ผลการดาเนินงานของ สสน. ประจาไตรมาส 2/2562
1) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน
สสน. ได้จัดทำแบบประเมินองค์กำรมหำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยผ่ำนกำรประชุมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี้วัดองค์กำรมหำชน ร่วมกับ
อ.ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ โดยเป็นกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดต่อเนื่องตำมแผนระยะ 5 ปี (2561–2565) ที่ได้ตกลงร่วมกับสำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อให้
เกิดควำมต่อเนื่องในกำรวัดผลกำรดำเนินงำนที่สะท้อนควำมคุ้มค่ำของกำรมีองค์กำรมหำชนนั้นๆ และเกิด BIG, FAST RESULTS และดำเนินกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ดำเนินงำนต่อสำนักงำน ก.พ.ร. ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สสนก.มีควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด
ดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

เป้าหมาย
ปี 2562

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2/2562

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562

985.68 ล้ำนบำท
(2.6 เท่าของงบประมาณ)

(ดำเนินกำรศึกษำ)

(อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำนของ
ที่ปรึกษำ)

ร้อยละ 80 ของชุมชนที่ สสนก.
ดำเนินงำนมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
สำหรับอุปโภค
2) ร้อยละ 75 ของชุมชนที่ สสนก.
ดำเนินงำนมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
สำหรับอุปโภคและทำเกษตร
3) ชุมชนที่มีควำมมั่นคงด้ำน
ผลผลิต มีผลผลิตตลอดปี

(สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนชุมชน)

(ให้กำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนชุมชน
ในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
น้ำ/วำงแผนกำรผลิต)

ตัวชี้วัด
1. มูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจและสังคม
1.1 มูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจ
คำอธิบำย:
มูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจ = กระแสเงินรับสุทธิ – ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดำเนินกำร
กระแสเงินรับสุทธิ = (รำยได้ทำงตรง + รำยได้ทำงอ้อม) – ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนที่ทำให้เกิดรำยได้
ต้นทุนเงินที่ใช้ดำเนินกำร = (เงินอุดหนุนที่ได้รับ * อัตรำต้นทุนของเงินงบประมำณที่ได้รับ) +
(เงินทุนที่ คกก. อนุมัติให้ใช้ * อัตรำต้นทุนของเงินฝำกธนำคำร)
1.2 มูลค่ำเพิม่ ทำงสังคม
คำอธิบำย: ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม/ชุมชนหรือประชำชน ที่สำมำรถวัดผลเทียบกับแผนได้

1)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2/2562

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562

15 ล้ำนบำท

12 ล้ำนบำท

14.8663 ล้ำนบำท

24 เรื่อง

9 เรื่อง

6 เรื่อง

55 รำย

10 รำย

13 รำย

ร้อยละ 50

35.70

50.00

25 หน่วยงำน

15 หน่วยงำน

18 หน่วยงำน

จำนวน 250 ครัวเรือน

1.3 ควำมสำมำรถทำงกำรหำรำยได้เพื่อลดภำระ งปม. ภำครัฐ
คำอธิบำย: รำยได้รวมปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)
2 จำนวนบทควำมวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คำอธิบำย: จำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือบทควำมทีน่ ำเสนอในกำรประชุม/สัมมนำวิชำกำร
ระดับประเทศและต่ำงประเทศที่มกี รรมกำรพิจำรณำ (Paper Review / Peer Review / Journal /
Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ
3. จำนวนผู้นำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
คำอธิบำย: จำนวนผู้นำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สสนก. ที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 3
ปี (ปีงบประมำณ 59-61) ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562
4. ร้อยละควำมสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำของประเทศ
คำอธิบำย: กำรผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ ในกำรสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

ตัวชีว้ ัดย่อย : จำนวนหน่วยงำนที่ใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ
เงื่อนไข: กรณีหน่วยงำนเดียวกันแต่คนละฝ่ำย/แผนก/คณะ มีกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลฯ ให้นับซ้ำ
หน่วยงำนได้ หรือกรณีหน่วยงำนเดิมที่มีกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกคลังข้อมูลฯ และมีกำรใช้ข้อมูลต่อเนื่อง/

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2/2562

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562

ร้อยละ 56

(ดำเนินกำรพัฒนำ
ศักยภำพหน่วยงำน
ท้องถิ่น)

(อยู่ระหว่ำงดำเนิน
กิจกรรมจะรำยงำนผล
ไตรมำสที่ 4)

60 หมู่บ้ำน

(สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนชุมชน)

1 พื้นที่

(สำรวจและจัดทำ
แผนที่ขอบเขต
ป่ำชุมชน)

(ให้กำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนชุมชน
ในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
น้ำ/วำงแผนกำรผลิต)
(สำรวจและจัดทำ
แผนที่ขอบเขต
ป่ำชุมชน)

เพิ่มขึ้นในปี 62 ให้นับรวมได้
5. ควำมสำเร็จของกำรบริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบัน ให้ประชำชนและชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์
5.1 ร้อยละของเทศบำล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุน กำรปฏิบัติงำนและกำรวำงแผนโครงกำรพัฒนำ
แหล่งน้ำในพื้นที่ได้
คำอธิบำย: จำนวนเทศบำล หรือองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.) ที่สำมำรถจัดทำแผนงำนโครงกำรโดย
ใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ เช่น GPS โปรแกรมจัดกำรข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่จำกภำพถ่ำยดำวเทียม และ
แผนที่ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งชองกำรวำงแผนพัฒนำโครงกำรในพื้นที่ของตำบลนั้นได้ หรือจัดทำและ
นำเข้ำข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5.2 จำนวนหมู่บ้ำนขยำยผลที่เรียนรู้จำกชุมชนแกนนำในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำรน้ำชุมชน
คำอธิบำย: จำนวนหมู่บ้ำนที่สำมำรถประยุกต์ใช้ ว และ ท ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำชุมชน ทีเ่ กิด
จำกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/เทคโนโลยี/ตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนของชุมชนแกนนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำชุมชนด้วย ว และ ท ที่ทำงำนร่วมกับ สสนก.
6. สร้ำงพื้นที่ต้นแบบกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรฟื้นฟูและบริหำรจัดกำรดิน น้ำ ป่ำ
คำอธิบำย: กำรสร้ำงให้เกิดพื้นที่ทมี่ ีกำรนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร ธรรมชำติ ดิน น้ำ ป่ำ เพื่อให้ชำวบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีบนพื้นฐำนควำมสมดุลของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน สำมำรถเป็นต้นแบบในกำรขยำยผลไปสู่พื้นที่
ข้ำงเคียงได้
เงื่อนไข : ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 10,000 ไร่ ต่อพื้นที่
7. นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำขนำดเล็ก
คำอธิบำย: พัฒนำอุปกรณ์ติดตำมระดับน้ำในแหล่งน้ำขนำดเล็ก โดยออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำขนำดเล็กทีม่ ี
ต้นทุนต่ำ ติดตั้งง่ำย ใช้งำนสะดวก เพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ำและภัยพิบัตไิ ด้

ค่ำควำมคลำดเคลื่อนกำร
ตรวจวัด ไม่เกิน 10 ซม.

ต้นแบบแล้วเสร็จและมี
(พัฒนำต้นแบบ และ ค่ำควำมคลำดเคลื่อน
ทดสอบกำรใช้งำน
กำรตรวจวัด 1.29

เป้าหมาย
ปี 2562

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2/2562
ในพื้นที่จริง)

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562
ซม.

2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรฯ ได้อนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 376.7581 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
มีผลกำรใช้จ่ำยรวม ทั้งสิ้น 248.6360 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 135.51 ของแผนกำรใช้จ่ำยไตรมำสที่ 2
(หน่วย: ล้ำนบำท)
แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประเภทงบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ
3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้
3.2 โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้้าระดับต้าบล
ระยะที่ 7
3.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานี
โทรมาตรอัตโนมัตฯิ
3.4 โครงการพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพื่อการบริหาร
จัดการน้้าและคาดการณ์น้าท่วม ในพื้นที่เขตเมือง

แผนปี 2562

แผน

จ่ายจริง

ผล
ผูกพัน*

รวม

ผล สูง/(ต่า)
กว่าแผน

ร้อยละ
เทียบแผน

376.7581

183.4824

82.7283

165.9076

248.6359

65.1536

135.51

87.4285
35.2373
254.0923
84.2703

43.7142
17.1909
122.5773
24.2762

44.4795
22.5584
15.6904
2.0203

0.2767
7.7925
157.8385
48.1170

44.7562
30.3509
173.5289
50.1373

1.0420
13.1600
50.9516
25.8611

102.38
176.55
141.57
206.53

88.2000

49.7312

2.7469

51.4909

54.2378

4.5066

109.06

29.9992

24.6252

0.3786

27.2209

27.5995

2.9743

112.08

4.1228

3.4046

1.1656

1.2293

2.3949

(1.0097)

70.34

แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประเภทงบรายจ่าย
3.5 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริ โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน
3.6 โครงการปรับปรุงระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ
สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้า
3.7 โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปี 2562

แผน

ผล
ผูกพัน*
22.8692

รวม
29.8910

ผล สูง/(ต่า)
ร้อยละ
กว่าแผน
เทียบแผน
17.5783
242.77

32.0000

12.3127

จ่ายจริง
7.0218

3.5000

1.7952

0.0266

0.0250

0.0516

(1.7436)

2.87

12.0000

6.4322

2.3305

6.8863

9.2168

2.7846

143.29

หมายเหตุ : * ผูกพัน 165.9076 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) สัญญำทำงพัสดุ และสัญญำกำรเงินยืมทดรองจ่ำย รวม 73.6306 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 44.38 )
2) อนุมัติหลักกำร (เพื่อกำรเดินทำง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 92.2770 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 55.62)

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2/2562 ตำมเอกสำรประกอบวำระ
ประเด็นเสนอที่ประชุม
เพื่อทรำบผลกำรดำเนินงำนของ สสน. ประจำไตรมำสที่ 2/2562
เอกสารประกอบ
สรุปผลกำรดำเนินงำนและปัญหำ/อุปสรรคประจำไตรมำสที่ 2/2562
มติที่ประชุม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบ

(1)

สรุปผลการดาเนินงานและปัญหา/อุปสรรคประจาไตรมาสที่ 2/2562
ผลกำรด ำเนิ น งำน ไตรมำสที่ 2/2562 กำรปฏิ บั ติ ง ำนตั ว ชี้ วั ด ของ สสน. มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ
กำรดำเนินงำน ดังนี้
1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงาน
1.1 มู ล ค่ ำ เพิ่ ม ทำงเศรษฐกิ จ :
สสน. ได้ ว่ ำ จ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำจำกคณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ดำเนินงำน “โครงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของ สสน. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562” ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่เดือนมีนำคม-สิงหำคม 2562 โดยที่ปรึกษำอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรศึกษำ และจะรำยงำนมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในไตรมำสที่ 4
1.2 มูลค่ำเพิ่มทำงสังคม : สสน. ดำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำชุมชนร่วมกับ อพ.
กองทัพบก สมำคม อบจ. สภำเกษตรกรแห่งชำติ ชุมชนแกนนำและชุมชนเครือข่ำย ในกำรประยุกต์ใช้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ และวำงแผนกำรเพำะปลูกในชุมชน เพื่อ
สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำและอำหำรในระดับชุมชน โดยในไตรมำสที่ 2 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ชุมชนแกนนำ 60 ชุมชน ในกำรสำรวจ เก็บข้อมูล วิเครำะห์และวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำและผลผลิตใน
พื้นที่แล้ว และชุมชนอยู่ระหว่ำงดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำของตนเอง โดย สสน. จะได้เ ก็บข้อมูลและ
รำยงำนผลตัวชี้วัดในไตรมำสที่ 4 ต่อไป
1) ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
ณ สิ้ น ไตรมำสที่ 2 สสน. มี ร ำยได้ จ ำกกำรดำเนิ น งำนโครงกำรและให้ บ ริ ก ำรแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
14.8663 ล้านบาท ประกอบด้วยรำยได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
กิจกรรม
โครงกำรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรสำรสนเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดอยุธยำ
จัดอบรม QGIS ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
โครงกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคงน้ำและบริหำรจัดกำรน้ำ
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 1/3)
Regenarating ECOsystems with Nature-based
solutions for hydro-meteoro-meteorological
risk reduction ("RECONECT")
Expenses for training on advance information
from IWA
Development of the Ayeyarwady decision
support system and basin master plan
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำด้วย ว และ ท
เพื่อพัฒนำแหล่งน้ำชุมชน ปีที่ 4

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
2,710,098.13 บริษัท ฮอนด้ำ ออโตบิล (ประเทศไทย) จำกัด
52,990.65 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
1,500,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
1,874,836.63 Ms. Carolien Jaspers / IHE Delft

68,625.23 Ms. Kathrine Cross International
622,507.09 DHI Denmark
6,586.00 Asian Disaster Preparedness Center
4,970,000.00 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

กิจกรรม
Subconsultancy Services
โครงกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคงน้ำและบริหำรจัดกำรน้ำ
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 2/3)
ค่ำตอบแทนวิทยำกรโครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
และสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำด้วยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ชุมชนบ้ำนวังยำว ตำบลพลับพลำ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ค่ำดำเนินกำรสำรวจรูปตัดขวำงลำน้ำในพื้นที่คลองเขต
ตำบลบำงกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปรำกำร
โครงกำรผลิตโทรมำตรเพื่อจำหน่ำย
โครงกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคงน้ำและบริหำรจัดกำรน้ำ
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 3/3)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
28,1032.23 DHI Denmark
1,200,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
8,700.00 สำนักงำนจังหวัดสกลนคร
1,140,000.00 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

11,364.49 บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

119,600.00 สำนักงำนเทศบำลนครเกำะสมุย
300,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
14,866,340.45

2. จานวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 มีผลงำนวิชำกำรเผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติแล้ว 6
เรื่อง ดังนี้
ที่
1.

2.

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
Development of Bay Shape Experiments:
from Static to Dynamic
(Dr.Sutat Weesakul)
Asian Rice Crop Estimation and Monitoring
(Dr.Vorawit Meesu)

3.

The World Development King: SEP for SDGs
(Dr.Royboon Rassameethes)

4

Science and Technology in Action: Thailand
Case Study
(Dr. Sutat Weesakul)

5

Climate Resilience Agriculture for Disaster
Risk Reduction
(Dr. Sutat Weesakul)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
1st International Seminar on Coastal Erosion and
Management in East Asia, 31 Oct-2 Nov 2018, Korea
GEOSS Asia Pacific Symposium Strengthening Regiional
Cooperation through AOGEOSS for the SDGs, Paris
Agreement and Sendai Framework 24-26 October,
2018 Kyoto TERRSA
COP24 Katowice 2018 United Nations Climate Change
Conference, Dec 11, 2018
ASEAN NEXT 2019: ASEAN NEXT 2019 : Workshop on
Transformation of STI and Indigenous Knowledge to
SDGs : 2019 Super Smart Community (18th-19th March,
2019)
47th ASIA-PACIFIC ADVANCED NETWORK MEETING
(APAN) (18th-22th February, 2019)

ที่
6

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
Good Water Governance and Regionalization World Water Day 2019 Official Celebration in Myanmar
(Ms. Srisuda Sooksmarn)
(5th - 6th March ,2019)

3. จานวนผู้นาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 มีผู้นำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
แล้วทั้งสิ้น 13 รำย โดยเป็นกำรใช้ข้อมูลจำกระบบโทรมำตร (version 4) แบบจำลองสภำพอำกำศ WRFROMS และแผนที่น้ำระดับตำบล ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผู้นาผลงานไปใช้ประโยชน์

ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 59-61)
 ข้อมูลจำกระบบโทรมำตร
(version 4)

ภำควิชำภูมสิ ถำปัตยกรรม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ภำควิชำวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำำชน)
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม
โครงกำรชลประทำนประจวบคีรีขันธ์
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยมหิดล
ศูนย์เตรียมควำมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster
Preparedness Center)
ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
 ข้อมูลจำกแบบจำลองสภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อำกำศ WRF-ROMS
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดตรัง
 แผนที่นำระดั
้ บตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกระโสบ จ.อุบลรำชธำนี

4. ร้อยละความสาเร็จของคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าของประเทศ
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติให้มีสเถียรภำพ พร้อมให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ ในกำรสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรน้ำของประเทศ โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 มีผลกำรดำเนินงำนแล้วคิดเป็นร้อยละ 50 ดังนี้
4.1) Availability : ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติให้มี
เสถียรภำพสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.99 (คะแนนร้อยละ 25.00)

4.2) Service : ดำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำกับหน่วยงำนอื่น แล้ว
ทั้งสิ้น 3 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 10.70) ดังนี้
1) ด้ำนน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภำพน้ำ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ
2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
3) ด้ำนน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลกับกำรประปำนครหลวง
4.3) Tool : ดำเนินกำรให้คำแนะนำเชิงเทคนิคที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ใน 3 ด้ำน ดังนี้
1) กำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ : พัฒนำระบบแสดงผลข้อมูลจำกคลังข้อมูลน้ำและ
ภูมิอำกำศแห่งชำติ เป็น one map แสดงผลที่เว็บไซต์ http://waterinfo.onwr.go.th เพื่อให้สำนักงำน
ทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ (สทนช.) ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศ และดำเนินกำรวิเครำะห์
และให้คำแนะนำเชิงเทคนิคในกำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งกับหน่วยงำนต่ำงๆ โดยใช้
ข้อมูลจำกคลังข้อมูลน้ำฯ เช่น กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมและวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์น้ำ
โดยกรมชลประทำน และกำรประชุมอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ /คณะทำงำนอำนวยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ โดย สทนช.
2) ด้ำนน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภำพน้ำ : สนับสนุนแบบจำลองลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ
(ระบบใหม่) ให้แก่ กรมควบคุมมลพิษเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบคำดกำรณ์คุณภำพน้ำและ
เตือนภัยวิกฤตคุณภำพน้ำ สำหรับลุ่มน้ำเจ้ำพระยำและท่ำจีน
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ : ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรติดตำมสถำนกำรณ์น้ำ เพื่อ
สนับสนุนกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติเบื้องต้น ให้กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ กรมป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนำคม 2562 โดยเนื้อหำประกอบด้วย แบบจำลองคำดกำรณ์
สภำพอำกำศ WRF-ROMS ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อคำดกำรณ์น้ำ
ท่วมและบริหำรจัดกำรน้ำ แบบจำลองคำดกำรณ์คลื่น (SWAN) และกำรยกตัวของระดับน้ำทะเลจำกคลื่น
ซัดฝั่ง (storm surge) รวมทั้งกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศจำกเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำฯ เพื่อกำรจัดทำ
รำยงำนสถำนกำรณ์ภัย
4.4) Report : สนับสนุนให้เกิดกำรรำยงำนและ/หรือออกประกำศแจ้งเตือนภัย ใน 2 ด้ำน
ดังนี้
1) ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลั กษณะอำกำศ : สทนช. ในฐำนะหน่ว ยงำนบูรณำกำรกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ได้ใช้ข้อมูลคำดกำรณ์ลักษณะ
อำกำศจำกคลังข้อมูลน้ำฯ เพื่อประกอบกำรจัดทำรำยงำนฉบับกลำงด้ำนสถำนกำรณ์น้ำประจำวัน
2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ : ใช้ข้อมูลแบบจำลอง และระบบจำกคลังข้อมูลน้ำฯ
สนับสนุนกำรประกำศแจ้งเตือนภัยและกำรปฏิบัติภำรกิจของศูนย์เฉพำะกิจชั่วครำวในภำวะวิกฤติ สทนช.
ในเหตุกำรณ์พำยุโซนร้อน “ปำบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวเข้ำสู่ภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 1-6 มกรำคม 2562

ตัวชี้วัดย่อย : จานวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 มีหน่วยงำนที่ใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติแล้ว
ทั้งสิ้น จำนวน 18 หน่วยงำน โดยประกอบด้วย 10 หน่วยงำนหลักที่ใช้บริกำรข้อมูลและข้อวิเครำะห์จำก
คลังข้อมูลน้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติอย่ำงต่อเนื่อง และหน่วยงำนที่ขอใช้ข้อมูลจำกคลังข้อมูลฯ เพื่อกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจจำนวน 8 หน่วยงำน ดังนี้
รำยชื่อหน่วยงำน
1. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ
2. กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
3. กรมอุตุนยิ มวิทยำ
4. สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิ ำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
5. กรมชลประทำน
6. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
7. กรุงเทพมหำนคร
8. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
9. กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
10.สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ (สนทช.)
11.กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

12.กรมป่ำไม้
13.กรมอุตุนิยมวิทยำ
14.ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
15.กรมทำงหลวงชนบท

16.กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
17.กำรประปำส่วนภูมภิ ำค

ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์
แผนภำพคำดกำรณ์ฝนและทิศทำงลมล่วงหน้ำ 7
วัน จำกแบบจำลอง WRF-ROMS

ฝนรำยชั่วโมง จำกสถำนีโทรมำตร
ระดับน้ำ จำกสถำนีโทรมำตร
ข้อมูลน้ำในเขื่อนใหญ่
ข้อมูลน้ำในเขื่อนขนำดกลำง
สถำนีวดั น้ำท่ำจำกศูนย์อุทกวิทยำ ภำค 1-8
ข้อมูลคำดกำรณ์ฝน
ฝนรำยชั่วโมง จำกสถำนีโทรมำตร
คำดกำรณ์สมดุลน้ำ นอกเขตชลประทำน
สถำนีวดั น้ำท่ำจำกศูนย์อุทกวิทยำ ภำค1-8
ข้อมูลตรวจอัตโนมัติระดับน้ำ
ระดับน้ำ จำกข้อมูลโทรมำตร
ข้อมูลฝน จำกโทรมำตรเตือนภัย (early warning)
ข้อมูลระดับน้ำจำกโทรมำตรเตือนภัย (early
warning)
ระดับน้ำ
สถำนีวดั น้ำท่ำจำกศูนย์อุทกวิทยำ ภำค1-8
พื้นฐำนเขือ่ น
ข้อมูลพืน้ ฐำนของสถำนีวัด ระดับน้ำ
ข้อมูลพืน้ ฐำนของโทรมำตรเตือนภัย
ข้อมูลอ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ (รำยชัวโมง)

รำยชื่อหน่วยงำน

18.กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์
ระดับน้ำ
ข้อมูลระดับน้ำจำกโทรมำตรเตือนภัย (early
warning)
สถำนีวดั น้ำท่ำจำกศูนย์อุทกวิทยำ ภำค1-8
ข้อมูลน้ำในเขื่อนขนำดกลำง
ข้อมูลน้ำในเขื่อนใหญ่
ข้อมูลน้ำในเขื่อนขนำดกลำง

เงือ่ นไขกำรนับ :
- กรณีหน่วยงำนเดียวกันแต่คนละฝ่ำย/แผนก/คณะ มีกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลฯ ให้นับซ้ำหน่วยงำนได้
- กรณีหน่วยงำนเดิมที่มีกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกคลังข้อมูลฯ และมีกำรใช้ข้อมูลต่อเนื่อง/เพิ่มขึ้นในปี 62 ให้นับรวมได้

5. ความสาเร็จของการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้
ประชาชนและชุมชนนาไปใช้ประโยชน์
5.1 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แ ผนที่แ หล่งน้าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการ
วางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
ดำเนิ น กำรภำยใต้ โ ครงกำรพั ฒ นำภูมิ ส ำรสนเทศน้ำระดับต ำบล โดยได้ ดำเนิน กำร
คัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 900 ตำบล รวมพื้นที่ 14 จังหวัด ดังนี้
กลุ่มลุ่มน้ำยม-น่ำน
กลุ่มลุ่มน้ำชี
กลุ่มลุ่มน้ำมูล
กลุ่มลุ่มน้ำปรำจีนบุรี-โตนเลสำป
กลุม่ ลุม่ น้ำทะเลสำบสงขลำ-ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

จ.น่ำน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์
จ.กำฬสินธุ์ จ.มหำสำรคำม จ.ร้อยเอ็ด จ.อุดรธำนี
จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์
จ.ปรำจีนบุรี จ.สระแก้ว
จ.พัทลุง จ.สงขลำ

และมีแผนลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS)
ขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำระดับท้องถิ่น” ให้แก่หน่วยงำนท้องถิ่นใน 5 กลุ่มลุ่มน้ำในช่วงไตรมำส
ที่ 2-4 ทั้งนี้ กำรรำยงำนผลสำเร็จของจำนวนเทศบำล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนใน
พื้นที่นั้น จะรำยงำนผลในไตรมำสที่ 4 ภำยหลังดำเนินกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
5.2 จานวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จากชุมชนแกนนาในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้าชุมชน
ด ำเนิ น กำรภำยใต้ โ ครงกำรพั ฒ นำ ว และ ท เพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำตำม
แนวพระรำชดำริโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยไตรมำสที่ 1-2 ได้ดำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพชุมชน
แกนนำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำชุมชน ด้วยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และ
ขยำยผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น
 กำรจัดอบรมเยำวชนเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน้ำชุมชน ตำมแนวพระรำชดำริและ
กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐำนควำมรู้ใหม่จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน ให้กับกลุ่มเยำวชนใน

39 ชุมชนแกนนำ ระหว่ำงวันที่ 24–26 ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมเชียงของ ทีค กำร์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์
จังหวัดเชียงรำย เพื่อเป็นกำรสร้ำงบุคลำกรรุ่นต่อไป ให้สำนต่อและช่วยดำเนินงำนร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน
ต่อไป
 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง” และ “แนวทำงกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรดิน น้ำ ป่ำ ตำมแนวพระรำชดำริ ณ ชุมชนบ้ำนห้วยปลำหลด ตำบลด่ำน
แม่ละเมำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ระหว่ำงวันที่ 25 – 28 กุมภำพันธ์ 2562 มีชุมชนเข้ำร่วมประมำณ
190 คน ชุมชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช และกรมป่ ำไม้ รวมถึงกระบวนกำรส่ งเสริมกำรตลำดเพื่อกระจำยสินค้ำชุมชน พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “จำกตัวอย่ำงควำมสำเร็จกำรจัดกำรทรัพยำกร ดิน น้ำ ป่ำ ตำมแนวพระรำชดำริ”
 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรประยุกต์ใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำชุมชน กำรใช้โ ปรแกรม Quantum GIS จัดทำแผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่ำย
ป้องกันภัยพิบัติ ระหว่ำงวันที่ 18 - 22 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รี สอร์ท แอนด์ สปำ อำเภอ
เมือง จังหวัด นครสวรรค์ เป็นกำรถ่ำยทอดกำรใช้เครื่องมือสำรวจและวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ำชุมชน
มีชุมชนเครือข่ำยและชุมชนขยำย ร่วมทั้งหน่วยงำนภำยนอก กรมอุทยำน สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กรมป่ำไม้
และสภำเกษตรจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงำน เข้ำร่วมประมำณ 180 คน
และ สสน. ร่วมกับ 50 ชุมชนแกนนำที่คัดเลือกจำกชุมชนแม่ข่ำย และชุมชนเครือข่ำยที่
มีควำมเข้มแข็งและพร้อมพัฒนำ ดำเนินกำรวิเครำะห์ สรุป และจัดทำแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ของชุมชน โดยชุมชนจะเริ่มดำเนินกำรตำมแผนของตนในไตรมำสที่ 3-4 ทั้งนี้ จะรำยงำนผลสำเร็จของ
ตัวชี้วัดในไตรมำสที่ 4 ต่อไป
6. สร้ า งพื้น ที่ต้ น แบบการใช้วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีใ นการฟื้น ฟูแ ละบริ หารจัดการ
ดิน น้า ป่า
สสน. ร่วมกับ อพ. ดำเนินงำนถ่ำยทอดแนวพระรำชดำริด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ชุมชน สู่เครือข่ำยลุ่มน้ำแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมำชิก
เครือข่ำยประกอบด้วย ชุมชนบ้ำนแม่ละอุป บ้ำนห้วยยำใต้ บ้ำนขุนแม่ละอุป บ้ำนห้วยยำใน บ้ำนห้วย
บะบ้ำ จำนวน 221 ครัวเรือน ประชำกรกว่ำ 800 คน มีพื้นที่รวม 48,974.17 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหำที่ดิน
ทำกิน กำรบุกรุกป่ำ และกำรขำดแคลนน้ำ เนื่องจำกชุมชนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ 1A ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์
และมีควำมไม่ชัดเจนในที่ดินทำกินและพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ เกิดกำรบุกรุกป่ำใช้เป็นที่กิน ทำให้ป่ำเสื่อมโทรม
ลง นำมำสู่กำรขำดแคลนน้ำที่เข้ำสู่ภำวะวิกฤต โดยได้ร่วมกับชุมชนวำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ได้แก่
กำรพัฒนำโครงสร้ำงน้ำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ กำรจัดทำข้อมูลและแผนที่กำรใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่ำงมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำหนดข้อตกลงควำมร่วมมือ กำรลงนำมรับรองแผนที่ และแผน
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำต้นน้ำร่วมกัน และดำเนินงำนทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำแล้ว ได้มีกำรสนับสนุนชุมชนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงน้ำ โดยเกิดกำร
สร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น แบบฝำยกรองธรรมชำติ 3 ชั้น (กรองหยำบ กรองละเอียด และระบบสำรอง

น้ำ) ในลำห้วยสำคัญ มีกำรปรับปรุงสภำพแหล่งน้ำ ปลูกไม้เสริมลำห้วย ปลูกไม้ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4
อย่ำง และในปีงบประมำณ 2562 ไตรมำสที่ 1-2 ได้มีกำรทำควำมเข้ำใจร่วมกับชุมชนในกำรจัดกำรพื้นที่
ป่ำชุมชน/กำรอยู่รวมกันของคนกับป่ำ ควำมสำคัญของกำรจัดกำรป่ำชุมชน และดำเนินกำรสำรวจพื้นที่
ร่วมกับกรมป่ำไม้ เพื่อจัดทำแผนที่ขอบเขตป่ำชุมชน และออกกฏระเบียบในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ร่วมกัน
ต่อไป
7. นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ก
ดำเนินกำรพัฒนำต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำขนำดเล็ก โดยมีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้ำ ใช้
เทคโนโลยีกำรตรวจวัดระดับน้ำแบบวัดควำมแตกต่ำงของควำมกดอำกำศ (Hydrostatic Pressure)
ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ 1) ระบบตรวจวัดระดับน้ำโดยเปรียบเทียบควำมกดอำกำศระหว่ำงใต้ผิว
น้ำกับ บนผิ วน้ำ แล้ว แปลงค่ำเป็นควำมลึกของน้ำ และ 2) ระบบส่ งข้อมูล ทำหน้ำที่ส่ งข้อมูลผ่ำนทำง
เครือข่ำยสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเซิฟเวอร์ที่กำหนด เพื่อติดตำมระดับน้ำได้จำกระยะไกล แนวคิด
กำรออกแบบและพัฒนำเน้นที่กำรใช้งำนได้สะดวก ติดตั้งง่ำย และรำคำถูก ซึ่งเหมำะสมกับกำรตรวจวัด
ระดับน้ำในแหล่งเก็บน้ำขนำดเล็ก ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 ดำเนินกำรพัฒนำต้นแบบแล้วเสร็จ และจำกกำร
ทดสอบควำมคำดเคลื่อนของกำรตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่จริง พบว่ำ มีค่ำผิดพลำดของกำรวัดระดับควำม
ลึกน้ำที่ 1.29 เซนติเมตร
สำหรับภำพรวมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณไตรมำสที่ 2/2562 นั้น สสน. มีผลกำรใช้จ่ำยสูงกว่ำแผน
ไตรำมำสที่ 2 ที่กำหนดไว้ โดยมีผลกำรใช้จ่ำยรวม 248.6359 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 135.51 ของแผน)
โดยผลกำรใช้จ่ำยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 82.7283 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 33.27 ของผล
กำรใช้จ่ำยทั้งหมด) และ 2) รำยกำรผูกพัน 165.9076 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของผลกำรใช้จ่ำย
ทั้งหมด) โดยรำยกำรผูกพัน 165.9076 ล้ำนบำทนั้น มีส่วนที่เป็นสัญญำ รวม 73.6306 ล้ำนบำท (คิดเป็น
ร้ อยละ 44.38 ของรำยกำรผู กพั นทั้ งหมด) และเป็ นกำรอนุ มั ติห ลั กกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณ (เดิ นทำง
จัดประชุม ฯลฯ) รวม 92.2770 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 55.62 ของรำยกำรผูกพัน)
เมื่อพิจำรณำผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแยกตำมประเภทรำยจ่ำย พบว่ำ ทั้ง 3 ประเภทค่ำใช้จ่ำย
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน และค่ำใช้จ่ำยโครงกำร สำมำรถใช้จ่ำยได้เร็วกว่ำแผนที่
กำหนด โดยโครงกำรส่วนใหญ่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในลักษณะงบประมำณผูกพันสูงกว่ำแผนที่กำหนด
และมีบำงโครงกำรที่มีผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรวมต่ำกว่ำแผน ได้แก่ โครงกำรพัฒนำระบบแบบจำลอง
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำและคำดกำรณ์น้ำท่วม ในพื้นที่เขตเมือง และโครงกำรปรับปรุงระบบสำรวจแบบ
เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนกำรติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ำ โดยผลกำรใช้จ่ำยคิดเป็นร้อยละ 70.34
และ 2.87 ตำมลำดับ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมงำน และทำข้อมูล/เอกสำรตำมแผนกำรจัดซื้อ/จัด
จ้ำง ทั้งนี้ โครงกำรจะได้เร่งดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกิจกรรมและแผนกำรใข้จ่ำยงบประมำณโดยเร็ว
ต่อไป

