลักการและเหตุผล 
จากการนำข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ของชุมชน
 ผลทำให้สมาชิกของชุมชนเริ่มรู้จักเข้าใจตัวเองมากขึ้น เผื่อแผ่ แบ่งปัน สามัคค ี
รวมพลัง ให้ความสำคัญกับทรัพยากรในชุมชน โดยเฉพาะ ป่าต้นน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆ 
โดยทำการปรับปรุง ฟื้นฟู ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งด้าน 
อุปโภคและการเกษตร เกิดกฎระเบียบกติกาการใช้ทรัพยากรน้ำในชุมชนร่วมกัน เพราะ 
ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าน้ำเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิต ยึดแนวทางความพอเพียง 
เริ่มทำเกษตรผสมผสานบริโภคเอง เหลือถึงจำหน่าย เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 
ทำให้เกิดความรัก หวงแหนต่อสิ่งที่ร่วมพัฒนา 
 ขอบคุณทีมงาน สสนก. ทุกคนที่มีความตั้งใจ ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ดีๆ 
ให้กับชุมชน ให้ชุมชนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว

ชุมชนตำบลบานตุน จังหวัดพะเยา

 รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างมากที่ สสนก. เข้ามาให้ 
ความช่วยเหลือ เข้ามาทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการจัดการน้ำ 
ชุมชนตำบลบ้านตุ่น ทำให้ชุมชนเข้าใจปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ ป่า 
โดยมีเครื่องมือ การเก็บข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย เกิด 
ผลสำเร็จ มีน้ำใช้เพียงพอ และเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ ์
การดูแลป่าต้นน้ำของเราไว้ให้ลูกให้หลานในวันหน้าต่อไป ขอ 
ขอบคุณอย่างซาบซึ้งในน้ำใจของ สสนก. เป็นอย่างมากที่สุดครับ

 ขอขอบคุณอยางซาบซึ้งในน้ำใจ

ของ สสนก. เปนอยางมากที่สุดครับ

นายสม  หลวงมะโนชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน

ตำบลบ้านตุ่น

 ขอบคุณทีมงาน สสนก.

ทุกคนที่มีความตั้งใจ สงเสริม

สนับสนุนองคความรูดีๆ ใหกับ

ชุมชน

นายปัญญา เป้าพรหมมา 
ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
ชุมชนม่วงชุม
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เทคโนโลยีการสำรวจและตรวจวัด

พัฒนาฐานความรูและเทคโนโลยี

ดานการจัดการทรัพยากรน้ำและ

การเกษตร
1 ฐานความรู

คุณสมบัติเดน

• ใช้เวลาในการติดตั้งภายใน 1 ชั่วโมง 
 จากเดิมใช้เวลา 2–3 ชั่วโมง
• ต้นทุนในการผลิตลดลงจากเดิม
 ประมาณร้อยละ 30
• สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง
 ณ ตำแหน่งใหม่ และง่ายต่อการบำรุงรักษา

1) การพัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

 สสนก. ได้เริ่มต้น พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติ มาตั้งแต่ปี
2547 จนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการพัฒนาชุดอุปกรณ์ตรวจวัด ด้าน 
การพัฒนาแหล่งพลังงาน รวมไปถึงการพัฒนาด้านการสื่อสาร 
และระบบควบคุม
 ภายหลังจากพัฒนาระบบสื่อสารซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการ 
ทำงานแบบ Real-time ผ่านชุดรับ-ส่งสัญญาณอัตโนมัติ (GPRS 
Modem) ในปี 2555 ทำให้มีประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูล 
ได้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการในปัจจุบัน 
มีคุณภาพสูงขึ้น และครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปี 
2556 สสนก. สามารถพัฒนารูปแบบโครงสร้างของสถานีให้มี 
ขนาดเล็กลง จากเดิมสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัต ิ
ที่ต้องใช้ความสูง 9.0 เมตร เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ 
สามารถปรับลดโครงสร้างสถานี ให้เหลือความสูงเพียง 2.0 เมตร 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดขนาดของสถานี และลดต้นทุนในการ 
ติดตั้งสถานีแล้ว โครงสร้างขนาดเล็กยังสามารถติดตั้งง่าย ใช้ 
เวลาในการติดตั้งเพียง 1 ชั่วโมง สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่ง 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานและ 
คุณภาพของการตรวจวัดข้อมูลไม่ได้ลดลงไปจากเดิม อีกท้ังยัง 
เน้นความเป็น “โทรมาตรขนาดเล็ก ราคาถูก เคลื่อนย้ายง่าย” 
นอกจากน้ียังสะดวกในการบำรุงรักษา

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

แบบเดิม

(9.0 เมตร)

สถานีโทรมาตรตรวจวัด

สภาพอากาศแบบใหม

(2.0 เมตร)

ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

สำหรับตรวจวัดข้อมูลระยะไกล สามารถตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศ
เช่น ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ
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2) การพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจแบบเคล�อนที่ :

 MMS (Mobile Mapping System)

 สสนก. พัฒนาระบบจัดทำแผนที่ระดับความสูงภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ด้วย MMS 
(Mobile Mapping System) ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจากผลการสำรวจผ่าน 
โครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite 
System) / INS (Inertial Navigation System) และเครื่องมือตรวจวัด (Sensor) 
เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อน และความล่าช้าของการสำรวจที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ได้ 
จะสามารถระบุตำแหน่งวัตถุ สำรวจสภาพภูมิประเทศได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถ 
อ้างอิงกับระดับทะเลปานกลาง (รทก.) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้ได้ข้อมูลระดับ 
คลอง ระดับตลิ่ง ระดับคั้นกันน้ำ ระดับถนน และโครงสร้างอาคารบังคับน้ำต่างๆ ที่มี 
คุณภาพ มีความผิดพลาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร จากเดิมที่มีบางพื้นที่มีความคลาด 
เคลื่อนสูงกว่า 1 เมตร พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อ 
เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตต่อไป 

GNSS
Antennas

GNSS
Antennas

IMU-CPT

Ladybug
Camera

SICK 
LMS 511

ระบบสำรวจสภาพภูมิประเทศ (Sensor)
• หาตำแหนงวัตถุดวยเลเซอร
 (Laser Measurement System)
• ถายภาพเพื่อบันทึกภาพวัตถุแบบ Panorama

ระบบระบุพิกัดและทิศทางการ
เคลื่อนที่ Orientation
• หาตำแหนงดวยสัญญาณดาวเทียม
 แบบ GNSS (GNSS Antennas)
• หาตำแหนงทิศทางการเคลื่อนที่
 และการโคลงตัว (Inertial
 Measurement Unit: IMU)
• ชุดควบคุมอุปกรณและประมวลผล
 ขอมูล (SPAN Controller)

รถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศ

ดวยระบบ MMS (Mobile

Mapping System)

ใช้ในการจัดทำแผนที่ระดับความสูง
ภูมิประเทศได้รวดเร็ว และอ้างอิงกับ
ระดับทะเลปานกลางได้อย่างถูกต้อง
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3) การพัฒนาอากาศยานไรนักบินขนาดเล็ก

 : UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

 สสนก. ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาอากาศยานไร้นักบินขนาด 
เล็ก หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ขึ้น โดยพัฒนา 
รูปแบบตัวยานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมสำหรับใช้ในการสำรวจ 
ระยะไกล และเก็บข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากมุมสูง 
เพื่อสนับสนุนภารกิจในการสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ยากต่อ 
การเข้าถึงทั้งทางรถ เรือ และยังสามารถติดตาม สำรวจ เก็บ 
ข้อมูลประกอบการทำแผนที่ของพื้นที่ทั้งก่อนและหลังประสบ 
ภัยพิบัติได้อีกด้วย
 ระบบการทำงานของ UAV ที่พัฒนาขึ้นนี้ จะสามารถทำการ 
บินไปยังเป้าหมายได้อัตโนมัติ โดยกำหนดจุดหรือเส้นทางการบิน 
(Way Point) ก่อนทำการขึ้นบิน และผู้ควบคุมสามารถติดตาม 
สถานะการบินผ่านหน้าจอที่สถานีควบคุมภาคพื้นดิน ทั้งนี้ภายใน 
ตัวเครื่องนอกจากชุดควบคุมการบินแล้ว ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ ์
เพื่อการสำรวจจากมุมสูง เช่น กล้องบันทึกภาพแบบดิจิตอลเพื่อ 
บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ และ 
ติดตั้ง GPS เพื่อบันทึกตำแหน่งของภาพควบคู่กันไป ซึ่งหาก 
เกิดกรณีฉุกเฉิน UAV จะสามารถบินกลับมายังจุดเริ่มต้นได้โดย 
ปลอดภัย

ตัวอยางการใช UAV ในการบันทึกภาพมุมสูง เพ�อการทำแผนที่

ตัวอยางภาพถายที่ไดจาก UAV สำรวจระยะไกล

อากาศยานไรนักบินขนาดเล็ก

ใช้สำหรับเก็บข้อมูล สำรวจสภาพ
พื้นที่ทางอากศ

UAV สำหรับการทำแผนที่

ภาพถายทางอากาศ

UAV สำหรับการสำรวจระยะไกล
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4) การพัฒนาเรืออัตโนมัติ สำหรับงานสำรวจ

 และเก็บขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม

 สสนก.ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี พัฒนาเรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม โดย 
ในการพัฒนาคำนึงถึงขนาดของลำคลองเป็นสำคัญ ส่งผลให้มีการออกแบบตัวเรือทั้ง 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการสำรวจ และพัฒนากลไกภายในเรือ 
ให้มีศักยภาพในการบรรทุกเครื่องมือสำรวจ ที่สามารถตรวจวัดระดับความลึกใต้ผิวน้ำ 
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถเคลื่อนที่ไปตามแนวสำรวจที่กำหนดได้โดยอัตโนมัต ิ
ซึ่งค่าข้อมูลที่ได้สามารถอ้างอิงกับค่าระดับทะเลปานกลางมาตรฐานของประเทศไทย 

ผลการสำรวจระดับความลึกและ

ระดับขอบตลิ่งของสระเก็บน้ำพระรามเกา

ผลการวิเคราะหระดับความลึกและระดับขอบตลิ่งของสระเก็บน้ำพระรามเกาแบบ 3 มิติ

(การสำรวจความลึกสระพระรามเกา ระหวางวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2556

เพ�อประเมินความจุของสระเก็บน้ำพระรามเกา และใชเปนขอมูลสำหรับวางแผน

บริหารจัดการน้ำในแกมลิง)

เรืออัตโนมัติ สำหรับงานสำรวจ

และเก็บขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม

อุปกรณ์สำหรับสำรวจรูปตัดลำน้ำ
ตรวจวัดดัชนีทางชลศาสตร์และ
อุทกวิทยา รวมทั้งดัชนีคุณภาพน้ำ

ลักษณะเรืออัตโนมัติแบบตางๆ
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แบบจำลองคาดการณสภาพอากาศ

1) แบบจำลองสภาพอากาศ WRF

 (Weather Research and Forecasting Model) 

 สสนก. ได้ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลติดตาม 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการคาดการณ์สภาพอากาศ สนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพการเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม 
รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประกอบด้วย

 สสนก. พัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองสภาพอากาศ WRF ซึ่งใช้ในการคาดการณ์ 
ฝน ทิศทางลม และสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาและปรับพารามิเตอร์ทาง 
ฟิสิกส์และตัวเลือกต่างๆ ของแบบจำลอง เพื่อให้เหมาะสมกับการคาดการณ์สภาพ 
อากาศของประเทศไทย และให้สามารถประมวลผลบนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
ของ สสนก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบจำลอง WRF สามารถคาดการณ์ได้ 
ล่วงหน้า 3 วัน ที่ความละเอียด 3 x 3 ตารางกิโลเมตร และคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 7 วัน 
ที่ความละเอียด 9 x 9 ตารางกิโลเมตร โดยประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลวันละ 2 ครั้ง 
และส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร 
จัดการน้ำ รวมทั้งนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แผนที่คาดการณลม

และฝนจากแบบจำลอง

WRF ชวงเกิดพายุนารี

สภาพเมฆ 15 ตุลาคม 2556 เสนทางพายุนารี ปริมาณฝน 15 ตุลาคม 2556
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2) แบบจำลองอุตุนิยมวิทยาสามมิติ RAMS

 (Regional Atmospheric Modeling System)

 สสนก. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบแบบจำลอง RAMS อย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังการเกิดพายุและ 
ฝน แบบจำลอง RAMS สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 3 วัน ที ่
ความละเอียด 3 x 3 ตารางกิโลเมตร และที่ความละเอียด 12 x 12 
ตารางกิโลเมตร ในปี 2556 การดำเนินงานเน้นปรับปรุงความ 
แม่นยำของระบบแบบจำลอง ด้วยการปรับพารามิเตอร์ทาง 
ฟิสิกส์และตัวเลือกต่างๆ รวมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาระบบแสดง 
ผลข้อมูลที่ได้จากแบบจำลอง RAMS ประกอบด้วยภาพลม ฝน 
และอุณหภูมิที่ระดับความสูงต่างๆ ในระดับรายชั่วโมงและรายวัน

แผนที่คาดการณลมและฝนจากแบบจำลอง RAMS ชวงเกิดพายุนารี

สภาพเมฆ 15 ตุลาคม 2556 เสนทางพายุนารี ปริมาณฝน 15 ตุลาคม 2556
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3) แบบจำลองคูควบ

 (WRF-ROMS

 Coupled Model)

 สสนก. พัฒนาระบบแบบจำลองคู่ควบ 
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแบบ 
จำลองบรรยากาศ WRF และแบบจำลอง 
มหาสมุทร ROMS (Regional Ocean 
Model System) โดยพ ัฒนาจาก 
ระบบแบบจำลองคู ่ควบ COAWST 
(Coupled-Ocean- Atmosphere-
Wave-Sediment  Transport  
Model ing System) ของ  U .S .  
Geological Survey (USGS) ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการต่อยอดแบบ 
จำลองคาดการณ์สภาพอากาศ WRF เพื่อ 
ให้เกิดความสมจริงในการจำลองและ 
คาดการณ์ปรากฏการณ์การเกิดฝนของ 
ประเทศไทย มากยิ่งขึ้น

แบบจำลองบรรยากาศ WRF

แบบจำลองมหาสมุทร ROMS

ลม ฝน อุณหภูมิ

ความชื้นการแผรังสี

แลกเปลี่ยนคาที่

พยากรณได

ทุก 10 นาที

อุณหภูมิ

ผิวน้ำทะเล
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แผนที่คาดการณฝนจากแบบจำลอง WRF-ROMS ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556

แผนที่คาดการณลมจาก

แบบจำลอง WRF-ROMS

แผนที่คาดการณอุณหภูมิผิวน้ำทะเล

จากแบบจำลอง WRF-ROMS

สภาพเมฆ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556
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4) แบบจำลองคาดการณสภาพอากาศรายฤดูกาล

 สสนก. พัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและฝน 
ทิ้งช่วง ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น 
การจัดสรรน้ำและวางแผนการเพาะปลูก 
 ระบบแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศรายฤดูกาล สามารถคาดการณ์ฝน 3-6 
เดือนข้างหน้า โดยศึกษาดัชนีมหาสมุทรที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล 
เพราะทะเลที่ร้อนหรือเย็นกว่าปกติจะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศในระดับภูมิภาค 
ดัชนีที่ศึกษามี 7 ตัว ประกอบด้วยกลุ่มดัชนีของมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ดัชนีเอนโซ 
และดัชนีของมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากเป็นทะเลที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของไทย 
และใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) สร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความ 
เป็นไปได้ในการเกิดภัยแล้ง ฝนตกหนัก หรือเกิดฝนตามสภาวะปกติ ทดลองคาดการณ ์
ฝนรายสถานี 6 สถานีทั่วประเทศ

ตัวอยางผลลัพธการคาดการณฝน

รายฤดูกาลที่ไดจากเทคนิคตนไมตัดสินใจ
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 เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย การให้ 
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับตัว 
เพื ่อรับมือและวางแผนบรรเทาผล 
กระทบจากอุทกภัย การพัฒนาระบบ 
แบบจำลองและระบบสนับสนุนการ 
ตัดสินใจทำให้เกิดการบูรณาการ 
ข้อมูลตรวจวัดทางอุตุ-อุทกวิทยาแบบ 
เป็นปัจจุบัน (Real-time) และข้อมูล 
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น (3-7 
วัน) การวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณ 
น้ำในลำน้ำและความเสี่ยงน้ำท่วมด้วย 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และเกิด 
การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
เป็นเครื่องมือบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างเป็นระบบ เพราะระบบดังกล่าว 
สามารถเชื่อมโยง คัดกรอง และจัด 
เก็บข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งต่างๆ จึง 
ลดข้อจำกัดเรื่องความไม่สมบูรณ์และ 
ความล่าช้าของข้อมูลตรวจวัด 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงทำให้ 
สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่าง 
รวดเร็วทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
และสามารถจำลองสถานการณ์ที่มี 
โอกาสจะเกิดขึ้น เช่น คาดการณ์ระดับ 
น้ำของแม่น้ำสายหลักท่ีสำคัญ ระดับ 
น้ำท่วม แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม การ 
ประเมินปริมาณน้ำท่วมและระยะเวลา 
ท่วมขัง รวมถึงใช้วิเคราะห์แนวทางใน 
การบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัย 
ประกอบการตัดสินใจวางแผนจัดการ 
น้ำ (การจัดจราจรน้ำ การกักเก็บน้ำ 
หน่วงน้ำ และระบายน้ำ) และการแจ้ง 
เตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
น้ำท่วม

องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ�อบริหารจัดการอุทกภัย 

ระบบแบบจำลองและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เพ�อบริหารจัดการอุทกภัย

ภาพรวมการใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เพ�อบริหารจัดการอุทกภัย
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 ในปี 2555-2556 สสนก. พัฒนาระบบ 
แบบจำลองและระบบช่วยการตัดสินใจ 
เพื่อวิเคราะห์การไหลและพยากรณ์น้ำท่วม 
ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงข้อมูลตรวจ 
วัดและข้อมูลพยากรณ์ฝน 7 วัน เพื ่อ 
วิเคราะห์การไหลทั้งกรณีการไหลในลำน้ำ 
และกรณีน้ำหลาก โดยระบบสนับสนุนการ 
ตัดสินใจทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์ 
การไหลแบบเป็นปัจจุบัน และแสดงผล 
การวิเคราะห์ในรูปแบบที่กำหนด เพื่อใช้ 
เป็นข้อมูลช่วยในการบริหารจัดการน้ำ 
สามารถคาดการณ์สภาพการไหลในลำน้ำ 
ล ่วงหน้า 7 ว ันได้ ถ ูกต้องประมาณ 
60-80% และได้สนับสนุนข้อมูลให้กับ 
คณะอน ุกรรมการต ิดตามว ิ เคราะห ์  
สถานการณ์และจัดสรรน้ำ ในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์น้ำและวางแผนการบริหาร 
จัดการน้ำด้วย 

เว็บไซตระบบแบบจำลองและระบบชวยการตัดสินใจเพ�อวิเคราะหการไหลและพยากรณน้ำทวมในลุมน้ำเจาพระยา

การคาดการณปริมาณน้ำทาลวงหนา 7 วัน

ระบบแบบจำลองและระบบ

ชวยการตัดสินใจ เพ�อวิเคราะห

การไหลและพยากรณน้ำทวม

ในลุมน้ำเจาพระยา
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 หลังจากพัฒนาระบบแบบจำลองฯ 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้ว สสนก. ได้ขยายผล 
การดำเนินงานไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ด้วยการพัฒนาระบบปฏิบัติการ 
เพื่อคาดการณ์น้ำท่วม ศึกษาสภาพการ 
ไหลของน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล วิเคราะห์สมดุล 
น้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน 
ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir 
optimization) โดยเริ่มดำเนินการใน 
เดือนมิถุนายน ปี 2556 คาดว่าจะพัฒนา 
แล้วเสร็จและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ใน 
เดือนพฤษภาคม ปี 2557

ตัวอยางผลการคาดการณระดับน้ำ

ในแมน้ำสายหลัก ระบบแบบจำลองและ

ระบบชวยการตัดสินใจเพ�อวิเคราะห

การไหลและพยากรณน้ำทวมในลุมน้ำชี-มูล

โครงขายลำน้ำที่ใช ในการพัฒนา

แบบจำลองฯ ลุมน้ำชี-มูล

ตำแหนงสถานีโทรมาตรตรวจวัดขอมูล

อุตุ-อุทกวิทยาในลุมน้ำชี-มูล 
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ระบบคลังขอมูล

สถาปตยกรรมระบบ

คลังขอมูลน้ำและ

ภูมิอากาศแหงชาติ จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำมาตั้งแต่ปี 2541 และ 
เปิดให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำประเทศไทยที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net เมื่อปี 2546 เป็น 
ระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ สสนก. ได้สร้างองค์ความรู้และกลไกในการประสานงาน บูรณาการข้อมูล 
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ด้านทรัพยากรน้ำและ 
สภาพอากาศ รวมถึงประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของประเทศมาโดยตลอด
 หลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี 2554  สสนก. รับผิดชอบในการพัฒนา 
“ระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” ภายใต้แผนงาน “พัฒนาคลังข้อมูล ระบบ 
พยากรณ์ และเตือนภัย” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากร 
น้ำจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้าน 
ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ข้อมูล 
คาดการณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนา 
จากฐานความรู้และฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม โดยยกระดับให้เกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถ 
รองรับข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น  
 ผลการดำเนินงานในปี 2556 เกิดระบบการแสดงผลข้อมูล และเปิดให้บริการข้อมูลอย่างเป็น 
ทางการแล้วในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งจัดระเบียบข้อมูล จัดทำบัญชีข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 12 หน่วยงาน ให้สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะ 
การรับ-ส่งข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน และรายงานความผิดพลาดของการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให ้
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งานตลอดเวลา ผ่านระบบตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล
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สัดสวนการนำเขาขอมูล

รายหนวยงาน

 พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดตาม 
และบริหารจัดการข้อมูลของ 12 
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยง 
ข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำและ 
ภูมิอากาศแห่งชาติ เป็นระบบที่ใช้ 
งานผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web 
Browser) แสดงรายงาน สรุป 
สถานการณ์ประจำวัน ตามประเภท 
เหตุการณ์ รายงานสัดส่วนการ 
นำเข้าข้อมูล และสถานะข้อมูลที่ 
นำเข้าล่าสุด

ระบบตรวจสอบการนำเขาขอมูล 

สัดสวนปญหาที่เกิดขึ้นจำแนกตามเหตุการณ
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  ในปี 2556 ได้มีการเปิดให้บริการข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติอย่างเป็น 
ทางการ โดยมีจำนวนข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูล รวมทั้งสิ้น 237 รายการ และให้บริการทั้งหมด 
3 รูปแบบ ได้แก่

 1) ระบบเว็บไซต์ www.nhc.in.th พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์แบบ 
เปิด (Open-Source Software) ทั้งระบบเชื่อมต่อข้อมูลจาก 
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) แสดงผลข้อมูล 
แบบ Real-time จากสถานีตรวจวัดของแต่ละหน่วยงาน และ 
เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานในรูปแบบแผนที่ด้วยระบบ Internet 
GIS ที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ สสนก. ทำให้เห็นข้อมูล 
ทั้งในเชิงสถิติและเชิงพื้นที่

 2) ระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชื่อว่า NHC Mobile Application ที่ 
สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android เชื่อมต่อข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลน้ำ 
และภูมิอากาศแห่งชาติ ให้สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 
สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) 

ระบบใหบริการขอมูล
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กระบวนการทำงาน

ระบบใหบริการขอมูล

 3) ระบบให้บริการข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐ เป็นระบบที่ต่อขยายการ 
ให้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูล 
ตั ้งต้นจากระบบบัญชีข้อมูล ผู ้ใช้งาน 
สามารถเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราเซอร์ 
(Web Browser)  ท ั ้ ง  Internet 
Explorer, Google Chrome และ 
Mozilla Firefox  ผู ้ใช ้ท ี ่ เป ็นกลุ ่ม 
เป้าหมายหลัก คือ หน่วยงานภาครัฐที่ 
เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและ 
ภัยพิบัติ สามารถสมัครเข้าใช้งานระบบ 
และแจ้งความจำนงเพื่อขอข้อมูลต้นฉบับ
จาก 12 หน่วยงานที่ได้มีการเชื่อมโยง 
ข้อมูลเข้าสู ่ระบบคลังข้อมูลฯ แล้วได้ 
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ลงทะเบียนใช้งาน 
ระบบ จำนวน 15 หน่วยงาน
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การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 จากการดำเนินงานของ สสนก. พบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ 
เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละชุมชนเป็นไปได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการนำเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต แผนที่ภาพถ่าย 
จากดาวเทียมความละเอียดสูง และเครื่องระบุพิกัด GPS เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ จะช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
  สสนก. จึงได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศในการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการชุมชนของตนเอง เช่น

 • การจัดการความรู้ ให้ชุมชนสามารถ 
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่ง 
กระจัดกระจายอยู่ในชุมชน มาจัดเก็บ ผลิต 
ดูแล และจัดการเนื้อหาสาระอย่างเป็นระบบ 
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศประยุกต์ ทางด้านระบบจัดการ 
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ชุมชน (Local 
Content Management System) 

 • การสำรวจเสนทางน้ำ พื้นที่กักเก็บ 
น้ำ ผังน้ำ แผนที่แนวเขตป่าอนุรักษ์ ข้อมูล 
ตำแหน่งฝายชะลอความชุ่มชื้น และจัดการ 
ทรัพยากรท้องถิ่น ด้วยการใช้งานแผนที่ 
ภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียดสูง 
เครื่องระบุพิกัด GPS และระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ (Internet GIS-MIS)   

 • การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม เพื่อนำ 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วย 
อุปกรณ์โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 

 • การแก้ไขปัญหารายได้ รายจ่าย หนี้สินครัวเรือน และอาชีพ 
ด้วยระบบบัญชีครัวเรือน บัญชีชุมชน และฐานข้อมูลครัวเรือน 
ทำให้ชุมชนเปลี่ยนวิธีการผลิตและเพาะปลูกให้มีเสถียรภาพและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้โปรแกรม Spreadsheet ใน 
การวางแผนการผลิต
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 การจ ัดเก ็บข ้อม ูลต ่างๆ เช ่น 
องค์ความรู้ชุมชน ระดับน้ำ หรือบัญชี 
ค่าใช้จ่าย ผ่านทางคอมพิวเตอร์แทนการ 
บันทึกลงในกระดาษ ช่วยให้ชุมชนสามารถ 
เรียกใช้ และค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ได้บันทึก 
ไว้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถแปร 
ผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ 
แผนผัง ช่วยให้ชุมชนเข้าใจและวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การค้นหา 
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังทำให้ 
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่สนใจจาก 
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

 การใช้งานแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียด 
สูง เครื ่องระบุตำแหน่ง GPS และระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ ช่วยให้ชุมชนเข้าใจสภาพพื้นที่ สามารถทำการสำรวจ 
เส้นทางน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ทำแผนที่แนวเขตป่าอนุรักษ์ ทำข้อมูล 
ตำแหน่งฝายชะลอความชุ่มชื้น และจัดการทรัพยากรท้องถิ่นได ้
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ การติดตั้งไม้วัดระดับน้ำในชุมชน 
ทำให้ชุมชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง 
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และเตรียม 
พร้อมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างฉับไว

 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ 
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้าน 
การจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เป็นแม่ข่ายทางความคิดและการปฏิบัต ิ
ที่สามารถจัดการข้อมูล วางแผน บริหารจัดการ และเป็นชุมชน 
แม่ข่ายเชิงคุณภาพ เพื่อขยายผลแนวคิดและการดำเนินงานไป 
สู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำของแต่ละชุมชน อันจะส่งผล 
ต่อเนื่องให้เศรษฐกิจระดับชุมชนมีความยั่งยืนได้ต่อไป
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ใหบริการขอมูล ฐานความรู และ

เทคโนโลยี ดานการจัดการ

ทรัพยากรน้ำและการเกษตร  
2 การใหบริการ

หนาจอแสดงผลขอมูลจากระบบโทรมาตรผานเว็บไซต www.thaiwater.net

ในปี 2556 สสนก. ได้ให้บริการข้อมูล ฐานความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการ
เกษตร กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร ดังนี้

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษา

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
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ตัวอยางบริการขอความสั้น (SMS)

แจงเตือนปริมาณน้ำฝน

อัตราความถูกตองของบริการขอความสั้น (SMS)

จากสถานีโทรมาตรเพ�อแจงเตือนปริมาณน้ำฝนในป 2556

 สสนก. ได้พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติ และติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 
อัตโนมัติ มาตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2556 สสนก. มีสถานีโทรมาตรตรวจ 
วัดสภาพอากาศอัตโนมัติในความดูแลทั้งสิ้น 501 สถานี อยู่ในพื้นที่ต่างๆ กระจายอยู่ 
ทั่วประเทศ เพื่อทำการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศอัตโนมัติ โดยจะ 
รายงานผลการตรวจวัดเข้ามาที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบ Real-Time ทุก 
1 ชั่วโมง หรือ 10 นาที กรณีเกิดฝนตกในพื้นที่ พร้อมทั้งแสดงผลและให้บริการข้อมูล 
ในรูปแบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS) ที่เว็บไซต์ 
www.thaiwater.net

 ดังนั้นเพื่อให้สถานีโทรมาตรมีเสถียรภาพและ พร้อมใช้งาน สสนก. จึงต้อง 
ดำเนินการ “ปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ 
อากาศอัตโนมัติ” เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 ได้ทำการเปลี่ยนชุดวัดสภาพอากาศ 
ทุกสถานี และตรวจสอบแก้ไข อุปกรณ์อื่นๆ ตามสภาพและอายุการใช้งาน

 ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้สถานี 
โทรมาตร มีเสถียรภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยสามารถส่งข้อมูลเข้ามาประมวลผล 
ยังส่วนกลาง และสามารถแจ้งเตือนผ่านข้อความสั้น (SMS) ที่มีความถูกต้องมากกว่า 
99% ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที เมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้ 
เกิดภัยธรรมชาติ

   จำนวน SMS
 ปงบประมาณ จำนวน SMS ทั้งหมด ที่ตรวจสอบแลววาถูกตอง

 2555 1,250 รายการ 1,242 รายการ (99.39%)

 2556 883 รายการ 878 รายการ (99.43%)
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 พื้นที่ลุ่มน้ำยม เป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศ และ 
ประสบกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี การบริหาร 
จัดการน้ำอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน การได้มาซึ่ง 
ข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญและจะต้องดำเนินการ 
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ปัจจุบันลุ่มน้ำยมมีระบบการ 
จัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่าแบบอัตโนมัติ โดย 
ส่วนใหญ่มีสถานีวัดตั้งอยู่บริเวณชุมชนซึ่งเป็นส่วนกลางน้ำและ 
ปลายน้ำ จึงอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมิน 
สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ที่ต้องการข้อมูลที่มีความแม่นยำและ 
ทันต่อเหตุการณ์ 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมีหน้าที่ดูแล 
พื้นที่และบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำ จึงได้ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ กับ สสนก. ในการดำเนินงาน “โครงการ 

สำรวจตำแหนง
ทดสอบสัญญาณ

โครงการศึกษาระบบตรวจวัดขอมูล ภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำทา 

โดยใชระบบโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ตนน้ำลำธาร ลุมน้ำยม

ศึกษาระบบตรวจวัดข้อมูล ภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณ 
น้ำท่า โดยใช้ระบบโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร 
ลุ่มน้ำยม” เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา ที่สามารถนำ 
ไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการประเมิน 
สถานการณ์ กรณีเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงใช้เป็น 
ข้อมูลในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 สสนก. จึงได้ร่วมกับ ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ 
ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ หน่วยงานในสังกัดกรม 
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการติดตั้งสถานี 
โทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 33 สถานี ในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร 
ลุ่มน้ำยม และเป็นส่วนช่วยสนับสนุนทำให้เกิด “สถานีศึกษา 
ภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม”
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สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำทาอัตโนมัติ

ติดตั้งสถานีวัดปริมาณฝน ติดตั้งสถานีวัดน้ำทา

สำรวจระดับอางอิง (DGPS) สำรวจระดับอางอิง (DGPS)
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โครงการจัดทำฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปรับพารามิเตอรทางฟสิกสและตัวเลือกตางๆ ของระบบแบบจำลอง WRF

(Weather Research and Forecasting Model) และระบบแบบจำลอง

อุตุนิยมวิทยาสามมิติ RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) 

แผนภาพสวนประกอบของระบบประเมินผล Model Evaluation Tools (MET) v. 4.0

 สสนก. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ 
สามารถสืบค้นและใช้งานได้ง่าย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวังภัยพิบัติ 
จากธรรมชาติ ตลอดจนวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิด 
ประโยชน์ต่อประเทศ
 การดำเนินงานในปี 2556 เป็นการพัฒนาต่อยอดระบบแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศ เพื่อให้ผล 
การคาดการณ์ทิศทางลมและฝน มีความแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น ดังนี้

 เป็นการเพิ ่มความแม่นยำของผลการคาดการณ์ฝน 
ทิศทางลม และสภาพอากาศล่วงหน้า 3-7 วัน ของระบบแบบ 
จำลอง นอกจากนี้ สสนก. ได้พัฒนาระบบประเมินผลเพื่อประเมิน 
ความถูกต้องของผลการคาดการณ์จากระบบแบบจำลอง WRF 
ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงสถิติระหว่างผลคาดการณ์กับ 
ข้อมูลตรวจวัด ทั ้งแบบสถานี (Point stat) หรือแบบกริด 
(Grid stat) ระบบประเมินผลดังกล่าว ประยุกต์มาจากระบบ 
Model Evaluation Tools (MET) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนา 
ขึ้นโดย National Center for Atmospheric Research 
(NCAR) Developmental Testbed Center (DTC) 

INPUT REFORMAT STATISTICS ANALYSIS
gridded grib
input :
Observation
Analyses

Model
Forecasts

ASCII
Point Obs

PrepBufr
Point Obs

Gen
Poly
Mask

NetCDF
Mask

Gridded
NetCDF

NetCDF
Point
Obs

PCP
Combine

ASDII2NC

PB2NC Stat

PS
ASCII
NetCDF

STAT
ASCII
NetCDF

STAT
ASCII
NetCDF

Point
Stat

MODE

MODE
Analysis ASCII

Stat
Analysis ASCII

Grid
Stat

Wavelet
Stat

= optional
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พัฒนาระบบแบบจำลองคูควบ WRF-ROMS

(Weather Research and Forecasting Model-Regional Ocean Modeling System)

ภาพตัวอยางผลลัพธจากแบบจำลองคูควบ WRF-ROMS

ภาพถายดาวเทียมจาก MODIS

แสดงการพัดพาไอน้ำ

 เป็นการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน สำหรับประเทศไทย 
และกลุ่มประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีหลักการตามกรอบ 
ของ Earth System Modeling Framework (ESMF) และ 
พัฒนาจากระบบ A Coupled-Ocean-Atmosphere-Wave-
Sediment Transport Modeling System (COAWST) 
ของ U.S. Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อให้จำลองปรากฏการณ์การเกิดฝนได้เสมือนจริง และเพิ่ม 
ความแม่นยำในการคาดการณ์
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พัฒนาระบบแบบจำลอง

คาดการณสภาพอากาศ

รายฤดูกาล (3-6 เดือน)

ตัวอยางผลคาดการณลวงหนา

3 เดือน จากหนวยงานตางประเทศ

NCEP และ ECMWF

 เป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ของฤดูกาล และการเก ิดฝนทิ ้งช ่วง 
สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ และวางแผนการเพาะปลูก 
โดยใช้แบบจำลองสภาพอากาศ และแบบ 
จำลองอื่นๆ ที่วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ 
สภาพอากาศของประเทศไทยทั้งระดับ 
ภูม ิภาคและระดับท้องถิ ่น เช่น ดัชนี 
มหาสมุทร

Probability map of  JJAS Rainfall  Prediction in  2012
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สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในการพัฒนาแบบจำลองสภาพอากาศ

 ในปี 2556 สสนก. ได ้ร ่วมมือก ับศูนย ์เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ 
Academia Sinica Grid Computing (ASGC) ประเทศ 
ไต้หวัน จัดการอบรม gWRF Workshop in Thailand, 2013 
ขึ ้น เพื ่อเป็นการแนะนำการประยุกต์ใช้แบบจำลอง WRF 
(Weather Resea ับนักวิจัยและผู้ที่ใช้ WRF 
ในประเทศไทย 
พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ 
ใช้ WRF ระหว่างผู้ร่วมสัมมนา เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความ 
สามารถของประเทศไทยในด้านการพัฒนาระบบแบบจำลอง 
คาดการณ์สภาพอากาศ  

 ผลการดำเนินงานในปี 2556 ได้รายงานคาดการณ์สภาพอากาศ และขยายเครือข่ายการให ้
บริการข้อมูลคาดการณ์และข้อมูลเตือนภัยให้บริการวันละ 2 ครั้ง ผ่านอีเมล์และเว็บไซต์ และปรับปรุง 
รูปแบบการแสดงผลเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนการคาดการณ์รายฤดูกาล 
3-6 เดือน จะวิเคราะห์ประเมินผลจากแบบจำลองต่างๆ ร่วมกับศึกษาความสัมพันธ์ของภูมิอากาศ 
กับอุณหภูมิและระดับน้ำทะเล คาดการณ์ทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ 
น้ำ พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับหน่วยงานทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ

 นอกจากน้ี สสนก. ได้จัดการอบรมทางเทคนิคเชิงลึกของ 
แบบจำลอง RAMS (Regional Atmospheric Modeling 
System) โดย Professor Meigen Zhang จาก The 
Institute of Atmospheric Physics (IAP), Chinese 
Academy of Sciences (CAS) ให้กับบุคลากรทั้งในสถาบัน 
และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ ให้เกิดความรู้เข้าใจแนวทางการ 
พัฒนาปรับปรุงสมการทางฟิสิกส์และส่วนประกอบของแบบจำลอง 
คาดการณ์สภาพอากาศต่างๆ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานป 2556

โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ เพ�อบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด (ยกเวน กทม.)

 สสนก. เริ่มดำเนินการรวบรวม 
ข้อมูลทำเป็นแผนที่น้ำระดับจังหวัด มี 
แผนการดำเนินงาน 3 ปี (2554–2556) 
เพื่อจัดทำแผนที่น้ำระดับจังหวัดให้ 
ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ โดยใน 
ปี 2554–2555 ได้ดำเนินงานในพื้นที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 51 
จังหวัด และใน ปี 2556 ขยายพื้นที่ 
ครอบคลุมจังหวัดภาคกลาง และภาค 
ตะวันออก ประกอบด้วย

 ภาคกลาง 20 จังหวัด ได้แก่ 
ส ุโขท ัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธาน ี
ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี 
อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม นนทบุร ี  สม ุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และปทุมธานี

 ภาคตะวันตก 5 จังหวัด ได้แก่ 
ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ 
ประจวบคีรีขันธ์

 โดยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
มาใช้ในการจัดทำเป็นแผนที่น้ำระดับ 
จ ังหว ัด และลงพ ื ้นท ี ่สำรวจเพ ื ่อ 
ตรวจสอบข้อมูล แหล่งน้ำ โครงสร้าง 
แหล่งน้ำ ถนน ฯลฯ อีกท้ังได้นำข้อมูล 
ขึ้นแสดงบนระบบแสดงผล Internet 
GIS ทั้งข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ และ 
ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
เรียกดูข้อมูลและแสดงผลผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต ผู้บริหารระดับจังหวัดและ 
หน่วยงานท้องถิ่น สามารถนำไปปรับ 
ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำใน 
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
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การจัดทำและตรวจสอบฐานขอมูล

ตัวอยางการปรับปรุงฐานขอมูลน้ำ

ระดับจังหวัด

 1) ปรับปรุงข้อมูล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานระดับ 
จังหวัดที่มีอยู่เดิม และจากหน่วยงานส่วนกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งข้อมูลภูมิสารสนเทศน้ำ และข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย 
แผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน การใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน ตำแหน่งหมู่บ้าน เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลให้ 
ใกล้เคียงกับสภาพปัจจุบันมากขึ้นด้วยข้อมูลจากการสำรวจที่ 
มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม Spot5 ภาพ 
ถ่าย Ortho Photo ปีล่าสุด และภาพถ่ายจากดาวเทียม Google 
Earth ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่สามารถนำมาใช้งานได้
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ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม

เพ�อตรวจสอบขอมูล

 2) ลงพ ื ้นท ี ่ตรวจสอบข ้อม ูล 
ตรวจสอบข้อมูลการปรับแก้ไขแผนที่กับ 
สภาพพื้นที่จริง โดยการลงพื้นที่ปฏิบัติการ 
สำรวจภาคสนามทั้ง 2 ภาค โดยเลือก 
พื้นที ่ที ่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
หนาแน่น พบว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 60 โดยเฉพาะ 
ข้อมูลแหล่งน้ำ ลำน้ำ คลอง ถนน และ 
ขอบเขตการปกครอง 
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การเผยแพรขอมูลเพ�อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด

รายงานสรุปขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ�อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด

ตัวอยางขอมูลแผนที่น้ำระดับจังหวัด

 จัดทำแผนที่น้ำระดับภาค และระดับจังหวัด ในรูปแบบ 
“รายงานสรุปข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำจังหวัด” ของ ภาคกลางและภาคตะวันตก แสดง 
ผลข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เข้าใจได้ง่าย เป็นข้อมูลประกอบการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำระดับภาคและระดับจังหวัด และเพื่อให้เห็น 
ถึงประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลในระดับท้องถิ่น จึงได้เพิ่มเติม 
ตัวอย่างการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับตำบล ภาคละ 
1 พื้นที่ด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นภายใต้ 
“โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระดับตำบล” ซึ่งหากได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น และเล็งเห็นประโยชน์ของ 
การใช้ข้อมูลแผนที่ ก็จะสามารถจัดทำข้อมูลได้ละเอียดและ 
ถูกต้องมากขึ้นถึงระดับตำบลได้
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ภาพแสดงขอมูลตำแหนงแหลงน้ำทองถิ่น/ชุมชน

ภาพแสดงขอมูลภูมิสารสนเทศบนระบบ Internet GIS-MIS

 นอกจากนี้ ยังได้นำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศบนระบบ 
Internet GIS-MIS ที่ สสนก. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน 
ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีชั้นข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งสามารถซ้อนทับกันให้เห็นภาพรวม 
ในด้านต่างๆ ได้ โดยสามารถเปิดดูข ้อมูลได้ท ี ่ เว ็บไซต์ 
http://provinces.haii.or.th/igis
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 จากผลการดำเนินงานในปี 2555 สสนก. ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น จัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล 
โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำและข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับตำบล เพื่อให้มีข้อมูลแหล่งน้ำอย่างละเอียดมากขึ้น เห็นความเชื่อมโยงของระบบชลประทาน 
แหล่งน้ำหลัก และแหล่งน้ำท้องถิ่นในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน 
ท้องถิ่น ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ ในการดูแล บำรุงรักษา และ 
แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 530 ตำบล 
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง และพื้นที่นอกเขต 
ชลประทาน
 ในปี 2556 ได้คัดเลือกเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีศักยภาพจำนวน 6 พื้นที่/ตำบล 
ที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์กลางกลุ่มเครือข่ายที่สามารถขยายผลการใช้งานภูมิสารสนเทศไปยัง 
ตำบลข้างเคียงได้ เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่สามารถร่วมกันวางแผนโครงการพัฒนา 
แหล่งน้ำ ประกอบด้วย
 1) เทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
 3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 4) เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 5) เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 6) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

โครงการขยายเครือขายการใชภูมิสารสนเทศ เพ�อวางแผนโครงการพัฒนา

แหลงน้ำ (กลุมตำบล) ภายใตโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล
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พัฒนาศักยภาพในการใชภูมิสารสนเทศเพ�อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 สสนก. ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศให้แก่ 
หน่วยงานท้องถิ่นในเครือข่าย โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกลุ่ม 
ตำบล” เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน แผนที่ภูมิประเทศ 
ข้อมูลแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำแหน่งหมู่บ้าน และข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศอื่นๆ โดยทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ร่วมกับ 
หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือ 
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก ่
เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจในการใช้แผนที่ การจัด 
เก็บข้อมูล แหล่งน้ำด้วยอุปกรณ์ตรวจจับพิกัด (GPS) การจัดทำ 
แผนที่ด้วยโปรแกรม Quantum GIS ซึ่งสามารถนำไปประยุกต ์
ใช้ในการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของท้องถิ่นได้

อบรมการใชงานระบบภูมิสารสนเทศ และจัดทำแผนที่แหลงน้ำระดับตำบล
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อบรมการใชโปรแกรม Quantum GIS และการใชอุปกรณตรวจจับพิกัด (GPS) 

แผนที่น้ำระดับตำบล
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แผนที่น้ำระดับตำบลสูการปฏิบัติงานรวมวางแผนพัฒนาโครงการกลุมเครือขาย

 สสนก. ได้สนับสนุนการสร้างความรู ้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อพัฒนา 
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการนำความ 
รู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ 
รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำใน 
พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ 
ข้างเคียงได้ เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหา 
ไปในทิศทางเดียวกัน 

เครือขายกลุมตำบลลุมน้ำสมุน จังหวัดนาน

เครือขายกลุมตำบลลุมน้ำลำเซบก

จังหวัดอุบลราชธานี
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เครือขายกลุมตำบลลุมน้ำ

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เครือขายกลุมตำบลพื้นที่

โครงการเจาพระยาฝงตะวันออก

จังหวัดสระบุรี
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อุปกรณติดตามสถานการณน้ำอัตโนมัติ

(Media Box)

อุปกรณติดตาม

สถานการณน้ำอัตโนมัติ

(Media Box)

 สสนก. ได้พัฒนาอุปกรณ์ติดตาม 
สถานการณ์น้ำอัตโนมัติ หรือ Media 
Box ซึ่งสามารถส่งข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ 
กับระบบอินเทอร์เน็ต และแสดงผลผ่าน 
จอโทรทัศน์ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและ 
ช ุมชน สามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลสภาพ 
ภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ รวมถึงข้อมูล 
อื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 ในป ี  2555-2556  สถาบ ั น  
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ได้มอบอุปกรณ์ติดตาม 
สถานการณ์น้ำอัตโนมัติให้แก่องค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 530 แห่ง 
ท ั ่วประเทศ เพ ื ่อใช ้ในการต ิดตาม 
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ ใช้เป็นข้อมูลใน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับ 
ท้องถิ่น
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ทต.ดูใต จ.นาน

อบต.น้ำผุด จ.ตรังอบต.แพงใหญ จ.อุบลราชธานี
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โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 สสนก. ได้คัดเลือกชุมชนที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการ 
จัดการทรัพยากรน้ำ เป็นเครือข่ายในการขยายผล โดยสนับสนุน 
ให้ชุมชนมีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นแม่ข่าย ขยายผลแนวทางการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำไปสู่ชุมชนอื่นๆ มุ่งเน้นการพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายได้ และผลผลิตของชุมชน 

คำอธิบายสัญลักษณ
 ตนน้ำ
 น้ำแลง
 น้ำแลงน้ำหลาก
 ตนน้ำ น้ำแลงน้ำหลาก
 น้ำกรอย
 ชลประทาน
 ลุมแมน้ำ
 น้ำทวม
 ชุมชนแมขายใหม ป 2556

ชุมพร
ระนอง

สุราษฎรธานี

พังงา

กระบี่ นครศรีธรรมราช

พัทลุง
ตรัง

สตูล
สงขลา ปตตานี

นราธิวาส

ยะลา

ชลบุรี

จันทบุรี

ตราด

ตราด

ระยอง

สระบุรี

ลพบุรี
ชยนาท

อุทัยธานี

กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี

สระแกว
ฉะเชงเทราสมุทรปราการสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

ราชบุรี

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี

นครปฐม

สงหบุรี

อางทองสุพรรณบุรี

ชยภูมิ

ขอนแกน

หนองบัวลำภู

เลย
อุดรธานี

หนองคาย

สกลนคร นครพนม

มุกดาหาร

อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
สุรินทร

รอยเอ็ด

กาฬสนธุ

บุรีรัมย

มหาสารคาม

นครราชสมา

แมฮองสอน

เชยงใหม

ลำพูน

ลำปาง

พะเยา

นาน

แพร

อุตรดิตถ

สุโขทัย

ตาก

กำแพงเพชร

นครสวรรค

พิจิตร
เพชรบูรณ

ยโสธร

พิษณุโลก

เชยงราย

บานเขาพระ จ.สงขลา

บานทาดาน จ.ปตตานี

บานปาสักงาม จ.เชียงใหม

เครือขายลุมน้ำแมละอุป
จ.เชียงใหม

กลุมบริหารการใชน้ำชลประทาน
อางเก็บน้ำหวยทราย จ.เชียงใหม

เครือขายชุมชนรักษปาตนน้ำแมลาว จ.เชียงราย
บานสบลี จ.ลำปาง

บานมวงชุม จ.เชียงราย

บานดงผาปูน จ.นาน
บานหวยตุน จ.พะเยา

บานหวยปลาหลด จ.ตาก

กลุมบริหารการใชน้ำบางทรายนวล
จ.สุราษฎรธานี

บานคลองเรือ จ.ชุมพร

บานโปงแดง จ.ตาก

บานโนนขวาง จ.บุรีรัมย
บานหนองใหญ จ.สุรินทรบานหนองปงไก จ.กำแพงเพชร

บานหนองตาจอน จ.ราชบุรี

บานตูม จ.ยโสธร

บานโกรกประดู จ.บุรีรัมย

บานดงบัง จ.ขอนแกน

บานโนนรัง จ.นครราชสีมา
บานลิ่มทอง จ.บุรีรัมย

บานผาชัน จ.อุบลราชธานี
บานทาคอ จ.อุบลราชธานี

บานเปร็ดใน จ.ตราด

บานลีเล็ด จ.สุราษฎรธานี

บานเมืองกลางกลุมผูใชน้ำฝายแมหาด
จ.เชียงใหม

บานศาลาดิน จ.นครปฐม

เครือขายลุมน้ำประแส จ.ระยอง

เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำที่ให้ชุมชนร่วม 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกิดเครือข่ายความคิดและ 
การทำงานที่ชุมชนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาศักยภาพซึ่งกัน 
และกัน
 การดำเนินโครงการในปี 2556 ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการ 
ครอบคลุม 30 ชุมชน แบ่งเป็นชุมชนเดิม 25 ชุมชน และชุมชน 
ใหม่ 5 ชุมชน ดังนี้
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การกอสรางทอลอดสี่เหลี่ยมสงน้ำเหมืองแมหาดขามลำหวยตองซาน

เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ำเขาสูพื้นที่ทำการเกษตรและรักษาสภาพลำเหมืองสงน้ำแมหาด ชุมชนบานเมืองกลาง จังหวัดเชียงใหม

รูปแบบโครงสรางทอลอดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ยาว 24 เมตร ผูไดรับประโยชน 2 หมูบาน 150 ครัวเรือน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 1) จัดทำข้อมูลผังน้ำ รวบรวมข้อมูลและสถานะโครงสร้าง 
น้ำของแต่ละพื้นที่ ในชุมชนแม่ข่ายทุกชุมชน
 2) เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บน้ำ เช่น การขุดลอกพร้อม 
เสริมคันสระหนองน้อยอิสานเขียว ชุมชนบ้านตูม จังหวัดยโสธร 
การสร้างฝายหินก่อและปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่เครือข่าย 
ลุ่มน้ำลาว จังหวัดเชียงราย การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมส่งน้ำ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรของชุมชน 
เมืองกลาง จังหวัดเชียงใหม่ การปรับปรุงฟื้นฟูลำห้วยโปร่งเก้ง 
ชุมชนหนองตาจอน จังหวัดราชบุรี
 3) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การพัฒนาระบบส่ง 
น้ำเพื่อการเกษตรห้วยเปญ ชุมชนดงผาปูน จังหวัดน่าน การจัดตั้ง 

กองทุนหมุนเวียนสระน้ำประจำไร่นา ชุมชนดงบัง จังหวัด 
ขอนแก่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลำห้วย 
แม่ลี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่เกษตรสายนาดง 
ชุมชนสบลี จังหวัดลำปาง
 4) ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลนเกิด 
ใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทรัพย์ และหมู่ที่ 7 บ้านคลองกอ ชุมชน 
ลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี การตรวจวัดคุณภาพน้ำและปรับปรุง 
น้ำเสียในคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนศาลาดิน จังหวัดนครปฐม การ 
อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนของเครือข่ายลุ่มน้ำประแส จังหวัด 
ระยอง โดยการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่เฝ้าระวัง และทำ 
จุลินทรีย์น้ำหยด
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ชุมชนบานตูม จังหวัดยโสธร รวมกันพัฒนาความรูและอาชีพ โดยปลูกและคัดพันธุขาวไว ใชเองและขาย

สมาชิกปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเปนผลิตตามแนวทางทฤษฎีใหม และพัฒนาตนแบบการทำทฤษฎีใหมในชุมชน

การบริหารการผลิตตามแนวทฤษฎีใหม

 1) การผลิตตามรูปแบบวนเกษตรในพื้นที่ป่า เช่น การ 
ทำวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนดงผาปูน จังหวัดน่าน เครือข่ายลุ่มน้ำ 
ลาว จังหวัดเชียงราย เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

 2) การผลิตตามรูปแบบทฤษฎีใหม่ โดยการทำแปลง 
ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่สมาชิกของชุมชนที่เข้าร่วม เช่น ชุมชนดงบัง 
จังหวัดขอนแก่น ชุมชนท่าค้อ จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนม่วงชุม 
จังหวัดเชียงราย ชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร

การเรียนรูและขยายเครือขาย

 1) พัฒนาเครือข่ายความคิดและเครือข่ายการทำงาน 
โดยการจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการทำเกษตรตาม 
แนวทางทฤษฎีใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน 
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายอื่นๆ
 2) เครือข่ายเยาวชน ได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม 
หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนต่างๆ เช่น 
การคัดพันธุ์ข้าวกลุ่มเยาวชนบ้านตูม จังหวัดยโสธร การจัดทำ 

ฐานข้อมูลพรรณไม้และพืชสมุนไพรของเยาวชนบ้านดงผาปูน 
จังหวัดน่าน การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสมุนไพรของเยาวชน 
บ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร การอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน 
เยาวชนบ้านท่าค้อ จังหวัดอุบลราชธานี แผนพัฒนาเยาวชนสู่ 
เยาวชนเพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชนนักสืบสายน้ำของเครือข่าย 
ลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยอง 



68การสรางศักยภาพ

3 การสรางศักยภาพ

ทรัพยากรบุคคล

สรางศักยภาพบุคคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร

น้ำและการบริหาร รวมทั้งพัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ 

  การพัฒนาบุคลากรภายใน สสนก. จากความสำเร็จในการ 
จัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ 
ในการ บริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสนก. ในระยะยาวที่ 
มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงาน 
เป็นหลัก โดยมีขั้นตอนการจัดทำเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สมรรถนะ 
บุคคลไปจนถึงการประเมินผลและจัดทำรายงานประเมินสมรรถนะ 
ทุกตำแหน่งงาน (Competency Gap Report) ทั้งนี้ ในปี 
งบประมาณ 2556 สสนก. ได้ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การพัฒนา (Model) ให้ลงลึกถึงการพัฒนาศักยภาพเป็นราย 

 นอกจากนี้ สสนก. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา 
บุคลากรรายบุคคลหรือ IDP เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นเครื่องมือ 
ที่เชื่อมโยงผลลัพธ์การพัฒนาสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงผลผลิต 
ขององค์กรให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของ 
เจ้าหน้าที่ให้มี คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการ 
ทำงานสำหรับตำแหน่งงานปัจจุบันและตำแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไป
 สำหรับประเภทการพัฒนาบุคลากร สสนก. ในปีงบประมาณ 
2556 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
 1) การพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อให้บุคลากรมี 
ความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจหน้าที่ การให้บริการ และระบบ 
งานของ สสนก.
 2) การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง เพื่อสร้างศักยภาพและ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร สสนก. ทั้งด้านเทคนิค 
และวิชาการ
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แผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

Individual Development

Plan (IDP)

 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของ สสนก. ทั้งทางด้านจริยธรรมและ 
ค่านิยม หลักองค์กร
 4) การศึกษาต่อ เพื ่อส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาโทและปริญญาเอกของเจ้าหน้าที่

 ทั ้งนี ้ เพื ่อให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากขึ้น สสนก. จึงได้เพิ่มเติมรูปแบบการพัฒนาให้ 
เข้าถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประกอบด้วย 
การฝึกอบรม/สัมมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนงาน 
การฝึกอบรมในงาน การศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ประชุม วิชาการ และการศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเรียนรู้หลักคิด 
วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรและยกระดับศักยภาพองค์กรสู่ความ 
สำเร็จระดับประเทศอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

บุคคลหรือที่เรียกว่า แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan หรือ IDP) โดยประกอบด้วยแหล่งที่มา 
ของข้อมูล ดังนี้
 1)  การพัฒนาตามนโยบายองค์กร
   (Development by Corporate Policy)
 2)  ผลการประเมินสมรรถนะบุคคล
   (Competency Gap Report)
 3)  โอกาสในการพัฒนาตนเอง
   (Opportunity for Improvement)
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ตารางการพัฒนาบุคลากร สสนก.

 หัวขอ / หลักสูตร วันที่ รูปแบบการพัฒนา ผูเขารวม

การพัฒนาศักยภาพขององคกรและบุคลากร

1. ทักษะการเขียนรายงาน
2. สื่อสารอยางไรใหดี และโดนใจ
3. รูไวใชวา..การมอบหมายและ
 การมอบอำนาจปฏิบัติงานแทน ผสสนก.
4. ภารกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร
 ของสถาบัน
5. Writing Effective Business
 Correspondence Advance
6. ทิศทางการพัสดุภาครัฐป 2556

7. ขอบังคับและระเบียบ สสนก. ที่ควรรู
8. จริยธรรมองคกร และคานิยมหลัก
 ของบุคลากร
9. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
10. การพัฒนาเสนทางสายอาชีพ
 ของบุคลากร
11. Service Science Masterclass

12. Finance for Non Finance
13. การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ
  (English Correspondence)
14. การบริหารจัดการและการเคลื่อนยาย
 กำลังคนคุณภาพในกระทรวง
 วิทยาศาสตร
15. Accounting for Non Accountants
16. การเขียนหนังสือราชการ
17. Train the Trainer
18 . HAII Brand Ambassador
19. ทักษะการเปนหัวหนางาน
 (Supervisory Skill)

20 และ 21 ธ.ค. 55
21 ธ.ค. 55
17 ม.ค. 2556

21 ก.พ. 56

10 มี.ค. –
16 มิ.ย. 56
22 – 23 มี.ค. 56

27 มี.ค. 56
10 เม.ย. 56

22 เม.ย. 56
1 พ.ค. 56

14 - 17 พ.ค. 56

17 – 18 พ.ค. 56
27, 29 และ 31
พ.ค. 57
13 มิ.ย. 2556

17 ก.ค. 56
24 – 25 ก.ค. 56
29 และ 31 ก.ค. 56
6 ก.ย. 56
12 และ 13 ก.ย. 56

ฝกอบรม
การสัมมนา
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การสัมมนา

ฝกอบรม

การสัมมนา

ฝกอบรม
การบรรยายพิเศษ

ฝกอบรม
ฝกอบรม

ฝกอบรม

ฝกอบรม
ฝกอบรม 

การสัมมนา

ฝกอบรม
ฝกอบรม
ฝกอบรม
ฝกอบรม
ฝกอบรม

เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.

เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.

เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ

เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ,
เจาหนาที่บริหารงานเงินและบัญชี,
นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ 
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.

เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.
เจาหนาที่ สสนก. ระดับบังคับบัญชา

นายสุรเจตส บุญญาอรุณเนตร,
นางสาวสุชาดา โครตสิน
เจาหนาที่หนวยตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.

นายณรงครัชต ธเนศวร

นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.
เจาหนาที่ สสนก. ระดับบังคับบัญชา
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.
เจาหนาที่ สสนก. ระดับบังคับบัญชา
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ตารางการพัฒนาบุคลากร สสนก. (ตอ)

 หัวขอ / หลักสูตร วันที่ รูปแบบการพัฒนา ผูเขารวม

 การพัฒนาความรูเฉพาะทาง ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

20. 9th ICC International Seminar
 on Carto -Technology
 Operational Airborne Remote
 Sensing: from Data to Products
21. บอกเลาประสบการณ การสัมมนา
 ในงาน 9th ICC International
 Seminar on Carto -Technology
 Operational Airborne Remote
 Sensing: from Data to Products
22. Introduction to Precise
 Positioning with INS/GNSS System

23. การเขียน Microcontroller
 แบบ Real Time
24. การติดตามสถานการณน้ำและ
 ภูมิอากาศ (NHC Application)
25. Pentaho Training for User &
 Implementor
26. การประยุกตภูมิสารสนเทศเพื่อ
 การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
27. Android Programming

28. นโยบายแผนและทิศทาง ICT
 ของไทยและในเวทีสากลสูการจัดทำ
 แผนแมบท ICT ของ วท.

12 – 21 พ.ย. 2555

21 ม.ค. 2556

17 - 24 มี.ค. 2556

30 – 31 พ.ค. 2556

27 มิ.ย. 2556

14 – 16 ส.ค. 2556

20 – 29 ส.ค. 2556

26 – 30 ส.ค. 2556

27 – 28 ก.ย. 2556

การสัมมนา

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประชุมวิชาการ

ฝกอบรม

การสัมมนา

ฝกอบรม

ฝกอบรม

ฝกอบรม

การสัมมนา

นายสุรเจตส บุญญาอรุณเนตร, 
นายวรรธศักดิ์ สุปะกิ่ง, 
นายณัฐกิตติ์ เสงี่ยม
นางสาววลัย ไชยสมบัติ, 
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.

นายรอยล  จิตรดอน
นายสุรเจตส  บุญญาอรุณเนตร
นายพงษศักดิ์  จินดาศรี
นายชวิน กันยาวรารักษ

เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.

นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ,
นางสาวฐิติพร มีประเสริฐ
นางสาวนวลทิพย ฉลาดเลิศ,
นายณัฐกิตติ์ เสงี่ยม
นายภุมริน เพื่องเกษม,
นางสาวมธุรส ศักดาณรงค
นางสาวจารุมน ลิ้มทิพยดารา,
นางสาวพิณทิพย วัชโรทัย,
นายอดิเทพ ไชยรุงเรือง
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ตารางการพัฒนาบุคลากร สสนก. (ตอ)

 หัวขอ / หลักสูตร วันที่ รูปแบบการพัฒนา ผูเขารวม

 การพัฒนาความรูเฉพาะทาง ดานทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 การศึกษาตอ

29. Improvement of a Flood
 Management System and its
 operation capacity for the
 Cho Phraya River Basin
30. Utilize water-related information
 for analyzing flow in the Chao
 Phraya River Basin

31. บอกเลาประสบการณ การเขารวม
 ฝกอบรม Utilize water-related
 information for analyzing flow
 in the Chao Phraya River Basin
32. Extreme weather and climate
 events: detection, monitoring,
 prediction and risk management
 for developing countries
33. การติดตามสถานการณน้ำจาก
 ระบบจริง และประสานงานชุมชน
34. Invitation to the APEC Climate
 Center Training Program 2013
35. เยี่ยมชมศูนยกลางวิจัยและพัฒนา
 เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 ของ AGT International ณ เมือง
 Darmstadt ประเทศเยอรมนี
36. International Conference on
 Flood Resilience Experiences
 in Asia and Europe (ICFR2013)
37. เยี่ยมชมงานวิจัยดานการพยากรณน้ำ
 ณ Imperial College London
 ประเทศอังกฤษ

15-21 ธ.ค. 2555

24 ก.พ. –
10 มี.ค. 2556

2 เม.ย. 2556

14 – 24 ก.ค. 2556

16 ก.ค. 2556

18 – 25 ส.ค. 2556

1 - 4 ก.ย. 2556

5-7 ก.ย. 2556

8-12 ก.ย. 2556

ฝกอบรม

ฝกอบรม

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ฝกอบรม

ศึกษาดูงาน

ประชุมวิชาการ

ศึกษาดูงาน

นายสุรเจตส  บุญญาอรุณเนตร

นายสถิตย จันทรทิพย, 
นายวรินทร โสภณพัฒนากุล, 
นายวาทิน ธนาธารพร, 
นายภุมริน เฟองเกษม
เจาหนาที่และลูกจาง สสนก.

นางสาวกนกศรี ศรินนภากร

เจาหนาที่และลูกจาง สสนก. 
ฝายสารสนเทศการเกษตร
นายกฤตนัย ตอศรี

นายรอยล  จิตรดอน
นายสุรเจตส  บุญญาอรุณเนตร

นายรอยล  จิตรดอน
นายสุรเจตส  บุญญาอรุณเนตร

นายรอยล  จิตรดอน
นายสุรเจตส  บุญญาอรุณเนตร

38. ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขา Photogrammetry and Remote Sensing นางสาวพีรญา ตันติอนุภาพ
 ณ State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping
 and Remote Sensing ณ มหาวิทยาลัยอูฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
39. ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขา Hydro informatics ณ มหาวิทยาลัย UNESCO-IHE นายวรวิทย มีสุข
 ประเทศเนเธอรแลนด
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เครือขายความรวมมือในประเทศ

 ในปี 2556 สสนก. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และสถาบันการศึกษา 

ต่างๆ แบ่งเป็น เครือข่ายการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายข้อมูล 
ทรัพยากรน้ำ และเครือข่ายงานด้านชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้ 

 หนวยงานและความรวมมือ โครงการ / ฐานความรู

เครือขายการวิจัยและพัฒนา

1. กรมการทหารชาง รวมพัฒนาการสำรวจคาระดับของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาแหลงน้ำ พัฒนาเทคโนโลยี GIS

2. สาขาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร  โครงการแกปญหาอุทกภัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมวิจัยและพัฒนา แผนที่คาดการณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม
 จังหวัดอุตรดิตถ

3. ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ พัฒนาเทคโนโลยี GIS
 รวมดำเนินการทดสอบคาความถูกตองจากการสำรวจคาระดับภูมิประเทศ (terrain)
 ดวยอุปกรณ Initial Measurement Unit (IMU)

4. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • รวมวิจัยและพัฒนาการนำขอมูลคาดการณน้ำฝนเพื่อพัฒนา mobile application
  สำหรับเกษตรกร
 • gWRF workshop in Thailand

5. กรมวิทยาศาสตรบริการ พัฒนาเทคโนโลยี GIS
 • การประเมินความจุสระเก็บน้ำพระรามเกา ดวยเรือหุนยนตสำรวจความลึกอัตโนมัติ
 • การประเมินความจุอางเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ดวยเรือหุนยนตสำรวจความลึกอัตโนมัติ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี รวมวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห
 • เทคโนโลยีการสำรวจทางน้ำ และทางอากาศ  และประมวลขอมูลดานการจัดการน้ำ
 • แบบจำลองทางกายภาพและแบบจำลองคณิตศาสตร เพื่อศึกษาและวิเคราะห
  เหตุการณอุทกภัยเจาพระยาตอนลางป 2554 
 • ระบบลำเลียงอุปกรณเก็บตัวอยางละอองฝุนในอากาศจากสถานีเสาสูงตรวจอากาศ

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี โครงการติดตั้งระบบเปด-ปดประตูระบายน้ำ
 ระบบเปดปดประตูระบายน้ำระยะไกลอัตโนมัติ อัตโนมัติในพื้นที่นำรอง

8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห
 • ฐานขอมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกลผิวดิน และประมวลขอมูลดานการจัดการน้ำ
  และสารมลพิษในบรรยากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เทคโนโลยีการสำรวจทางน้ำ

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห
 • เทคโนโลยีสำรวจและระบบบังคับควบคุมระยะไกล  และประมวลขอมูลดานการจัดการน้ำ
 • ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง สำหรับเรือหรือหุนยนตขนาดเล็ก

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห
  รวมวิจัยและพัฒนาระบบคาดการณสภาพอากาศรายฤดูกาล และประมวลขอมูลดานการจัดการน้ำ

11. กรมวิทยาศาสตรบริการ โครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห
  รวมวิจัยและพัฒนาระบบบังคับระยะไกล หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับเรือสำรวจ และประมวลขอมูลดานการจัดการน้ำ

12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) โครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห
  จัดทำฐานขอมูลและวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลไอโซโทปเสถียรในน้ำฝน น้ำทา  และประมวลขอมูลดานการจัดการน้ำ
  และความชื้นของอากาศ

13. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โครงการศึกษาระบบตรวจวัดขอมูล ภูมิอากาศ
  รวมวิจัยและพัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ตนน้ำ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำทา โดยใชระบบ
   โทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ตนน้ำลำธาร ลุมน้ำยม



73 ผลการดำเนินงาน

 หนวยงานและความรวมมือ โครงการ / ฐานความรู

เครือขายการวิจัยและพัฒนา (ตอ)

เครือขายขอมูลทรัพยากรน้ำ

14. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) โครงการจัดทำฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลง
  การประยุกตใชแบบจำลอง Weather Research and Forecasting Model (WRF) บน สภาพภูมิอากาศ
  Grid Computing

15. มูลนิธิชัยพัฒนา  โครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห
  ประเมินความจุสระเก็บน้ำพระรามเกลาดวยเรือหุนยนตสำรวจความลึกอัตโนมัติ และประมวลขอมูลดานการจัดการน้ำ

1. กรมชลประทาน  คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
 • รวมจัดเตรียมความพรอมระบบขอมูลการบริหารจัดการฝายในลุมน้ำชี ลุมน้ำมูล และ
  ลุมน้ำสงคราม
 • รวมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดวยเครื่องผลักดันน้ำ

2. กรมทรัพยากรน้ำ คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
 • รวมจัดเตรียมความพรอมระบบขอมูลการบริหารจัดการฝายในลุมน้ำชี ลุมน้ำมูล และ
  ลุมน้ำสงคราม

3. สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
 • รวมประเมินความพรอมของระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • รวมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดวยเครื่องผลักดันน้ำ

4. กรมอุตุนิยมวิทยา   คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ

5. กองทัพเรือ คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
 • รวมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดวยเครื่องผลักดันน้ำ

6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ

7. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ

8. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ

9. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
 • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
  และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
 • รวมจัดเตรียมความพรอมระบบขอมูลการบริหารจัดการฝายในลุมน้ำชี ลุมน้ำมูล และ
  ลุมน้ำสงคราม



74การสรางศักยภาพ

 หนวยงานและความรวมมือ โครงการ / ฐานความรู

เครือขายขอมูลทรัพยากรน้ำ (ตอ)

10. กรมเจาทา  คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
  • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
   และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
  • รวมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดวยเครื่องผลักดันน้ำ

11. สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
  • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
   และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
  • รวมดำเนินการสำรวจ รวบรวม ขอมูลภูมิประเทศ และลำน้ำ 

  • สนับสนุนภาพถายจากดาวเทียมไทยโชติ Pan Sharpen ความละเอียด 2 เมตร  พัฒนาเทคโนโลยี GIS
   จำนวน 1,804 ภาพทั่วประเทศ

12. สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแหงชาติ คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
  • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
   และในลำน้ำสายหลักของประเทศ

13. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
  • ร่วมวิเคราะหขอมูล วางแผนการระบายน้ำ และสรุปผลการดำเนินงาน น้ำและจัดสรรน้ำ

14. กระทรวงคมนาคม คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
  • รวมติดตาม วิเคราะหสถานการณน้ำ เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำในเขื่อน น้ำและจัดสรรน้ำ
   และในลำน้ำสายหลักของประเทศ
  • รวมดำเนินการสำรวจ รวบรวม ขอมูลภูมิประเทศ และลำน้ำ 
  • รวมดำเนินการและสรุปผลการประเมินความพรอมระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

15. กองบัญชาการกองทัพไทย คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
  • รวมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดวยเครื่องผลักดันน้ำ น้ำและจัดสรรน้ำ

16. กองทัพบก คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะหสถานการณ
  • รวมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดวยเครื่องผลักดันน้ำ น้ำและจัดสรรน้ำ

เครือขายงานดานชุมชนและทองถิ่น

1. มูลนิธิรักษไทย (เครือขายลุมน้ำแมละอุป จ.เชียงใหม) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 แผนที่แนวเขต แผนที่การใชประโยชนที่ดิน การขยายเครือขาย ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การประยุกตใชเทคโนโลยี)

2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม (เครือขายลุมน้ำแมละอุป จ.เชียงใหม) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 แผนที่แนวเขต แผนที่การใชประโยชนที่ดิน การขยายเครือขาย ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การประยุกตใชเทคโนโลยี)

3. เครือขายตนน้ำแมแจม (เครือขายลุมน้ำแมละอุป จ.เชียงใหม) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 แผนที่แนวเขต แผนที่การใชประโยชนที่ดิน การขยายเครือขาย ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การประยุกตใชเทคโนโลยี)

4. ศูนยปฏิบัติการจัดระเบียบที่ดินและพัฒนาพื้นที่พิเศษ อ.กัลยาณิวัฒนา  สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 (เครือขายลุมน้ำแมละอุป จ.เชียงใหม) ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 แผนที่แนวเขต แผนที่การใชประโยชนที่ดิน การขยายเครือขาย (การประยุกตใชเทคโนโลยี)

5. สมาคมปกา เกอะ ญอ เพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดลอม (เครือขายลุมน้ำแมละอุป จ.เชียงใหม) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 แผนที่แนวเขต แผนที่การใชประโยชนที่ดิน การขยายเครือขาย ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การประยุกตใชเทคโนโลยี)

6. สภาแอะมือเจะคี (เครือขายลุมน้ำแมละอุป จ.เชียงใหม) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 แผนที่แนวเขต แผนที่การใชประโยชนที่ดิน การขยายเครือขาย ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การประยุกตใชเทคโนโลยี)



75 ผลการดำเนินงาน

 หนวยงานและความรวมมือ โครงการ / ฐานความรู

เครือขายขอมูลทรัพยากรน้ำ (ตอ)

7. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง (เครือขายลุมน้ำลาว จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 สงเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (การผลิต)

8. อบต. หวงน้ำขาว จ.ตราด (ชุมชนเปร็ดใน จ.ตราด) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 การดำเนินโครงการตางๆ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

9. อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช (ชุมชนหวยปลาหลด จ.ตาก) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 ฐานขอมูลพรรณไมชุมชน และรวมจัดทำเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

10. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช สวนวิชาการ สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 จ.ตาก (ชุมชนหวยปลาหลด จ.ตาก) ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)
  ฐานขอมูลพรรณไมชุมชน และรวมจัดทำเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

11. อบต. หนองโบสถ จ.บุรีรัมย (ชุมชนลิ่มทอง จ.บุรีรัมย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

12. อบต. ชุมแสง จ.บุรีรัมย (ชุมชนลิ่มทอง จ.บุรีรัมย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

13. อบต. ทุงแสงทอง จ.บุรีรัมย (ชุมชนลิ่มทอง จ.บุรีรัมย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

14. โรงเรียนบานชัยภูมิ (ชุมชนหนองปงไก จ.กำแพงเพชร) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  โครงการถายทอดภูมิปญญาดานการบริหารจัดการน้ำสูเยาวชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

15. กรมชลประทาน (ชุมชนหนองปงไก จ.กำแพงเพชร) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  ที่ปรึกษาดานโครงสรางและการกอสราง ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ชุมชนหนองปงไก จ.กำแพงเพชร) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  โครงการถายทอดภูมิปญญาดานการบริหารจัดการน้ำสูเยาวชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

17. โรงเรียนบานคลองเรือ จ.ชุมพร (ชุมชนคลองเรือ จ.ชุมพร) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  ภูมิปญญาเกษตร 4 ชั้น ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

18. อบต. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก The project for Flood Countermeasures
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน of Thailand Agricultural Sector

19. อบต. นครปาหมาก จ.พิษณุโลก The project for Flood Countermeasures
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน of Thailand Agricultural Sector

20. อบต. โคกกลาง จ.บุรีรัมย (ชุมชนโกรกประดู จ.บุรีรัมย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

21. อบต. คอนฉิม จ.ขอนแกน (ชุมชนดงบัง จ.ขอนแกน) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

22. อบต. บอเกลือใต จ.นาน (ชุมชนดงผาปูน จ.นาน) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

23. สภอ.แมเจดีย (เครือขายลุมน้ำลาว จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  เครือขายการจัดการน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)
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 หนวยงานและความรวมมือ โครงการ / ฐานความรู

เครือขายขอมูลทรัพยากรน้ำ (ตอ)

24. สภอ.แมเจดียใหม (เครือขายลุมน้ำลาว จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  เครือขายการจัดการน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

25. อุทยานแหงชาติขุนแจ (เครือขายลุมน้ำลาว จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  เครือขายการจัดการน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

26. หนวยจัดการตนน้ำขุนลาว (เครือขายลุมน้ำลาว จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  เครือขายการจัดการน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

27. หนวยปองกันรักษาปา ชร.6 (เครือขายลุมน้ำลาว จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  เครือขายการจัดการน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

28. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ำริน (เครือขายลุมน้ำลาว จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  เครือขายการจัดการน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เครือขาย)

29. โรงเรียนบานสบลี (ชุมชนสบลี จ.ลำปาง) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การพัฒนาศักยภาพเยาวชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การประยุกตใชเทคโนโลยี)

30. อบต.ทาไห จ.อุบลราชธานี (ชุมชนทาคอ จ.อุบลราชธานี) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

31. เทศบาลตำบลบานกลาง จ.เชียงใหม (ชุมชนแมหาด จ.เชียงใหม) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

32. อบต.กุดน้ำใส จ.ยโสธร (ชุมชนบานตูม จ.ยโสธร) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

33. เทศบาลตำบลทุงหลวง จ.ราชบุรี (ชุมชนหนองตาจอน จ.ราชบุรี) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

34. อุทยานไทยประจันต จ.ราชบุรี (ชุมชนหนองตาจอน จ.ราชบุรี) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

35. สำนักชลประทานที่ 13 (ชุมชนหนองตาจอน จ.ราชบุรี) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

36. สำนักชลประทาน จังหวัดปตตานี (ชุมชนทาดาน จ.ปตตานี) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

37. อบต.ดอนรัก จ.ปตตานี (ชุมชนทาดาน จ.ปตตานี) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

38. โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา สำนักชลประทานที่ 2 (ชุมชนหวยตุน จ.พะเยา) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

39. อบต.บานตุน จ.พะเยา (ชุมชนหวยตุน จ.พะเยา) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)
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 หนวยงานและความรวมมือ โครงการ / ฐานความรู

เครือขายขอมูลทรัพยากรน้ำ (ตอ)

40. เทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย (ชุมชนมวงชุม จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

41. กรมพัฒนาชุมชน  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ชุมชนมวงชุม จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

42. สถานีพัฒนาที่ดิน จ.เชียงราย (ชุมชนมวงชุม จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

43. หนวยรักษาพันธุสัตวและปาไมเชียงรายที่ 15 (ชุมชนมวงชุม จ.เชียงราย) สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    (การบริหารจัดการน้ำ)

44. เทศบาลตำบลดูใต อ.เมือง จ.นาน,   โครงการขยายเครือขายการใชภูมิสารสนเทศ
  องคการบริหารสวนตำบลถืมตอง อ.เมือง จ.นาน เพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ำ 
  องคการบริหารสวนตำบลสะเนียน อ.เมือง จ.นาน,  (กลุมตำบล) 
  องคการบริหารสวนตำบลทานาวอ.เมือง จ.นาน,
  องคการบริหารสวนตำบลบอสวก อ.เมือง จ.นาน,
  เทศบาลตำบลปว อ.ปว จ.นาน,
  องคการบริหารสวนตำบลแพงใหญ อ.เหลาเสือโกก จ.อุบลราชธานี,
  องคการบริหารสวนตำบลโพนเมือง อ.เหลาเสือโกก จ.อุบลราชธานี,
  เทศบาลตำบลเหลาเสือโกก อ.เหลาเสือโกก จ.อุบลราชธานี,
  องคการบริหารสวนตำบลทาเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี,
  องคการบริหารสวนตำบลหนองชางใหญ อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี,
  เทศบาลตำบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  เทศบาลตำบลหนองหม ูอ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลหนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลหนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลเจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลบานลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลนาแขม อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลยานรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี,
  องคการบริหารสวนตำบลหนองกี่ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี,
  เทศบาลตำบลคลองชะอุน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี,
  องคการบริหารสวนตำบลคลองศก อ.พนม จ.สุราษฎรธานี,
  องคการบริหารสวนตำบลพลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี,
  องคการบริหารสวนตำบลบานโพธิ ์อ.เมือง จ.ตรัง
  • เครือขายทองถิ่นที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสำรวจพื้นที่
   และวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ำระดับทองถิ่น
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เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ

งานวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันการศึกษา

 1. มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย 
นางสาว พีรญา ตันติอนุภาพ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 
อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมทำงานวิจัยด้าน Application 
of Synthetic Aperture Radar (SAR) for Water Resource 
Management ภายใต้หัวข้องานวิจัยเรื่อง “Landslide with 
SAR time-series application in the Three Gorges 
and Thailand” และในเดือนพ.ค. 2556 นางสาวพีรญาฯ ได้ 
เขียนบทความเรื ่อง “Characterization of Landslide 
Deformations in Three Gorges Area Using Multiple 
InSAR Data Stacks” ลงในวารสาร Remote Sensing  
(ISSN 2072-4292) มีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ การประยุกต์ 
ใช้เทคนิค Differential Synthetic-Aperture Radar 
interferometry (D-InSAR) และ Persistent Scatterer 
Interferometry (PS-InSAR) ซ ึ ่งเป ็นเทคนิค SAR 
Interferometry (InSAR) ขั้นสูงเพื่อการตรวจจับวิเคราะห์ 
และเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนหรือ 
ยากแก่การเข้าถึง ซึ่งประสบปัญหาเสี่ยงภัยดินถล่มที่มีภาวะ 
การเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องด้วยค่าความ 
ถูกต้องทางแนวดิ่งในระดับเซนติเมตร

 2. UNESCO-IHE ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย นายวรวิทย์ 
มีสุข หัวหน้ากลุ่มงานโทรมาตรและเทคโนโลยีการตรวจวัด อยู่ 
ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และทำวิจัย เรื่อง “Merging 
Topographical Data from Multidimensional Views for 
Enhanced Urban Flood Modelling” และในปี 2556 ได้นำ 
เสนอผลการวิจัยในงาน UNESCO-IHE PhD Symposium 
2013: Integrity of Water Systems in a Developing 
World ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย. 2556 ณ UNESCO-IHE 
Institute for Water Education เมือง Delft ประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอผลการวิจัยหัวข้อ 
“Merging Multidimensional Views of Remote Sensing 
Data for Enhancing 2D Urban Flood Simulations” 

มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การสร้างข้อมูลภูมิศาสตร์รายละเอียดสูง 
จากภาพถ่ายหลายมุมมองด้วยเทคนิค Structure from Motion 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในแบบจำลองน้ำท่วม พื้นที่ศึกษา เมือง 
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากข้อมูล 
ภูมิศาสตร์ที่มีรายละเอียดสูงขึ้นแล้ว แผนที่น้ำท่วมจากแบบจำลอง 
ดังกล่าว ยังให้แสดงสภาพน้ำท่วมสอดคล้องกับความเป็นจริง 
มากขึ้นซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าว จะช่วยในการบริหารจัดการ 
น้ำท่วมในเขตเมืองได้เป็นอย่างดี

 3. Chinese Academy of Sciences (CAS) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย
  
  • Institute of Atmospherics Physics (IAP) 
ได้ทำโครงการวิจัยร่วมกันเรื ่อง “The Development of 
Thailand Wind Database Project” โดย Prof. Dr. Zhang 
Meigen ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมในด้าน Regional 
Atmospheric Modeling System (RAMS) ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
สสนก. ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติสำหรับการติดตั้ง ดูแลแบบจำลอง 
RAMS ในระบบปฏิบัติการของ สสนก. พร้อมทั้งให้ความรู้ใน 
เชิงทฤษฎี และการนำผลจากแบบจำลองไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 

  • International Center for Climate and 
Environment Sciences (ICCES) โดยนางสาวกนกศรี  
ศรินนภากร นักวิจัยฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้รับการ 
สนับสนุนเข้าร่วมงาน “The International Training Workshop 
on Extreme Weather and Climate Events: Detection, 
Monitoring, Prediction and Risk Management for 
Developing Countries” ระหว่างวันที่ 14-23 ก.ค. 2556 
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งงานดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการ 
จัดการกับสภาพอากาศที่รุนแรงสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
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งานวิจัยและพัฒนากับหนวยงานระหวางประเทศ

 1. ความร่วมมือกับ The Coca-Cola Foundation (มูลนิธิโคคา-โคลา) สหรัฐ 
อเมริกา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการใช้วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ 
Network of Community Water Resource Management: Village That Learns and 
Earns for Water Shortage Areas Phase VII ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ แหล่งน้ำ 
การผลิต และขยายเครือข่ายการทำงานในชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลชุมแสง และตำบลทุ่งแสงทอง โดยในปี 2556 
ได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้เพิ่มขึ้น 214,880 ลูกบาศก์ 
เมตร ได้แก่ 1) ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ รวมปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักมากกว่า 183,143 ลูกบาศก ์
เมตร และ 2) ขุดลอกเหมืองซอยความยาว 9.8 กิโลเมตร รวมปริมาณน้ำทั้งหมดที่สามารถเก็บกัก 
ได้เพิ่มขึ้น 31,737 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 2,126 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน์มากกว่า 4,000 ไร่

 2. ความร่วมมือกับ กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ภายใต้การลงนามความร่วมมือ 
“โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร 
น้ำ” โดยมีความร่วมมือ 2 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำร ิ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งการดำเนินงานในปี 2556 ผู้แทน 
จากกรมเทคโนโลยี และนวัตกรรม สปป. ลาว จำนวน 2 คน ได้มาศึกษาดูงานที่ สสนก. ระหว่าง 
เดือน มี.ค. ถึงเดือน ก.ย. 2556 ได้แก่ นายอทินัน มะนีวง ศึกษาดูงานเรื่องข้อมูลโทรมาตร ข้อมูล 
สำรวจ รวมทั้งทำรายงานสถานการณ์น้ำของแม่น้ำโขง ที่ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสนก. 
เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่รายงานสถานการณ์น้ำของ สปป. ลาว และนาย 
คำผา ทองวันนา ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชม ที่ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 
สสนก. เพื่อขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่าง ประเทศไทย และ สปป. ลาว ในบริเวณ 
ลุ่มแม่น้ำโขง

 3. ความร ่วมม ือก ับ Institut 
Cartogràfic de Catalunya: ICC 
กรมแผนที่พลเรือนของรัฐบาล แคว้น 
คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ซ ึ ่ง 
โครงการระหว่าง สสนก. และ หน่วยงาน 
ICC เน้นเรื่องให้คำปรึกษาในการจัดทำ 
Base Station Network การติดตั้ง 
อุปกรณ์ IMU และการ post processing 
จากอุปกรณ์ที่ สสนก. มีในปัจจุบัน โดย 
นาย ส ุ ร เจตส ์  บ ุญญาอร ุณเนตร 
ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากร 
น้ำ นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวมทั้ง 
นางสาววลัย ไชยสมบัติ เจ้าหน้าที่ระบบ 
คอมพิวเตอร์ และนายณัฐกิตติ์ เสงี่ยม 
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนา ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมงาน 
“the 9th ICC International Seminar 
on Carto-Technology Operational 
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Airborne Remote Sensing: from Data to Products” ระหว่างวันที่ 12-21 พ.ย. 2555 
ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ซึ่งได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการบินสำรวจระยะไกล การประมวล 
ผลข้อมูล LIDA, DTM และ DSM กระบวนการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto) การจัด 
ทำฐานข้อมูลและจัดพิมพ์แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) และแผนที่เฉพาะทาง เพื่อ 
นำมาประยุกต์ใช้ในการทำแผนที่ของ สสนก. รวมไปถึงการทำ Online Web-GIS Products 
and Services
 นอกจากนี้ นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่าย 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ นายพงษ์ศักดิ์ จินดาศรี เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนา ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมงานนำเสนอผลงาน “Introduction to Precise Positioning 
with INS/GNSS System” ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 17-24 มี.ค. 2556 
ได้เรียนรู้แนวคิดการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล Aerial Image ผ่านระบบ Network ความสำคัญ 
ของ metadata ในการจัดการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ 
การแบ่งจัดเก็บข้อมูลรูปแบบต่างๆ การให้บริการระบบ GNSS Network รวมไปถึงแนวคิดการ 
จัดทำระบบ Mobile mapping systems เพื่อมาประยุกต์ใช้ภายใน สสนก.

 4. ความร่วมมือกับ Danish Hydraulic Institute: DHI ประเทศเดนมาร์ก ได้ดำเนิน 
งานวิจัยและพัฒนาระบบแบบจำลอง เพื่อวิเคราะห์การไหลในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเชื่อมโยงข้อมูล 
อัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาการใช้ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
โดย นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย นายวรินทร์ โสภณพัฒนากุล ผู้ช่วยนักวิจัย นายวาทิน 
ธนาธารพร ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และนายภุมริน เฟื่องเกษม ผู้ช่วยนักวิจัย 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมฝึกอบรม “Utilize water-related information 
for analyzing flow in the Chao Phraya River Basin” ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.–9 มี.ค. 2556 
ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งผลที่ได้รับ คือ ความรู้และเทคนิคในการพัฒนาระบบ 
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการน้ำ การประยุกต์ใช้ Optimization เพื่อการบริหารจัดการ 
น้ำ และแนวทางการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรน้ำ 
ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้สำหรับการบริหารจัดการในลุ่มน้ำอื่นๆ ของประเทศไทย

 5. ความร่วมมือกับบริษัท AGT International ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ด้านการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบตรวจวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนติดตามสถานการณ์ 
แจ้งเตือน และบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งมีเครือข่ายการดำเนินงานใน 
ทุกภูมิภาคของโลก บริษัท AGT International ได้ร่วมมือกับ สสนก. ภายใต้โครงการเชื่อมต่อ 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ สสนก. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำ 
และภูมิอากาศแห่งชาติ
 และเมื่อวันที่ 1-4 ก.ย. 2556 นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. และ นายสุรเจตส์ 
บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์กลาง 
วิจัยและพัฒนา AGT International R&D ณ เมือง Darmstadt สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เพื่อศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาด้าน hyper-spectral imaging, wide area monitoring, 
data visualization, high performance computing, water infrastructure data 
analytics research ซึ่งได้นำความรู้ต่างๆ กลับมาใช้งาน เช่น การจัดทำ war room เพื่อเฝ้า 
ติดตามสถานการณ์น้ำ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของ สสนก. 
ที่ใช้คาดการณ์สภาพอากาศในปัจจุบัน
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 6. ความร่วมมือภายใต้ Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย

   • The Institute of Environment and Sustainable Development in 
Agriculture (IEDA) สืบเนื่องจากท่ี CAAS และสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ จัดงานสัมมนาไทย-จีน ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2556 ณ ธนาคารกสิกรไทย 
สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จเป็นองค์ประธาน เข้าร่วมงานและทรงบรรยาย ภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความ 
เข้าใจระหว่าง สสนก. และ IEDA หน่วยงานภายใต้ CAAS ในด้าน “Agro Informatics for 
Community Water Resource Management” และภายในงานสัมมนา นายรอยล จิตรดอน 
ผู้อำนวยการ สสนก. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Beyond Climate Change with 
Community Water Resource Management (CWRM) and Adaptation” 

 • The Institute of Agricultural Economics and Development (IAED) 
ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจ “Agro and Community Water Resource Management” 
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 ณ สำนักงาน IAED กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ 
นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สสนก. ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร และฝ่าย 
บริหารความร่วมมือและสื่อสารองค์กร จำนวน 7 คน เข้าร่วมหารือแนวทางดำเนินงานบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำระหว่างกัน และได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนซานเซีย ซึ่ง 
เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. 2556

 7. ความร่วมมือกับ Academia Sinica Grid Computing (ASGC) ประเทศไต้หวัน 
และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดงาน 
“การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2013 gWRF Workshop in Thailand” ระหว่าง วันที่ 5–6 ก.พ. 2556 
ณ ห้องประชุม สสนก. กรุงเทพฯ ภายใต้ประเด็นหลัก Weather Research and Forecasting 
Model (WRF) on Grid Computing โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
คือ เพื่อแนะนำการประยุกต์ Weather Research and Forecasting Model บน Grid 
Computing ให้กับนักวิจัยและผู้ที่ใช้ WRF ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ WRF ระหว่างผู้ร่วมสัมมนา

 นอกจากนี ้ Academia 
Sinica Grid Computing 
(ASGC) ได้จัดสัมมนาเชิง 
ว ิ ชาการประจำป ี  2556 
“International Symposium 
on Grids and Clouds 2013, 
Collaborative Simulation, 
Modelling, Data Analysis” 
ภายใต้โครงการ EUAsia Grid 
โดย สสนก. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 
งาน ได้แก่ นางสาวพิณทิพย์ 
ว ัชโรทัย หัวหน้ากลุ ่มงาน 
ประสานงานและบร ิ หาร 
โครงการ และนายจักรภพ 
อกรณีย ์  เจ ้าหน ้าท ี ่ระบบ 
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนา ระหว่างวันที่ 17-22 
มี.ค. 2556 ณ Academia 
Sinica กรุงไทเป ประเทศ 
ไต้หวัน เพื่อขยายความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศในการพัฒนา 
เทคโนโลยี Grids and Clouds 
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งานประชุมวิชาการ

 1. นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. และ นายสุรเจตส์ 
บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
เข้าร่วมประชุมวิชาการ “International Conference on 
Flood Resilience Experiences in Asia and Europe 
(ICFR2013)” โดยนายรอยล จิตรดอน ได้บรรยาย Keynote 
Lecture ในหัวข้อ “2011 flood in Thailand and HAII IT 
development to cope with future floods” ซึ่งได้แลก 
เปลี่ยนแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤต ระหว่าง 
วันที่ 4-7 ก.ย. 2556 ณ University of Exeter ประเทศอังกฤษ

 2. สสนก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Advance in 
Flood Forecasting and Risk Management” ภายใต้ 

หัวข้อ “Water Security and Water-related Disaster 
Challenges: Leadership and Commitment” ในการ 
ประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2nd 
Asia-Pacific Water Summit: 2nd APWS) ระหว่างวันที่ 
14-20 พ.ค. 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยม ี
จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการ 
คาดการณ์สภาพอากาศ การคาดการณ์น้ำท่วม และการบริหาร 
ความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้ง ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในการนำองค์ความรู ้
ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการน้ำ 
ให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

และเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากยุโรป 
และเอเชีย ในด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล 
ที่นับวันจะเพิ่มขยายมากขึ้น (Big Data) 
และการนำเทคโนโลยี Grids and Clouds 
ไปใช้สำหรับการพัฒนางานวิจัยในสาขา 
ต่างๆ ได้แก่ Infrastructure&Operation 
Management, Data management, 
Big data analytics และ Managing 
distributed computing systems ซึ่ง 
สามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาระบบ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ และฐานข้อมูลด้านน้ำ 
ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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 สสนก. ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน (Self Assess-
ment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตาม 
กระบวนการของ ก.พ.ร. ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ของการเข้าสู่ระบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยเป็นการวัด 

ผลความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การมหาชนตาม 
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มีกรอบการประเมินผล 
ครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
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การประเมินผล

4 มิติ

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง

อำนาจหนาที่ และงานที่องคการไดรับมอบหมาย

น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน รอยละ 60     

ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา

ในการบริหารและใชงบประมาณรวมถึง

ทรัพยากรทางการเงินอ�น

การปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนการภายใน

น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน รอยละ 15

ประเมินการตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน

รอยละ 10

ประเมินความสามารถในการบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลและการ

กำกับดูแลตนเองที่ดี

ตัวชี้วัดรวม “ระดับการพัฒนา

ดานการกำกับดูแลกิจการ”

ตัวชี้วัดเลือก “การพัฒนาองคการ”

น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน

รอยละ 15
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มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ภาพรวม

ป 2554

ป 2555
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ประเมินโดย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

1.1 จำนวนการบริการขอมูลและวิเคราะห
 ดานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
 การเกษตร
1.2 อัตราความถูกตองของบริการขอความ
 สั้น (SMS) แจงเตือนปริมาณน้ำฝน
 ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ
1.3 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถ
 นำไปประยุกตใชในภาคการผลิต เกษตร
 บริการ และภาคสังคม/ชุมชน
1.4 จำนวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
 องคกรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา
 และชุมชน ที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนา
1.5 จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสาร
 วิชาการ
1.6 ระดับความสำเร็จของการสงเสริม
 ความรวมมือ
 1. จำนวนโครงการความรวมมือในประเทศ
  ที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม 
 2. จำนวนโครงการความรวมมือระหวาง
  ประเทศที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยาง
  เปนรูปธรรม 
1.7 รอยละของผูรับการฝกอบรมหลักสูตร
 ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
 นวัตกรรม ที่สามารถนำความรูไปใช
 ประโยชน
1.8 จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถายทอด
 เทคโนโลยีสูชุมชน
1.9 ระดับความสำเร็จของการสรางแมขาย
 การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวย
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายการ

รอยละ

เรื่อง

ราย

เรื่อง

โครงการ

โครงการ

โครงการ

รอยละ

กิจกรรม

ระดับ

น้ำหนัก
(รอยละ) ผลการ

ดำเนินงาน
1 2 3 4 5

ผลการดำเนินงานเกณฑการใหคะแนน

คาคะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ำหนัก

60

10

10

8

8

4

8

4

4

4

4

4

830

97.75

18

92

4

1

3

83.50

50

1

840

98

19

96

5

2

4

86.50

53

2

850

98.25

20

100

6

3

5

89.50

56

3

860

98.50

21

104

7

4

6

92.50

59

4

870

98.75

22

108

8

5

7

95.50

62

5

876

99.43

22

108

8

5

7

95.54

62

5

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000
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 การดำเนินงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติตาม 
แผนงาน สสนก. บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน โดยสามารถ 
ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
มีผลงาน/เทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของ 
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการ 
สนับสนุน และความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
ชุมชนที่ดำเนินงานร่วมกับ สสนก. รวมถึงนโยบายการดำเนิน 
งานของ สสนก. ที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าและเกิด 
ประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้ 
บริการนั้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ 
สสนก. ถึงร้อยละ 85.70  และมีการนำข้อเสนอแนะจากผลการ 
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2555 มา 
ปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของ สสนก. ให้ม ี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
 สำหรับมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ในปี 
งบประมาณ 2556 การใช้จ่ายงบประมาณของ สสนก. เป็นไป 

ตามนโยบายประหยัดและเน้นการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ 
สามารถส่งมอบผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายโดยใช้จ่าย 
งบประมาณต่ำกว่าแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งแนวทาง 
ดังกล่าวเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งที่ช่วยยืนยันคุณค่าผลงานของ 
สสนก. และสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้อง 
กับการดำเนินกิจกรรมวัดระดับความสำเร็จของการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพโทรมาตรที่สามารถดำเนินการบำรุงรักษาและ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบโทรมาตรให้ใช้งาน 
ได้ตลอดเวลาตามเป้าหมาย ในมิติที่ 4 ด้านกำกับดูแลกิจการ 
และการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการบริหารฯ หมดวาระการ 
บริหารและอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ชุดใหม่ ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ไม่เป็นไป 
ตามแผนทั้งหมด แต่ยังสามารถกำกับดูแลการบริหารงานของ 
สสนก. ให้มุ่งไปในทิศทางที่กำหนดได้ ดังจะเห็นได้จากระดับ 
ความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคคลที่ผู้บริหารให้ความ 
สำคัญทำให้สามารถดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรได้ 
ถูกต้องครบถ้วนและสามารถพัฒนาบุคคลากรได้ตามแผน

สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตอ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

มิติที่ 4 ดานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ

2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจ
 ความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ
 1. ระดับความสำเร็จของการใชผลการ
  สำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนา
  การใหบริการ
 2. รอยละของระดับความพึงพอใจ
  ในการใหบริการ

3.1 รอยละการเบิกจายตามแผนการ
 ใชจายเงิน
3.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง
 ประสิทธิภาพระบบโทรมาตร

4.1 ระดับการพัฒนาดานการกำกับ
 ดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
 บุคลากรรายบุคคล

น้ำหนักรวม คาคะแนนที่ได

ระดับ

รอยละ

รอยละ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

น้ำหนัก
(รอยละ) ผลการ

ดำเนินงาน
1 2 3 4 5

ผลการดำเนินงานเกณฑการใหคะแนน

คาคะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ำหนัก

10

5

5

15

5

10

5.0000

5.0000

5.0000

0.7500

0.2500

0.5000

80

1

85

2

90

3

95

4

100

5

100

5

4.7000

4.5500

5.0000

0.7050

0.4550

0.2500

4.9120

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

4.5500

5.0000

15

10

5

100

1

70

2

75

3

80

4

85

5

90

5

85.70

4.5700

5.0000

4.1400

0.4570

0.2500

0.2070
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ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่ดีตองสรางผลกระทบที่วัดได

อยางเปนรูปธรรม

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานตามภารกิจของ สสนก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วน
สำคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้งบประมาณอันมาจากภาษี
ของประชาชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม จึงมีการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยผู้ประเมินอิสระที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดำเนินงาน

 การประเมินมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนิน 
โครงการของ สสนก. ได้พิจารณาประเมินจากโครงการสำคัญที ่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมเป็นอันมาก สามารถ 
สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอยู่ 
ในรูปแบบทั้งที่สามารถประเมินมูลค่าได้และไม่ได้  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
จากโครงการสำคัญที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ ซึ่งประกอบด้วย 

ผลประโยชน์ต่อหน่วยงาน ผลกระทบทางตรงต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และผลกระทบทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศ รวมเป็นจำนวน 13,313,534,798.43 บาท 
 เมื่อหักลบต้นทุนด้านบุคลากรและการดำเนินงานออก จะ 
ได้เป็นมูลค่าเพิ่มสุทธิทางเศรษฐกิจจากการดำเนินโครงการของ 
สสนก.  ในป ีงบประมาณ พ.ศ .  2556  จำนวนส ูงถ ึ ง  
12,963,325,017.43 บาท รายละเอียดดังตาราง 

 รายการ จำนวนเงิน

1. งบประมาณ 350,209,781.00

1.1 งบดำเนินการ 20,430,100.00

1.2 งบบุคลากร  43,104,300.00

1.3 งบดำเนินโครงการ 17 โครงการ  286,675,381.00

2. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากโครงการ 13,313,534,798.43

3. มูลคาเพิ่มสุทธิทางเศรษฐกิจจากการดำเนินโครงการ 12,963,325,017.43

2.1 ผลกระทบตอหนวยงาน  161,871,750.00

1) การไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 43,065,000.00
2)  การประหยัดคาใชจายในการประชาสัมพันธ 118,806,750.00

2.2  ผลกระทบทางตรงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  43,947,748.45

1) การมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 12,546.85
2) รายไดที่เพิ่มขึ้นจากน้ำเพื่อการเกษตร 43,935,201.60

2.3 ผลกระทบทางออมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  13,107,715,299.98

1) การประหยัดจากการพัฒนาเทคโนโลยี 630,720,799.98
2) การประหยัดของหนวยงานรับบริการในการจัดหาขอมูล 634,872,000.00
3) การลดผลกระทบ/ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 11,840,122,500.00
4) การประหยัดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2,000,000.00

5 การประเมินมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ

ที่มา:  รายงานการประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

(องคการมหาชน) จัดทำโดย ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผลประโยชนตอหนวยงาน

 1) การได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นการ 
ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้ สสนก. ดำเนิน 
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนด้านการบริหาร 
จัดการน้ำ ซึ ่งนับว่าเป็นรายได้ของหน่วยงานอันเกิดจาก 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานต่างให้ 
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คิดเป็น 
มูลค่ารวม 43,065,000 บาท โดยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
เงิน ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร The Coca-Cola 
Foundation และ JICA 

 2) การประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จาก 
การให้ข้อมูลของบุคลากรใน สสนก. แก่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
นอกจากเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมในการรับทราบข่าวสาร 
ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังเป็นประโยชน์ในด้านการ 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ ซึ่งสามารถ 
ประเมินค่าใช้จ่าย ที่สามารถประหยัดได้จากการออกสื่อของ 
บุคลากรหน่วยงาน หรือการอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงาน 
เป็นเงิน 118,806,750 บาท โดยจำแนกเป็นสื ่อโทรทัศน์ 
48,000,750 บาท และหนังสือพิมพ์ 70,806,000 บาท

ผลกระทบทางตรงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 1) การมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น เป็นมูลค่าเพิ่มที่ 
เกิดจากการดำเนินโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ 
ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า 12,546.85 บาท
 2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำเพื่อการเกษตร เป็นมูลค่าเพิ่ม 
ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้าง 
แม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี โครงการ Network of Community Water 
Resource Management: Village That Learns and 
Earns for Water Shortage Areas Phase VII และ 
โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย (แก้มลิง รังสิต) บยส. ซึ่งจากการ 
ดำเนินโครงการทำให้ชุมชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีน้ำเพื่อการเกษตร คิดเป็น 
มูลค่าของรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 43,933,642.34 บาท

ผลกระทบทางออมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 1) การประหยัดจากการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นมูลค่าที่ 
เกิดจากความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ที่มี 
ความเหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการน้ำในประเทศ 
ไทย โดยพัฒนาทดแทน ปรับปรุง หรือใช้ร่วมกับเทคโนโลยีจาก 
ต่างประเทศ มูลค่าที ่เกิดขึ ้นเป็นการประหยัดต้นทุนเมื ่อ 
เปรียบเทียบราคาเทคโนโลยีจากต่างประเทศกับราคาเทคโนโลย ี
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมีโครงการที่ทำการพัฒนาเทคโนโลย ี
จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 630,720,799.98 บาท
 2) การประหยัดของหน่วยงานรับบริการในการจัดหา 
ข้อมูล จากวัตถุประสงค์สำคัญของ สสนก. ที่ให้บริการข้อมูล 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งการให้หน่วยงานอื่นๆ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนของ 
หน่วยงานในการจัดหาข้อมูล โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ 
หน่วยงานต้องใช้ในกรณีไม่มีข้อมูลจากโครงการ ซึ่งมีโครงการ 
ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 6 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่า 634,872,000 บาท

 3) การลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง จาก 
การพัฒนาองค์ความรู ้และข้อมูลเพื ่อเป็นประโยชน์ต่อการ 
บริหารจัดการน้ำ โดยมีเป้าหมายท้ายสุดเพื่อลดผลกระทบหรือ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งจากการ 
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลส่งผลให้ความเสียหายในปี 2555 ลดลง 
จากปี 2554 คิดเป็นมูลค่า 11,840,122,500 บาท จากการ 
พัฒนาข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำใน 
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และโครงการพัฒนาการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การไหลของ 
น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 4) การประหยัดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร ในโครงการพัฒนาการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การ 
ไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีหากไม่มีการพัฒนาโครงการ 
จำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งนี้นอกจากการ 
ประหยัดจากการจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแล้ว ยังสามารถ 
ทำให้เก ิดการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เป็นมูลค่า 
2,000,000 บาท ทั้งนี้บุคลากรดังกล่าวสามารถนำองค์ความรู ้
ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำต่อไป
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สัดสวนมูลคาผลประโยชนจากการดำเนินโครงการของ สสนก. ประจำปงบประมาณ 2556

การประหยัดจากการพัฒนาเทคโนโลยี

4.67%

การไดรับเงินสนับสนุน

จากหนวยงานอ�น0.32%

การประหยัดคาใชจาย

ในการประชาสัมพันธ 0.88%

การมีน้ำเพ�ออุปโภค

บริโภคเพิ่มขึ้น0.0001%

รายไดที่เพิ่มขึ้น

จากน้ำเพ�อการเกษตร0.33%

การประหยัดงบประมาณ

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร0.01%

การประหยัดของหนวยงาน

รับบริการในการจัดหาขอมูล

6.18%

การลดผลกระทบความเสียหาย

จากอุทกภัยและภัยแลง

87.62%





รายงาน

การเงิน

4

 รายงานของผูสอบบัญชี

 งบแสดงฐานะการเงิน

 งบรายไดและคาใชจาย

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เสนอ คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) ซึ่ง 
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และงบรายได และคาใชจายสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป 
นโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตอรายงานการเงิน
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร ตามหลักการและนโยบายบัญชีที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปน เพื่อใหสามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจาก 
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
 สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอรายงานการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวารายงานการเงิน 
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
 การตรวจสอบรวมถึงการใชั้วิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน และการเปดเผยขอมูลรายงาน 
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่ี่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน 
เปนสาระสำคัญของรายงานการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม 
ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของสถาบัน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ 
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถาบัน การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน 
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง บัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน 
การนำเสนอรายงานการเงินโดยรวม

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
 สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ 
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ความเห็น
 สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา รายงานการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องคการมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และผลการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ 
และนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

(นางภัทรา  โชวศรี)
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 6

(นางชื่นสุข  มิตรภักดี)
ผูอำนวยการกลุม

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายงานของ

ผูสอบบัญชี
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ณ วันที่ 30

กันยายน 2556

 สินทรัพย  หมายเหตุ ป 2556 ป 2555

 สินทรัพยหมุนเวียน   (หนวย : บาท)

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4  300,432,931.04  523,053,443.01
  เงินลงทุนระยะสั้น 5  39,279,152.08   37,949,997.39
  เงินทดรองจาย    1,843,425.00   2,467,210.00
  วัตถุดิบ   6,270.00   88,226.59
  วัสดุคงเหลือ    1,435,186.23   440,518.04
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6  3,126,257.96   5,397,421.11
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน    346,123,222.31   569,396,816.14

 สินทรัพยไมหมุนเวียน

  อาคารและอุปกรณ 7  69,926,236.14   52,289,122.81
  สินทรัพยไมมีตัวตน 8  1,567,969.44   2,197,418.65
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    2,040,220.00   2,032,220.00
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน     73,534,425.58   56,518,761.46
 รวมสินทรัพย     419,657,647.89   625,915,577.60

 หนี้สิน  หมายเหตุ ป 2556 ป 2555

 หนี้สินหมุนเวียน  

  เจาหนี้ระยะสั้น    4,977,253.17   14,020,961.77
  เจาหนี้กรมสรรพากร    -     1,142,440.95
  คาใชจายคางจาย    12,505,157.40   11,127,442.60
  ภาษีหัก ณ ที่จายรอนำสง    188,188.34   2,583,391.07
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9  1,377,724.20   871,514.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน    19,048,323.11   29,745,750.39

 หนี้สินไมหมุนเวียน  

  รายไดรอการรับรู    1,035,228.48   2,465,153.29
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   1,035,228.48   2,465,153.29
 รวมหนี้สิน   20,083,551.59   32,210,903.68
   
สินทรัพยสุทธิ     399,574,096.30   593,704,673.92

 สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน หมายเหตุ ป 2556 ป 2555

  ทุน 10  39,463,454.55   39,463,454.55
  รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 11  360,110,641.75   554,241,219.37
 รวมสินทรัพยสุทธิ    399,574,096.30   593,704,673.92

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2556

   

 รายไดจากการดำเนินงาน หมายเหตุ ป 2556 ป 2555

 รายไดจากรัฐบาล   (หนวย : บาท)

  รายไดจากเงินงบประมาณ     122,884,400.00 224,648,300.00
  รายไดเงินอุดหนุนจากภาครัฐ   1,300,000.00
  รายไดจากเงินงบกลาง (กยน.)    -     358,300,000.00
  รวมรายไดจากรัฐบาล   124,184,400.00  582,948,300.00

 รายไดจากแหลงอื่น

  รายไดเงินอุดหนุน-จากภาคเอกชน    18,863,079.11  27,636,690.26
  รายไดคาบริการ-ดานเทคนิคทางวิชาการ    8,387,881.18  15,803,399.36
  รายไดดอกเบี้ยรับ    3,388,932.55  3,302,678.43
  รายไดเบ็ดเตล็ด    1,170.91  179.63
 รวมรายไดจากแหลงอื่น    30,641,063.75  46,742,947.68
 รวมรายไดจากการดำเนินงาน     154,825,463.75  629,691,247.68

 คาใชจายจากการดำเนินงาน หมายเหตุ ป 2556 ป 2555

  คาใชจายดานบุคลากร 12  69,239,616.43  53,749,946.89
  คาใชจายในการจัดฝกอบรม   1,843,110.16  3,523,102.99
  คาใชจายในการเดินทาง 13   14,496,297.98  19,316,249.91
  คาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย 14    193,976,060.66  112,861,252.26
  คาสาธารณูปโภค 15   5,793,361.98  4,001,462.04
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย     16,333,254.17  9,996,144.60
  คาใชจายเงินอุดหนุน 16    47,273,804.47  91,770,290.09
  คาใชจายอื่น     535.52  559,349.15
 รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน     348,956,041.37  295,777,797.93

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ   (194,130,577.62)  333,913,449.75

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

งบรายไดและคาใชจาย
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ความเปนมา

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หนวย : บาท ยกเวนตามที่ไดระบุไว)

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การ 
มหาชน) (สถาบัน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2551 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2552 และเมื ่อวันที ่ 26 พฤษภาคม 2552 คณะ 
รัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และ 

เงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะในส่วน 
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่มีอยู่ในวัน 
ที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไปเป็นของสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงคในการจัดตั้ง

 1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้ง 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร   
 2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ 
นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร  

 3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศใน 
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการ 
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนา 
ของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดย 
สะดวกและเกิดประสิทธิผล

เกณฑการจัดทำรายงานการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 1. เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน รายงานการเงินได ้
จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการ 
และนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศ 
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภท 
และการแสดงรายการในรายงานการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ โดยม ี
รอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ

 2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก 
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี 
สภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา

 3. เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภท 
ประจำ ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ได้มา

 4. วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนซึ่งคำนวณมูลค่าวัสดุ 
คงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

 5. อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือ 
ได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 • อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึก 
บัญชีเฉพาะที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท 
ขึ้นไป ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 

 • อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึก 
บัญชีเฉพาะที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บาท 
ขึ้นไป ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตรว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 ส่วน 
อุปกรณ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท จะ 
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน และจัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ์ 
แยกไว้ต่างหาก
 • ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ 
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของ 
สินทรัพย์แต่ละประเภท และให้คงเหลือราคาอาคารและอุปกรณ์ 
ตามบัญชีไว้หนึ่งบาทเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ

 ประเภทสินทรัพย อายุการใหประโยชน
    (ป)

สวนปรับปรุงอาคาร 3, 5
อุปกรณทั่วไป 5
อุปกรณคอมพิวเตอร 3, 5
อุปกรณวิทยาศาสตร 4, 5
อุปกรณสำรวจ 8

หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยหมุนเวียนอ�น

เงินลงทุนระยะสั้น

 6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงใน 
ราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ยกเว้น 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคารวมหน่วยละไม่เกิน 20,000 บาท จะ 
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนและจัดทำทะเบียนคุมแยกไว้ต่างหาก
 ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคา 
ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย 
ประมาณ 3-5 ปี

 7. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 • รายไดจากเงินงบประมาณ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ 
รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงิน งบประมาณ
 • รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น รับรู้เป็น 
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใน 
สัญญา 
 • รายได้ค่าบริการ  รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการ 
กับลูกค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้นแล้ว
 • รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการทางวิชาการ 
รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามเนื้อหาของข้อตกลงที่ 
เกี่ยวข้องในสัญญา
 • รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของ 
เวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
 • รายไดอื่นรับรูตามเกณฑเงินสด
 • ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการ และมีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายจ่ายนั้น 
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 กรณีสมาชิกถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติ 
ผิดอย่างร้ายแรง ขัดต่อระเบียบข้อบังคับการทำงานของสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ 
ฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญา สมาชิก 
ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
ทั้งหมด

 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันได้จัดให้มีกองทุน 
สำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุน กสิกรไทย จำกัด พนักงานที่ได้รับการบรรจุทุกคนเป็น 
สมาชิกกองทุน 
 โดยสถาบันจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 8 
ของเงินเดือนพนักงาน  และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
 เงินสมทบและเงินผลประโยชน์ของเงินสมทบนี้จะจ่ายให้ 
แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกเกษียณอายุ ตาย หรือออกจากงานโดย 
ไม่มีความผิด ตามอายุการทำงานดังต่อไปนี้

 ระยะเวลาการเปนพนักงาน รอยละของเงินสมทบ
    และผลประโยชนเงินสมทบ

ตั้งแต 0.5 ป ถึง 3 ป  50
มากกวา 3 ป ถึง 4 ป  60
มากกวา 4 ป ถึง 5 ป  80
 มากกวา 5 ปขึ้นไป 100

  หนวย : บาท
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2556 2555

เงินสด     40,000.00 40,000.00
เงินฝากธนาคาร  
 เงินฝากออมทรัพย 300,392.931.04 523,013,443.01
รวม       300,432,931.04 523,013,443.01

 เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 
จำนวน 39,279,152.08 บาท และ 37,949,997.39 บาท 

ตามลำดับ เป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา 
ประเภทประจำ 12 เดือน เลขที่บัญชี 013-2-26780-2

  หนวย : บาท
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2556 2555

ลูกหนี้กรมสรรพากร 785,151.38 202,912.38
เงินคางรับอื่นๆ 388,381.25 1,751,656.00
ดอกเบี้ยคางรับ 1,753,333.50 2,072,143.37
ภาษีซื้อ           - 1,072,122.78
คาใชจายจายลวงหนา 199,391.83 298,586.58
รวม 3,126,257.96 5,397,421.11
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สินทรัพยไมมีตัวตน

หนี้สินหมุนเวียนอ�น

อาคารและอุปกรณสุทธิ

 ในระหว่างปี 2556 สถาบันได้โอนงานระหว่างทำ จำนวน 
22,604,547.39 บาท ไปบันทึกเป็นสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์–สถานีโทรมาตร จำนวน 22,313,507.39 บาท 

      หนวย : บาท
 รายการ 2556 2555
 ราคาทุน สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ งานระหวางทำ รวม รวม

ณ วันตนงวด 1,934,901.93 60,721,430.24 17,513,436.39 80,169,768.56 50,886,328.84
ซื้อ 447,891.30 10,740,005.61 22,408,216.38 33,596,113.29 29,777,020.72
รับโอน - 22,313,507.39 - 22,313,507.39 7,202,890.77
โอนออก - - (22,604,547.39) (22,604,547.39) (7,696,471.77)
ณ วันปลายงวด 2,382,793.23 93,774,943.24 17,317,105.38 113,474,841.85 80,169,768.56

 คาเสื่อมราคาสะสม สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ งานระหวางทำ รวม รวม

ณ วันตนงวด 1,050,680.16 26,829,965.59 - 27,880,645.75 18,471,965.82
เพิ่มขึ้นในงวด 556,445.16 15,111,514.80 - 15,667,959.96 9,408,679.93
ณ วันปลายงวด 1,607,125.32 41,941,480.39 - 43,548,605.71 27,880,645.75

 ราคาตามบัญชี สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ งานระหวางทำ รวม รวม

ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 775,667.91 51,833,462.85 17,317,105.38 69,926,236.14 -

ณ วันที่ 30 ก.ย. 55 884,221.77 33,891,464.65 17,513,436.39 - 52,289,122.81

และเป ็นค ่าใช ้จ ่ ายในการซ ื ้อส ินทร ัพย ์ เพ ื ่อโครงการ 
291,040.00 บาท

  หนวย : บาท
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 2556 2555

ราคาทุน
ณ วันตนงวด 3,440,599.37 2,667,236.45
ซื้อเพิ่มในงวด 35,845.00 773,362.92
ณ วันปลายงวด 3,476,444.37 3,440,599.37

คาตัดจำหนายสะสม
ณ วันตนงวด   1,243,180.72 655,716.05
เพิ่มขึ้นในงวด 665,294.21 587,464.67
ณ วันปลายงวด 1,908,474.93 1,243,180.72

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 1,567,969.44 -
ณ วันที่ 30 ก.ย. 55 - 2,197,418.65

  หนวย : บาท
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2556 2555

เงินค้ำประกันสัญญา    858,924.20 363,144.00
เงินประกันผลงาน   518,800.00 508,370.00
รวม 1,377,724.20 871,514.00
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คาใชจายในการเดินทาง

คาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

คาใชจายดานบุคลากร

ทุน

 เป็นทุนรับโอนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
39,463,454.55 บาท

 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากในระหว่างปีมีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 
กว่า 20 คน และมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

    หนวย : บาท
  รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 2556 2555
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันตนงวด    554,241,219.37    220,327,769.62
บวก รายไดสูง/(ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ (194,130,577.62) 333,913,449.75
รวม รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 360,110,641.75 554,541,219.37
 ณ วันปลายงวด

  หนวย : บาท
 คาใชจายดานบุคลากร 2556 2555
เงินเดือน 50,006,603.12 36,882,161.00
เงินเพิ่มพิเศษ 11,702,660.00 11,272,225.55
คาสวัสดิการพนักงาน 3,860,916.15 3,188,393.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3,669,437.16 2,407,167.34
รวม 69,239,616.43 53,749,946.89

  หนวย : บาท
  2556 2555
คาใชจายเดินทาง - ในประเทศ    12,964,137.55    18,987,256.91
คาใชจายเดินทาง - ตางประเทศ 1,532,160.43 328,993.00
รวม 14,496,297.98 19,316,249.91

  หนวย : บาท
  2556 2555

คาตอบแทน 1,180,938.50 1,331,071.00
คาวัสดุ 6,714,941.71 7,378,561.94
คาซอมแซมและบำรุงรักษา 236,198.19 68,820.61
คาเชา 8,942,909.62 7,299,356.12
คาจางเหมาบริการ 129,329,562.26 80,359,933.29
คาใชสอย 47,571,510.38 16,423,509.30
     รวม 193,976,060.66 112,861,252.26
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คาสาธารณูปโภค

คาใชจายเงินอุดหนุน

 ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 129,329,562.26 บาท 
ประกอบด้วย ค ่าจ ้างเหมาบร ิการในโครงการ จำนวน 
126,291,996.91 บาท และค่าจ้างเหมาบริการอื่นอีก จำนวน 
3,037,565.35 บาท สำหรับค่าจ้างเหมาบริการในโครงการนั้น 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล 
จำนวน 7,500,000.00 บาท โครงการพัฒนาความร่วมมืองาน 
ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการจัดการน้ำ (กยน.) 
จำนวน 65,106,500.00 บาท โครงการสำรวจระดับแม่น้ำและ 
คลองสายสำคัญ (กยน.) จำนวน 10,743,048.50 บาท 
โครงการพัฒนาการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การไหลของน้ำ 
ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (กยน.) จำนวน 10,947,417.43 บาท 
โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำทุกจังหวัด (ยกเว้นกทม.) จำนวน 8,554,280.00 

บาท และโครงการอื่นๆ จำนวน 23,440,750.98 บาท
 ค่าใช้สอย จำนวน 47,571,510.38 บาท ประกอบด้วย 
ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 43,201,885.00 บาท และค่าใช้จ่าย 
อื่น จำนวน 4,369,625.38 บาท ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นค่าที่ปรึกษา 
ในโครงการต่อไปนี้ โครงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภูมิสารสนเทศ 
จำนวน 24,886,800.00 บาท โครงการพัฒนาความร่วมมือ 
งานศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการจัดการน้ำ จำนวน 
10,790,000.00 บาท โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.) 
จำนวน 3,237,285.00 บาท และโครงการอื ่นๆ จำนวน 
4,287,800.00 บาท

     เงินสนับสนุนอื่น จำนวน 41,695,883.13 บาท เป็นเงิน 
สนับสนุนให้ชุมชนไปบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนภายใต้ 
โครงการต่างๆ ประกอบด้วย เงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
จำนวน 62,000.00 บาท และเงินสนับสนุนให้กับชุมชนเพื่อ 
ดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 41,633,883.13 บาท ได้แก่ 
โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6,311,188.54 บาท โครงการ 

พัฒนาเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติเพื่อความมั่นคงในการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน จำนวน 3,614,100.00 บาท โครงการ 
จัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอก 
เขตชลประทานโดยช ุมชนย ั ่ ง ย ื น  84  แห ่ ง  จำนวน  
15,890,881.00 บาท โครงการเครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน 
ปีที่ 3–ปีที่ 5 จำนวน 6,462,782.00 บาท และโครงการอื่นๆ 
จำนวน 9,354,931.59 บาท

  หนวย : บาท
 คาสาธารณูปโภค 2556 2555

คาไฟฟา 3,296,949.87 2,287,540.82
คาน้ำประปา 5,829.33 5,507.16
คาโทรศัพท 197,839.69 204,154.47
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,196,237.09 1,420,554.59
คาไปรษณีย 96,506.00 83,705.00
รวม 5,793,361.98 4,001,462.04

  หนวย : บาท
 คาใชจายเงินอุดหนุน 2555 2554

เงินสนับสนุนอื่น    41,695,883.13    88,690,243.08
คาใชจายในการซื้อสินทรัพยเพื่อโครงการ             5,577,921.34 3,080,047.01
รวม 47,273,804.47 91,770,290.09





00การสรางศักยภาพ

ปฏิบัติการผลักดัน

น้ำเพ�อบรรเทา

อุทกภัย ป 2556
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 สถานการณน้ำภาคตะวันออก

 ปฏิบัติการผลักดันน้ำ

 ผลสำเร็จของปฏิบัติการ

 ผลักดันน้ำภาคตะวันออก
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 ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ปี 2556 ภาค 
ตะวันออกของประเทศไทย ประสบปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง 
จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน Eighteen และพายุ "นารี" 
(NARI) ส่งผลให้ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมเดือนกันยายน 
2556 สูงถึง 443 มิลลิเมตร โดยมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัด 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ส่วนเดือน 
ตุลาคม 2556 มีปริมาณฝนสะสม 305 มิลลิเมตร โดยมีฝนตก 
หนักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 
 สถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  
หากปล่อยให้ระบายตามธรรมชาติอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 
2 เดือน นอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังในจังหวัดชลบุรี บริเวณอำเภอ 
พานทอง อำเภอพนัสนิคม รวมถึงบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนคร 

(บน) ปริมาณฝนสะสม เดือนกันยายน 2556 วัดได 443 มิลลิเมตร

(ลาง) ปริมาณฝนสะสม เดือนตุลาคม 2556 วัดได 305 มิลลิเมตร

1 สถานการณน้ำ

ภาคตะวันออก
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2

กราฟระดับน้ำและปริมาณน้ำ

(ลูกบาศกเมตร/วินาที) ใน

แมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

ปฏิบัติการผลักดันน้ำ

เพ�อบรรเทาอุทกภัย

Kgt.3 ปริมาณน้ำลนตลิ่ง 578 ลูกบาศกเมตร / วินาที

Kgt.1 เมืองปราจีนบุรี

สภาพน้ำทวม พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร เฟส 7-9 อำเภอพานทอง

จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2556

700 mcm. 23 ก.ย. 56

ปริมาณน้ำ :

ลูกบาศกเมตร / วินาที

800

700

600

500

400

300

200

100

23 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 22 ส.ค. 56 6 ก.ย. 56 21 ก.ย. 56

Kgt.3 กบินทรบุรี
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 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ ศาลากลาง 
จังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลาง 
จังหวัดชลบุรี และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ 
ประสานงานมายังคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ ์
น้ำและจัดสรรน้ำ ขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อบรรเทา 
เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น

 คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยเครื่อง 
ผลักดันน้ำ ในคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ 
น้ำและจัดสรรน้ำ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกองทัพเรือ สำนัก 
การระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย 
กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และสถาบันสารสนเทศทรัพยากร 
น้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 
ติดตั้งเรือผลักดันน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย 
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และดำเนินการ 
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตามพื้นที่ปฏิบัติการ ดังนี้ 

ชลบุรี

จันทบุรี

ราชอาณาจักร

กัมพูชา

อาวไทย

ตราด

ระยอง

สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา
นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแกว

ฉะเชิงเทรา

สมุทรสาคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

นครปฐม

สิงหบุรี

อางทอง
บุรีรัมย

นครราชสีมา

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา

เคร�อง

ติดตั้งเคร�องผลักดันน้ำ

• กองทัพเรือ  18 เคร�อง

• หนวยบัญชาการ 9 เคร�อง

 ทหารพัฒนา

27
ปราจีนบุรี

เคร�อง

ติดตั้งเคร�องผลักดันน้ำ

• กองทัพเรือ  14 เคร�อง

• หนวยบัญชาการ 3 เคร�อง

 ทหารพัฒนา

17

ชลบุรี

เคร�อง

ติดตั้งเคร�องผลักดันน้ำ

• กองทัพเรือ  14 เคร�อง

• หนวยบัญชาการ 3 เคร�อง

 ทหารพัฒนา

61

สภาพน้ำทวม พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 7-9

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2556

การติดตั้งเคร�องผลักดันน้ำ เพ�อชวยบรรเทาอุทกภัย ป 2556
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 • พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำทั้งหมด 
จำนวน 17 เครื่อง โดยกองทัพเรือ จำนวน 14 เครื่อง และหน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 3 เครื่อง 
 • พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำทั้งหมด 
จำนวน 27 เครื่อง โดยกองทัพเรือ จำนวน 18 เครื่อง และหน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 9 เครื่อง 
 • พื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำทั้งหมด จำนวน 
61 เครื่อง โดยกองทัพเรือ จำนวน 52 เครื่อง และหน่วยบัญชา 
การทหารพัฒนา จำนวน 9 เครื่อง 

การติดตั้งเคร�องผลักดันน้ำของ กรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ ในแมน้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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 พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย 
น้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง 
โดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอย่างเป็นระบบ 
บริเวณอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอ 
บ้านสร้าง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ 
อำเภอบางปะกง ทำให้สามารถควบคุม 
ระดับน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกง 
ที่ไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจและป้องกันพื้นที ่
สำคัญได้ทันเวลา เช่น การติดตั้งเครื่อง 
ผลักดันน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี สามารถ 
ควบคุมระดับน้ำท่วมในอำเภอเมือง 
ปราจีนบุรี ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นแม้จะมีปริมาณ 
น้ำหลากเพิ่มเติมมาจากอำเภอกบินทร์บุร ี
ก ็ตาม และการป้องก ันน ้ำเข ้าท ่วม 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดย 
ใช้มาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ การเฝ้าระวัง 
และเสริมความแข็งแรงของคั้นกันน้ำและ 
ถนน พร้อมทั้งควบคุมการสัญจรของรถ 
บรรทุกขนาดใหญ่ ส่งผลให้สามารถ 
ควบคุมระดับน้ำ ป้องกันน้ำเข้าท่วม 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้สำเร็จ

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร และถนนสาย 3069

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

ถนนสาย 3069

ผลสำเร็จของปฏิบัติการ

ผลักดันน้ำ ภาคตะวันออก



106ผลสำเร็จของปฏิบัติการผลักดันน้ำ ภาคตะวันออก

 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอำเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี การเร่งผลักดันน้ำในคลองพานทอง ให้ไหลลงสู่ 
ทะเลผ่านประตูระบายน้ำพานทอง ขยายได้เร็วยิ่งขึ้น สามารถ 
ช่วยระบายปริมาณน้ำจำนวนมากที่หลากจากอำเภอพนัสนิคม 
เข้าท่วมเทศบาลอำเภอพานทอง และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนครซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำได้เร็วขึ้น ทั้งที่เป็นช่วงที่ได้รับ 
อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนสูงสุด ทำให้ควบคุมระดับน้ำไม่ให้เข้า 
ท่วมในพื้นที่โรงงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครได้

ดำเนินการติดตั้งเคร�องผลักดันน้ำที่คลองพานทอง จังหวัดชลบุรี

ดำเนินการติดตั้งเคร�องผลักดันน้ำ

ที่คลองพานทอง จังหวัดชลบุรี





ภาคผนวก
 ประวัติคณะกรรมการบริหาร

 สสนก.

 โครงสรางคณะกรรมการ

 และคณะอนุกรรมการ

 การกำหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการบริหาร

 การเขาประชุมของคณะกรรมการ

 โครงการในปงบประมาณ

 พ.ศ. 2556

 บทความตีพิมพ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

 สรุปขาวเดน สสนก. 

 แผนงานในปงบประมาณ

 พ.ศ. 2557

 แผนยุทธศาสตร

 พ.ศ. 2555-2559

 HAII Roadmap
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ประวัติคณะกรรมการ

บริหาร สสนก.

ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาโทและเอกทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ
 (Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส 
• ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน
• วุฒิสมาชิก
• เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
 ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ (กปร.)
• เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การฝึกอบรม
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 รุนที่ 28 
• วิทยาลัยการทัพบก รุนที่ 23
• ประกาศนียบัตร การวางแผนเศรษฐกิจ
 IIAP สถาบันบริหารระหวางประเทศ
 ปารีส ฝรั่งเศส 
• ประกาศนียบัตร การพัฒนาเศรษฐกิจ
 EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี.
 สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
• ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน
 ในพระบรมราชูปถัมภ
• ประธานมูลนิธิขาวไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ
• ประธานมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ
• ประธานมูลนิธิสิ่งแวดลอมนานาชาติ
 สิรินธร
• ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
• กรรมการผูจัดการมูลนิธิ
 มหามกุฎราชวิทยาลัย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
• กรรมการมูลนิธิถันยรักษ
• กรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
• กรรมการบริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด
 (มหาชน)
• นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
 เพชรบุรี

26 สิงหาคม 2482
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ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ

ประธานกรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาอินทรียเคมี มหาวิทยาลัยออกซฟอรด
• ปริญญาตรีเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยลอนดอน
• สอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาที่อังกฤษตามความตองการของคณะวิทยาศาสตรการแพทย
• เตรียมแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยี
• นักวิจัยอาวุโส ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
 เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
• ที่ปรึกษาอาวุโสของผูอำนวยการ
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยีแหงชาติ
• ผูอำนวยการคนแรก สำนักงานพัฒนา
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• ผูอำนวยการ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
 เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
• ไดรับเชิญเปนศาสตราจารยเยี่ยม
 ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
 ซานฟรานซิสโก และ
 มหาวิทยาลัยฮารวารด แมสซาชูเซตส
• อาจารยภาควิชาชีวเคมี
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
• ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอก
 ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
 ลอสแอนเจอลิส กับ ศาสตราจารย
 พอล บอเยอร (ผูไดรับรางวัลโนเบล)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• นักวิจัยอาวุโส ศูนยพันธุวิศวกรรม
 และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

4 พฤษภาคม 2487



111 ภาคผนวก

รศ.ดร. วีระพงษ  แพสุวรรณ 

กรรมการโดยตำแหนง

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) Kent State University 
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกสนิวเคลียร) Kent State University 
• ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุน 47
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ประกาศนียบัตร Director Certification Program
 สถาบัน Thai Institute of Director รุน 129/2010

ประวัติการทำงาน
• ขาราชการพลเรือน ตำแหนง
 รองศาสตราจารย ภาควิชาฟสิกส
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
 ศูนยคอมพิวเตอร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• พนักงานองคกรของรัฐ
 ตำแหนงรองศาสตราจารย
 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• รักษาการผูอำนวยการ
 ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง
 ซินโครตรอนแหงชาติ
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการวิจัย
 เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ 
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยี
• ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน
 เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
 (องคการมหาชน)
• ประธานคณะกรรมการบริหารองคการ
 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
• ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน
 วิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

5 ธันวาคม 2498



112ประวัติคณะกรรมการบริหาร สสนก.

นายสุวัฒน  เทพอารักษ

กรรมการโดยตำแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ

เพ�อประสานงานโครงการอันเน�องมาจากพระราชดำริ

การศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป พระนคร
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ (การวางแผนภาคและเมือง) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประวัติการทำงาน
• เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
 ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ
• ผูอำนวยการกองประสานงาน
 โครงการฯ 2 สำนักงานคณะกรรมการ
 พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
 เนื่องมาจากพระราชดำริ
• ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
 จากพระราชดำริ สำนักงานคณะ
 กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
• ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการ
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
 ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ
• รองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
 ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการ
 พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
 เนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
 ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการ
 พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
 เนื่องมาจากพระราชดำริ

25 มิถุนายน 2497
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การฝึกอบรม
• นักบริหารการเกษตรและสหกรณ
 ระดับสูง รุนที่ 19 กระทรวงเกษตร
 และสหกรณ
• เสริมสมรรถนะหลักดานการบริหาร
 สำหรับนักบริหารระดับสูง (นบส. 1
 รุนที่ 43) สถาบันพัฒนาขาราชการ
 พลเรือน
• เสนาธิการทหาร รุนที่ 44 วิทยาลัย
 เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกัน
 ประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
• การปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
 เอกชนและการเมือง (วปอ. 46)
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
 กองบัญชาการทหารสูงสุด
• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 ผูบริหารสวนราชการ (นบส. 2) รุนที่ 1
 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
• ผูตรวจราชการประจำป 2553
 สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันพัฒนา
 ขาราชการพลเรือน

นายเลิศวิโรจน  โกวัฒนะ

กรรมการโดยตำแหนง

อธิบดีกรมชลประทาน

การศึกษา
• BS.(Civil Engineering) Central New England College of Technology USA
• MBA. Florida Insttiute of Technology USA.
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
• ผูอำนวยการโครงการกอสราง 4
 สำนักพัฒนาแหลงน้ำ 3 กรมชลประทาน
• ผูอำนวยการสำนักพัฒนาแหลงน้ำ 1
 กรมชลประทาน
• ผูอำนวยการสำนักชลประทาน
 สำนักชลประทานที่ 3, 4 และ 13
 กรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝายบริหาร กรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝายวิชาการ กรมชลประทาน
• ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
 สหกรณ
• เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
 เพื่อเกษตรกรรม
• รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
อธิบดีกรมชลประทาน

19 กันยายน 2501



114ประวัติคณะกรรมการบริหาร สสนก.

ศาสตราจารย ดร. ไพรัช  ธัชยพงษ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษา
• ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 Imperial of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
• เตรียมแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ฝายขาราชการประจำ
• ผูอำนวยการ สำนักงานพัฒนา
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• ผูอำนวยการ ศูนยเทคโนโลยี
 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยีแหงชาติ 
• ผูอำนวยการสำนักวิจัยและบริการ
 คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
• รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
 เจาคุณทหาร ลาดกระบัง

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• ผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยีแหงชาติ
• รองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ ตามพระราชดำริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี
• ผูชวยประธานฝายวิศวกรรมและ
 คอมพิวเตอร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
• ประธานคณะกรรมการเงินทุนชวยเหลือ
 ทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
• กรรมการสภากาชาดไทย
• ประธานกรรมการบริหาร
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
 คอมพิวเตอรแหงชาติ
• ประธานกรรมการบริหาร
 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
• กรรมการขาราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษา

7 พฤศจิกายน 2487
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นายศิวะพร  ทรรทรานนท

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษา
• MBA in International Business and Finance,
 Wharton Graduate Division, Philadelphia, Pennsylvania 
• Bachelor of Science in Mechanical Engineering,
 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York U.S.A

ประวัติการทำงาน
• กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหาร
 โครงการศูนยกลางการผลิตและขนสง
 ทางอากาศยานนานาชาติ สำนักงาน
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 แหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด
 (มหาชน) 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการกองทุน
 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
 ระบบสถาบันการเงิน 
• ที่ปรึกษาผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
• ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อสงเสริม
 การปรับปรุงโครงสรางหนี้
• กรรมการของธนาคารกรุงไทย จำกัด
 (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ TISCO

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• เลขาธิการมูลนิธิคืนชางสูธรรมชาติ
• เลขาธิการมูลนิธิหอศิลปะ
 แหงรัชกาลที่ ๙
• ประธานมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล
• กรรมการบริษัท สหโมเสค
 อุตสาหกรรม จำกัด 
• กรรมการ สถาบันคีนันแหงเอเชีย
• กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด จำกัด 
• ที่ปรึกษาดานบริหารการเงิน
 มูลนิธิชัยพัฒนา
• กรรมการที่ปรึกษาของสถาบันบริหาร
 ธุรกิจศศินทร (SASIN)
• เหรัญญิกมูลนิธิอุทกพัฒน
• Wharton Asian Advisory board,
 Wharton Graduate School,
 University of Pennsylvania

2 กุมภาพันธ 2490
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การฝึกอบรม
• Alternative Energy University
 of Florida, Gainesville,
 สหรัฐอเมริกา

ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษา
• Ph.D. University of Glasgow, สหราชอาณาจักร
• B.Sc. in Engineering (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 University of Glasgow, สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน
• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาธนบุรี
• รองผูอำนวยการ ศูนยเทคโนโลยี
 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
 วิทยาศาสตร 
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการทบวง
 มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
 ศึกษาธิการ
• กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแหงชาติ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
• นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลลานนา
• อาจารย และที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• ประธานที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง 
 ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
• รองประธานกรรมการคนที่สอง  
 คณะกรรมการสงเสริมสังคมแหง
 การเรียนรูและคุณภาพเยาวชน
• อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการสงเสริม
 และพัฒนาองคการมหาชนและองคกร
 รูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝาย
 บริหารที่มิใชสวนราชการ
• ประธานมูลนิธิภูมิปญญา
• ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
• เลขาธิการและกรรมการบริหาร
 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย 
• กรรมการสภากาชาดไทย
• กรรมการบริหาร สถาบันคลังสมอง
 ของชาติ
• กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันสงเสริม
 การจัดการความรูเพื่อสังคม
• กรรมการบริหาร บริษัท ดอยคำ
 ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด (สำนักงาน
 ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) 
• กรรมการบริหาร มูลนิธิพลังงาน
 เพื่อสิ่งแวดลอม

11 พฤศจิกายน 2489
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พลเอกสุรินทร  พิกุลทอง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษา
• โรงเรียนนายสิบทหารชาง กรมการทหารชางราชบุรี พ.ศ. 2504
• โรงเรียนชางฝมือทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2505
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 6 พ.ศ. 2506
• โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ 17
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57 พ.ศ. 2521
• โรงเรียนทหาร ทหารชางกองทัพบก สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Engineer officer advanced course พ.ศ. 2517

ประวัติการทำงาน
• ผูอำนวยการกองบริการ
 กรมสงกำลังบำรุงทหารบก
• ผูอำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร
 กองบัญชาการทหารสูงสุด
• ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
 ประจำรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
• ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
• ผช.ผอ.ปค. ภาค 4 กอ.รมน.
 (พ.ศ. 2539–2542)
• ผช.ผอ.ปพส. กอ.รมน.
 (พ.ศ. 2543–2544)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการสถาบันพัฒนา
 องคกรชุมชน(องคการมหาชน)
• กรรมการสถาบันสงเสริมและพัฒนา
 กิจการปดทองหลังพระสืบสานแนว
 พระราชดำริ (โดยตำแหนง 1)
• ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
 เพชรบุรี (โดยตำแหนง 3)
• ประธานกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
 การจายเงินชดเชยพิเศษฯ โครงการ
 กอสรางปาสักชลสิทธิ์
• ประธานอนุกรรมการแกไขปญหาการ
 ถือครองทำประโยชนในเขตที่ดินของ
 รัฐจังหวัดอุตรดิตถ
• อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานขบวน
 การยุติธรรม
• คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและ
 ทรัพยสินจังหวัดของคณะกรรมการ
 กำกับพลังงาน
• อนุกรรมการอุทธรณคาทดแทนของ
 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
• คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ
 นโยบายเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตและแกไข
 ปญหากลุมชาติพันธุชาวเล

20 พฤศจิกายน 2486
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การฝึกอบรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงกระทรวง
 มหาดไทย (บ.มท.8)
• Refugee Studies Programmer,
 University of Oxford
• Thai Governmental Exchange
 Program, Illinois State University

นายการัณย  ศุภกิจวิเลขการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Science (Political Science)
 Emporia State University, Kansas U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการทำงาน
• ผูวาราชการจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2551
• ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2549
• รองผูวาราชการจังหวัดยะลา พ.ศ. 2547
• เลขานุการศูนยอำนวยการบริหาร
 จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
 พ.ศ. 2541
• หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• ผูอำนวยการ สถาบันสงเสริมและ
 พัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ
 สืบสานแนวพระราชดำริ
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
 สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรม
 ปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

16 ธันวาคม 2493
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การฝึกอบรม
• ประกาศนียบัตรการชลประทาน
 (วิทยาลัยการชลประทาน)
• การปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 47
 (วปอ.47) สถาบันวิชาการปองกัน
 ประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
• นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
 รุนที่ 40 สำนักงานคณะกรรมการ
 ขาราชการพลเรือน 
• นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
 สหกรณระดับสูง รุนที่ 26 สถาบัน
 พัฒนาผูบริหารการเกษตรและสหกรณ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• การเสริมสรางสมรรถนะหลักดานการ
 บริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง
 รุนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการ
 ขาราชการพลเรือน

นายวีระ  วงศแสงนาค

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเกษตร (วศม.)
 Araneta University Foundation, Republic of Philippines
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.โยธา)
 Adamson University, Republic of Philippines

ประวัติการทำงาน
• รองอธิบดีฝายบริหาร กรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝายบำรุงรักษา
 กรมชลประทาน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน
• ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
 พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
 เนื่องมาจากพระราชดำริ 
• กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน
 ในพระบรมราชูปถัมภ
• อุปนายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย

14  ตุลาคม 2493
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ดร. รอยล  จิตรดอน

กรรมการและเลขานุการ

ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

และการเกษตร (องคการมหาชน)

การศึกษา
• Dr. rer. nat. in Informatics, Informatics Institute,
 Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA.
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประวัติการทำงาน
• รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
• หัวหนาโครงการระบบเครือขายเพื่อ
 การจัดการทรัพยากรน้ำแหงประเทศ
 ไทย ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
 พระเจาอยูหัว
• ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา 
 สาขาคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
 คอมพิวเตอรแหงชาติ
• ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาวิทยาการ
 คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
 น้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
• รองประธานคณะทำงาน ในคณะทำงาน
 บริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่โครงการ
 แกมลิงอเนกประสงค คลองสนามชัย- 
 มหาชัย กรุงเทพมหานคร-สมุทรสาคร
• กรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี
 สารสนเทศ สภากาชาดไทย
• กรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่
 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 ตามแนวพระราชดำริ
• กรรมการอำนวยการบริหารและจัดการน้ำ
 โครงการแกมลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการ
 ชลประทาน แหลงน้ำ และที่ดินเพื่อ
 การเกษตร วุฒิสภา
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะ
 กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
 วุฒิสภา
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบัน
 เพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
• เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน ใน
 พระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิอุทกพัฒน
• กรรมการในคณะกรรมการนโยบายน้ำ
 และอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.)
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
 จัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
• ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม
 วิเคราะหสถานการณน้ำและจัดสรรน้ำ
 ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
 และอุทกภัย (กบอ.)

2 มกราคม 2496
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โครงสรางคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ

  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากร 
น้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 กำหนด 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร ดังนี้

 1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการบริหาร 
หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 2) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่ ปลัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการสำนักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ และอธิบดีกรมชลประทาน 

 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งคณะรัฐมนตร ี
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็น 
ที่ประจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านการ 
จัดการ หรือสาขาอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ 
ดำเนินงานของสถาบัน โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมิใช่ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐร่วม 
อยู่ด้วย

 4) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ 
การเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยตำแหน่ง และสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความ 
จำเป็น

คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ 
การเกษตร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานใน 
ด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

 1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  • พิจารณากลั่นกรอง และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล
  • กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล
  • พิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้สอดคล้องกับกรอบอัตราเงินเดือนที่ 
คณะกรรมการกำหนด
  • เสนอแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล ให้คณะ 
กรรมการพิจารณา

 2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
  • ช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของ 
สถาบันตามหลักธรรมาภิบาล
  • สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
และรายงานผลสถานะทางการเงินของสถาบัน
  • ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

  • สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงาน 
จากผู้ตรวจสอบภายใน
  • กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินงานของสถาบัน 

 3) คณะอนุกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด 
หรือประกาศของสถาบัน
  • พิจารณา กลั่นกรองร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด 
หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของ 
สถาบัน
  • เสนอร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศ 
ที่คณะอนุกรรมการได้จัดทำ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

 4) คณะอนุกรรมการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
ผู้อำนวยการสถาบัน
  • กำหนดเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพื้นฐานและประโยชน์ตอบแทน 
อื ่น และเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผันแปรของ 
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ 
ผู ้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั ้งปรับอัตราค่าตอบแทนของ 
ผู้อำนวยการสถาบันฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ
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การกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

องคประกอบของคณะอนุกรรมการ

 การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นไปตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ซึ่งมีมติเห็นชอบการ 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์ 
การกำหนดเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน 
กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการองค์การมหาชน 
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ โดยกำหนดให้ 
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน 
เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ตาม 
ช่วงอัตราเบี้ยประชุม ตามการจัดกลุ่มขององค์การมหาชน ซึ่ง 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

 อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ที ่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนด 
อัตราเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และกรรมการ และอาศัย 
อำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2551 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 ที ่ประชุมได้มีมติกำหนดอัตราเบี ้ยประชุมของ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
โดยมีอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ดังต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการ   7,500 บาท
 2) กรรมการ   6,000 บาท
 3) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   6,000 บาท 
 4) ประธานอนุกรรมการ  3,750 บาท 
 5) อนุกรรมการ    3,000 บาท 
 6) ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน  ไม่ได้รับ
  ของสถาบัน   เบี้ยประชุม

 โดยการจ่ายเบี้ยประชุม ให้จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม 
เดือนใดที่ไม่มีการประชุม หรือมีการประชุมแต่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย 
ประชุมไม่เข้าประชุม ให้งดจ่าย 

1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 (1) นายศิวะพร  ทรรทรานนท์ ประธานอนุกรรมการ
 (2) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ อนุกรรมการ
  ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
  (องค์การมหาชน)
 (3) นายสาธิต  ยินดีพิธ อนุกรรมการ
 (4) นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน อนุกรรมการ
 (5) นายณรงค์รัชต์  ธเนศวร อนุกรรมการ
 (6) นางรอยบุญ  รัศมีเทศ อนุกรรมการ
 (7) หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
 (8) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 การดำเนินงานของสถาบันฯ
 (1) นายศิวะพร  ทรรทรานนท์ ประธานอนุกรรมการ
 (2) นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย อนุกรรมการ
 (3) นางสาวจรรยา  อักกะรังสี อนุกรรมการ
 (4) ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบัน เลขานุการ

3) คณะอนุกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด 
 หรือประกาศของสถาบันฯ
 (1) พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการ
 (2) นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช อนุกรรมการ
 (3) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ อนุกรรมการ
  ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
  (องค์การมหาชน)
 (4) นายณรงค์รัชต์  ธเนศวร อนุกรรมการ
 (5) นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน อนุกรรมการ
 (6) นางรอยบุญ  รัศมีเทศ อนุกรรมการ
 (7) นางสาวจารุมน  ลิ้มทิพย์ดารา อนุกรรมการ
 (8) นายนเรศ  เข่งเงิน เลขานุการ

4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 (1) ศ.ดร. ไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานอนุกรรมการ
 (2) นายศิวะพร  ทรรทรานนท์ อนุกรรมการ
 (3) พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง อนุกรรมการ
 (4) นายณรงค์รัชต์  ธเนศวร เลขานุการ

 กลุม อัตรา (ขั้นต่ำและขั้นสูง)
    ตอเดือน (ป)

 กลุมที่ 1 6,000 – 20,000
 กลุมที่ 2 6,000 – 16,000
 กลุมที่ 3 6,000 – 12,000
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การเขาประชุมของ

คณะกรรมการบริหาร

 รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครั้ง
   ที่เขารวมประชุม

1. ศ.ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ  ประธานกรรมการ 6

2. รศ.ดร. วีระพงษ  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4

 ดร. อัจฉรา  วงศแสงจันทร  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

  และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2, 3/2556)
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 นายสุชิน  จงสมสุข ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทานดานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

  แทน อธิบดีกรมชลประทาน (ครั้งที่ 10/2555)
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ครั้งที่ 1/2556  (30 มกราคม 2556) 8/11 73

ครั้งที่ 2/2556  (23 พฤษภาคม 2556) 9/11 82
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1
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบำรุง

รักษา และติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจ

วัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 2
โครงการสรางแมขายการจัดการ

ทรัพยากรน้ำชุมชนดวยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 3
โครงการจัดทำฐานขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7
โครงการเครือขายปฏิบัติการ

น้ำชุมชน ปที่ 5 8
โครงการสำรวจระดับแมน้ำและ

คลองสายสำคัญ 9
โครงการพัฒนาความรวมมืองาน

ศึกษาวิเคราะห และประมวลขอมูล

ดานการจัดการน้ำ 

13
โครงการเช�อมตอขอมูลระหวาง

หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ

ภูมิสารสนเทศ

14
โครงการจัดตั้งศูนยบริการ

ขอมูลเคล�อนที่ในภาวะฉุกเฉิน 15
โครงการแกปญหาอุทกภัย

(แกมลิง รังสิต) บยส.

คำอธิบายสัญลักษณ
 ตนน้ำ
 น้ำแลง
 น้ำแลงน้ำหลาก
 ตนน้ำ น้ำแลงน้ำหลาก
 น้ำกรอย
 ชลประทาน
 ลุมแมน้ำ
 น้ำทวม
 ชุมชนแมขายใหม ป 2556

ชุมพร
ระนอง

สุราษฎรธานี

พังงา

กระบี่ นครศรีธรรมราช

พัทลุง
ตรัง

สตูล
สงขลา ปตตานี

นราธิวาส

ยะลา

ชลบุรี

จันทบุรี

ตราด

ตราด

ระยอง

สระบุรี

ลพบุรี
ชยนาท

อุทัยธานี

กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี

สระแกว
ฉะเชงเทราสมุทรปราการสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

ราชบุรี

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี

นครปฐม

สงหบุรี

อางทองสุพรรณบุรี

ชยภูมิ

ขอนแกน

หนองบัวลำภู

เลย
อุดรธานี

หนองคาย

สกลนคร นครพนม

มุกดาหาร

อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
สุรินทร

รอยเอ็ด

กาฬสนธุ

บุรีรัมย

มหาสารคาม

นครราชสมา

แมฮองสอน

เชยงใหม

ลำพูน

ลำปาง

พะเยา

นาน

แพร

อุตรดิตถ

สุโขทัย

ตาก

กำแพงเพชร

นครสวรรค

พิจิตร
เพชรบูรณ

ยโสธร

พิษณุโลก

เชยงราย

บานเขาพระ จ.สงขลา

บานทาดาน จ.ปตตานี

บานปาสักงาม จ.เชียงใหม

เครือขายลุมน้ำแมละอุป
จ.เชียงใหม

กลุมบริหารการใชน้ำชลประทาน
อางเก็บน้ำหวยทราย จ.เชียงใหม

เครือขายชุมชนรักษปาตนน้ำแมลาว จ.เชียงราย
บานสบลี จ.ลำปาง

บานมวงชุม จ.เชียงราย

บานดงผาปูน จ.นาน
บานหวยตุน จ.พะเยา

บานหวยปลาหลด จ.ตาก

กลุมบริหารการใชน้ำบางทรายนวล
จ.สุราษฎรธานี

บานคลองเรือ จ.ชุมพร

บานโปงแดง จ.ตาก

บานโนนขวาง จ.บุรีรัมย
บานหนองใหญ จ.สุรินทรบานหนองปงไก จ.กำแพงเพชร

บานหนองตาจอน จ.ราชบุรี

บานตูม จ.ยโสธร

บานโกรกประดู จ.บุรีรัมย

บานดงบัง จ.ขอนแกน

บานโนนรัง จ.นครราชสีมา
บานลิ่มทอง จ.บุรีรัมย

บานผาชัน จ.อุบลราชธานี
บานทาคอ จ.อุบลราชธานี

บานเปร็ดใน จ.ตราด

บานลีเล็ด จ.สุราษฎรธานี

บานเมืองกลางกลุมผูใชน้ำฝายแมหาด
จ.เชียงใหม

บานศาลาดิน จ.นครปฐม

เครือขายลุมน้ำประแส จ.ระยอง
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4
โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ

เพ�อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ทุกจังหวัด (ยกเวน กทม.) 5
โครงการศึกษาระบบตรวจวัดขอมูล

ภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณ

น้ำทา โดยใชระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

ในพื้นที่ตนน้ำลำธาร ลุมน้ำยม
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Network of Community Water

Resource Management: Village
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Shortage Areas Phase VII
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โครงการพัฒนาการใชขอมูล

เพ�อการวิเคราะหการไหลของน้ำ

ในลุมน้ำเจาพระยา 11
โครงการติดตั้งระบบเปด-ปด

ประตูระบายน้ำอัติโนมัติ

ในพื้นที่นำรอง 12
โครงการติดตั้งโทรมาตรในลำน้ำ

สายสำคัญของกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดในลุมน้ำสำคัญ

16
โครงการจัดทำฐานขอมูล

เพ�อการเตือนภัยจากน้ำทวม

และดินถลม 17
The project for flood

countermeasures of Thailand
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ขาวสด ปที่ 23 ฉบับที่ 8201 วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ASTV ผูจัดการ ปที่ 4 ฉบับที่ 1185 วันศุกรที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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มติชน ปที่ 35 ฉบับที่ 12629 วันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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กรุงเทพธุรกิจ ปที่ 26 ฉบับที่ 8795 วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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สยามรัฐ ปที่ 63 ฉบับที่ 21768 วันเสารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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เดลินิวส ฉบับที่ 23070 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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บานเมือง ปที่ 11 ฉบับที่ 3390 วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556
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กรุงเทพธุรกิจ ปที่ 26 ฉบับที่ 8971
วันจันทรที่ 15 เมษายน
พ.ศ. 2556
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โพสทูเดย ปที่ 11 ฉบับที่ 3759 วันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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ไทยรัฐ ปที่ 64 ฉบับที่ 20228 วันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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ไทยรัฐ ปที่ 64 ฉบับที่ 20268 วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สยามธุรกิจ ปที่ 19 ฉบับที่ 1411
วันเสารที่ 15-อังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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144สรุปขาวเดน

กรุงเทพธุรกิจ ปที่ 26 ฉบับที่ 9071 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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146สรุปขาวเดน

กรุงเทพธุรกิจ ปที่ 26 ฉบับที่ 9073
วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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148สรุปขาวเดน

กรุงเทพธุรกิจ ปที่ 3 ฉบับที่ 27 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556
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152สรุปขาวเดน

สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ ปที่ 60
ฉบับที่ 51 วันศุกรที่ 6 - พฤหัสบดีที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2556

เดลินิวส ฉบับที่ 23359
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน

พ.ศ. 2556
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แผนงานในปงบประมาณ

 พ.ศ. 2557

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร

 เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการ 
บริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการ 
เกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผล 
การทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

 1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร

 2) บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย 
พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์การ 
ต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 3) สร้างเครือข่ายงานวิจ ัยและ 
พัฒนา และความร่วมมือด้านการจัดการ 
ทร ัพยากรน้ำและการเกษตร ท ั ้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ

 4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและ 
พัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและ 
ชุมชน

 5) พัฒนาต้นแบบความสำเร็จของ 
การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มี 
ศักยภาพพร้อมขยายผล

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การว ิจ ัย พ ัฒนา 
เทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การให้บริการและ 
เผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนา 
ขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างเครือข่าย 
งานว ิจ ัยและพัฒนาด ้านการจ ัดการ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด  
เทคโนโลยีและนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างแม่ข่าย 
การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 16
ตุลาคม 2556 มีมติรับทราบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555–2559 และอนุมัติแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ดังนี้
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แผนปฏิบัติงานที่สำคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษา

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

•  ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณและคัดเลือก

 สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพ�อปรับปรุง

 ประสิทธิภาพ 501 สถานี

• จัดหาชุดอุปกรณตรวจวัดเพ�อทำการเปลี่ยน

 ทดแทน และติดตั้งใหม

• พื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ ซอมแซม และบำรุงรักษา

• ตรวจสอบการดำเนินงาน และการทำงานของ

 สถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่

• ใหบริการขอความสั้น (SMS) เตือนภัยปริมาณ

 ฝน พายุ น้ำในเข�อน โดยมีอัตราความถูกตอง

 รอยละ 98

• ใหบริการขอมูลจากระบบโทรมาตรผานเว็บไซต

 www.thaiwater.net

โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ำ

และภูมิอากาศแหงชาติ

จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำเพื่อการเตือนภัย รวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้

บริการข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป แบบ on-line, real-time ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยประกอบด้วยการพัฒนา 3 ระบบหลัก ได้แก่

•  ระบบคลังขอมูล : พัฒนาการใชเทคโนโลยีชั้นสูง

 ในการตรวจวัด การสำรวจ ระบบโทรมาตรวัด

 ระดับน้ำอัตโนมัติ พัฒนาระบบบัญชีขอมูล ระบบ

 เช�อมโยง และใหบริการขอมูลพัฒนาระบบแผนที่

 น้ำระดับจังหวัด (จังหวัดเสี่ยงภัยน้ำทวมน้ำแลง

 27 จังหวัด)

•  ระบบวิเคราะหและบริหาร : พัฒนาระบบแบบจำลอง

 เพ�อวิเคราะหการไหลของน้ำฯ ระบบคาดการณ

 สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

• ระบบ ICT : พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน Hardware

 และ Network ระบบงาน, ฐานขอมูลและระบบคลัง

 ขอมูล ปรับปรุงสมรรถนะของระบบ การส�อสาร

 ภายในระบบและการรักษาความปลอดภัยระบบและ

 ขอมูล

โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• สรางชุมชนแมขายเพิ่มอีก 5 ชุมชน โดยประยุกต

 ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

 ทรัพยากรน้ำ รายได และผลผลิตของชุมชน

 รวมในปงบประมาณ 2557 จะมีแมขายการจัดการ

 ทรัพยากรน้ำชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 ทั้งสิ้น 35 ชุมชน

•  พัฒนาใหเกิดเครือขายการจัดการน้ำชุมชน โดย

 ชุมชนแมขายมีศักยภาพสามารถขยายผลการ

 บริหารจัดการน้ำชุมชนไปยังชุมชนลูกขาย

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล

•  รวบรวมขอมูลโครงการ โครงสรางดานทรัพยากร

 น้ำ บอน้ำ แกมลิง และแหลงน้ำขนาดเล็ก ในขอบเขต

 พื้นที่ระดับตำบล โดยดำเนินงานและประสานความ

 รวมมือกับเทศบาล/อบต. ในการจัดทำแผนที่น้ำ

 ระดับตำบล จำนวน 300 ตำบล เพ�อใชในการ

 วางแผนพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่

•  ตอยอดการดำเนินงานรวมกับเทศบาล/อบต.

 จำนวน 519 ตำบล ที่ไดดำเนินการแลวในป

 งบประมาณ 2555

• รวมมือกับเทศบาล/อบต. พัฒนาศักยภาพ

 เจาหนาที่ ทองถิ่น ในการใชงานแผนที่ และขอมูล

 ภูมิสารสนเทศ

• ถายทอดเทคโนโลยีการใชอุปกรณติดตาม

 สถานการณ น้ำอัตโนมัติ (Media box) ใหแก

 เทศบาล/อบต.เพิ่มเติม
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1. การวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และฐาน ความรู 
ดานการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำและการ 
เกษตร

2. การใหบริการและ 
เผยแพรผลงานวิจัย และ 
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

3. การสรางเครือขายงาน 
วิจัยและพัฒนาดานการ 
จัดการทรัพยากรน้ำและ 
การเกษตร

5. การสรางแมขายการ 
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 
ดวย ว และ ท

4. การถายทอด เทคโนโลยี 
และนำผลงานวิจัยไปประยุกต 
ใชกับประชาชนและชุมชน

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ยุทธศาสตร

เปนองคกรที่สราง
องคความรูดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สำหรับ
การบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร เพื่อรองรับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
และขยายผลการทำงาน

โดยการสรางและ
พัฒนาเครือขาย

1. วิจัยและพัฒนาวิทยา 
ศาสตรและเทคโนโลยีดาน 
การจัดการทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร

2. บริการและเผยแพร 
ผลงานวิจัยพัฒนาและ 
สารสนเทศ เพื่อใหองคการ 
ตางๆ นำไปใชประโยชนใน 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
น้ำและการเกษตร

3. สรางเครือขายงานวิจัย 
และพัฒนา และความรวมมือ 
ทั้งในประเทศและตาง 
ประเทศ

5. พัฒนาตนแบบความ 
สำเร็จของการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน ใหมี 
ศักยภาพ และพรอมที่ 
จะขยายผล 

4. บริการถายทอดเทคโนโลย ี
และสนับสนุนการประยุกต 
ใชผลงานวิจัยและพัฒนาของ 
สถาบันใหกับประชาชนและ 
ชุมชน

Innovative

Trust

Team &
Networking

แผนยุทธศาสตร

พ.ศ. 2555-2559
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เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (5 ป) กลยุทธ

เปาหมายที่ 1 ผลงานวิจัย 
และฐานความรู ที่เปนคำตอบ 
ใหมในการแกปญหา 

1. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไป
 ประยุกตใชในภาคการผลิตเกษตร บริการ และภาคสังคม/ 
 ชุมชน (94 เรื่อง)
2. จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำไปยื่นขอ 
 จดสิทธิบัตร (1 เรื่อง)
3. จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ (19 เรื่อง)

4. จำนวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณ กุศล 
 สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไป 
 ใชประโยชน (144 ราย)
5. จำนวนบริการขอมูลและวิเคราะหดานสารสนเทศทรัพยากร 
 น้ำและการเกษตร (1,620 รายการ)
6. อัตราความถูกตองของบริการ ขอความสั้น (SMS) แจงเตือน 
 ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ (รอยละ 80)
7. จำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใชแผนที่แหลงน้ำสนับสนุนการ 
 ปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ำ ในพื้นที่ 
 ได (2,800 ราย) 

8. จำนวนโครงการความรวมมือทั้งในและตางประเทศที่มี 
 กิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม (25 โครงการ)

13. จำนวนแมขายดานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนที่มี 
 ศักยภาพและสามารถขยายผล (25 ราย)

9. จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน 
 (270 กิจกรรม)
10. รอยละของผูรับการฝกอบรมหลักสูตรดาน วิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำความรูไปใชประโยชน 
 (รอยละ 80)
11. รอยละของชุมชนในโครงการจัดการน้ำชุมชนฯ 84 แหง ที่ 
 สามารถบริหารจัดการน้ำไดดวยตนเอง (รอยละ 80)
12. รอยละของชุมชนในเครือขาย 40 ชุมชนที่เพิ่มขึ้นของ 
 โครงการจัดการน้ำชุมชนฯ 84 แหง ที่สามารถทำโครงสราง 
 น้ำไดสำเร็จ (รอยละ 80) 

เปาหมายที่ 2 ผลงานวิจัย 
และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
สามารถนำไปเผยแพร และ 
ประยุกตใชไดผลจริง

เปาหมายที่ 3 เกิดความ 
รวมมือดานการศึกษา วิจัย 
เผยแพรและแลกเปลี่ยน 
ผลงานวิจัยและขอมูล 

เปาหมายที่ 5 แมขายมี 
ศักยภาพในการดำเนิน งาน 
และขยายผลดานการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำชุมชน

เปาหมายที่ 4 ประชาชน 
และชุมชนไดนำเทคโนโลยี 
ไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

5.1 เรงสรางแมขายดานการ 
จัดการทรัพยากรชุมชน ใหมี 
ศักยภาพและความพรอมใน 
การขยายผล

4.1 สรางความเขาใจ และ 
ความเชื่อมั่นในการนำผลงาน 
วิจัยและเทคโนโลยีไปใช 
ประโยชน

1.1 ผลักดันการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรู 
ใหมในการแกปญหาและใช 
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
อยางมีประสิทธิภาพ

2.1 ผลักดันใหเกิดการใช 
ประโยชน และขยายผลงาน 
วิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนา 
ขึ้น
2.2 สรางคลังขอมูลและความรู 
ดานทรัพยากรน้ำ และพัฒนา 
คุณภาพขอมูลและการให 
บริการ

3.1 สรางเครือขายและความ 
รวมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและ 
บุคลากร
3.2 เผยแพรผลงานและตัวอยาง 
ความสำเร็จ ใหเกิดความรวมมือ 
ในระดับประเทศและระดับสากล
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ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ

ระบบเทคโนโลยี GIS-MIS

ระบบการจัดการระดับชุมชน

แผนที่ความเสี่ยง

บัญชีขอมูลและคลังขอมูล

เทคโนโลยี GIS-MIS

เทคโนโลยีโทรมาตรและการตรวจวัด

พัฒนาการดานเทคโนโลยี
• GPU Application

• Real-Time Technology

Hydro Informatics ศึกษาความเสี่ยง

ความรวมมือระหวางประเทศ

ความรวมมือในประเทศ

• แนวพระราชดำริ

• ประยุกตใช ว และ ท

• ใชสารสนเทศใหเกิดประโยชน

• แผนพัฒนาแหลงน้ำชุมชน

• แผนบริหารน้ำระยะสั้น-ยาว

• แผนที่น้ำ/บัญชีน้ำ/สมดุลน้ำ

Media Box แบบจำลองน้ำ-อากาศ

High Performance Computing

คลังความรู

การบริหารความเสี่ยง     น้ำทวม น้ำแลง
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ระบบติดตามสถานการณน้ำ

และภูมิอากาศ

Mobile

Application

คลังขอมูลน้ำ

ระบบจัดการภัยพิบัติ ศูนยขอมูลน้ำจังหวัด

แผนที่น้ำระดับทองถิ่น

• Big Data

• Data Warehouse
Mobile Data Center

High Availability

Climate Change Adaption Technology Center

Center of Excellence ระบบบริหารจัดการน้ำ

แมขายการจัดการน้ำชุมชน

ดวย ว และ ท

การจัดการน้ำชุมชน

ตามแนวพระราชดำริ
Lean management

• เครือขายงานวิจัย • เครือขายขอมูล

• สถาบันการศึกษา • หนวยงานราชการ

• เอกชน

การจัดการภัยพิบัติ

การบริหารโครงสรางน้ำ

ของประเทศ

พัฒนา

ตอยอด /

ขยายผล

เผยแพร

การเรียนรู

การบริหารความเสี่ยง     น้ำทวม น้ำแลง
แบบอยางความสำเร็จ

การจัดการน้ำชุมชน
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