บทที่ 4
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. แผนการดําเนินงานที่สําคัญ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) มีแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี้
นโยบายรัฐบาล
6. นโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

6.3 สนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการลงทุน
และความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงให
เกิดการวิจัยและพัฒนา
และการถายทอดเทคโนโลยี

โครงการสรางแมขายการจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชนดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2557
- ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและ
คัดเลือกสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 501 สถานี
- จัดหาชุดอุปกรณตรวจวัดเพื่อทําการเปลี่ยน
ทดแทน และติดตั้งใหม
- เขาพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ ซอมแซม และ
บํารุงรักษา
- ตรวจสอบการดําเนินงาน และการทํางานของ
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่
- ใหบริการ SMS เตือนภัยปริมาณฝน พายุ น้ํา
ในเขื่อน โดยมีอัตราความถูกตองรอยละ 98
- ใหบริการขอมูลจากระบบโทรมาตรผาน
เว็บไซต www.thaiweather.net
- สรางชุมชนแมขายเพิ่มอีก 5 ชุมชน โดย
ประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รายได และ
ผลผลิตของชุมชน รวมในปงบประมาณ
2557 จะมีแมขายการจัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งสิ้น
35 ชุมชน
- พัฒนาใหเกิดเครือขายการจัดการน้ําชุมชน
โดยชุมชนแมขายมีศักยภาพสามารถขยายผล
การบริหารจัดการน้ําชุมชนไปยังชุมชนลูก
29

นโยบายรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบศูนย
คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ
แหงชาติ

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2557
ขาย (แมขาย 1 ชุมชน ขยายผลสูลูกขาย 3-5
ชุมชน)
จัดตั้งศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานน้ําเพื่อ
การเตือนภัย รวบรวมและบริหารจัดการขอมูล
เพื่อใหบริการขอมูลแกหนวยงานราชการ และ
ประชาชนทั่วไป แบบ on-line, real-time
ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบดวยการพัฒนา 3
ระบบหลัก ไดแก

- ระบบคลังขอมูล : พัฒนาการใชเทคโนโลยี
ชั้นสูงในการตรวจวัด การสํารวจ ระบบ
โทรมาตรวัดระดับน้ําอัตโนมัติ พัฒนาระบบ
บัญชีขอมูล ระบบเชื่อมโยง และใหบริการ
ขอมูลพัฒนาระบบแผนที่น้ําระดับจังหวัด
(จังหวัดเสี่ยงภัยน้ําทวมน้ําแลง 27 จังหวัด)
- ระบบวิเคราะหและบริหาร : พัฒนาระบบ
แบบจําลองเพื่อวิเคราะหการไหล
ของน้ําฯ ระบบคาดการณสภาพอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ระบบ ICT : พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
Hardware และ Network ระบบงาน,
ฐานขอมูลและระบบคลังขอมูล ปรับปรุง
สมรรถนะของระบบ การสื่อสารภายในระบบ
และการรักษาความปลอดภัยระบบและ
ขอมูล
โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ํา - รวบรวมขอมูลโครงการ โครงสรางดาน
ระดับตําบล
ทรัพยากรน้ํา บอน้ํา แกมลิง และแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก ในขอบเขตพืน้ ที่ระดับตําบล โดย
ดําเนินงานและประสานความรวมมือกับ
เทศบาล/อบต. ในการจัดทําแผนที่น้ําระดับ
ตําบล จํานวน 300 ตําบล เพื่อใชในการ
30

นโยบายรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2557
วางแผนพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่
- ตอยอดการดําเนินงานรวมกับเทศบาล/อบต.
จํานวน 519 ตําบล ที่ไดดําเนินการแลวใน
ปงบประมาณ 2555
- รวมมือกับเทศบาล/อบต. พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ทองถิ่น ในการใชงานแผนที่ และ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ
- ถายทอดเทคโนโลยีการใชอุปกรณติดตาม
สถานการณน้ําอัตโนมัติ (Media box) ใหแก
เทศบาล/อบต.เพิ่มเติม
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2. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
ผลผลิต : ฐานความรูและเทคโนโลยี ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร

208,752,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

208,752,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

208,752,300 บาท

1) คาใชจายบุคลากร

57,976,900 บาท

2) คาใชจายดําเนินงาน

25,775,400 บาท

3) คาครุภัณฑ

15,000,000 บาท

(1) ระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ 1 ระบบ

15,000,000 บาท

4) คาใชจายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานี
โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

10,000,000 บาท

5) คาใชจายโครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20,000,000 บาท

6) คาใชจายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล

30,000,000 บาท

7) คาใชจายพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ

50,000,000 บาท
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3. แผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนวย : ลานบาท

ประเภทงบรายจาย
1. คาใชจายบุคลากร

แผนการใชจายงบประมาณ 2557
รวมทั้งป

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

57.9769

14.4943

14.4942

14.4942

14.4942

25.7754

6.4438

6.4438

6.4440

6.4438

125.0000

44.6370

27.8532

27.6832

24.8266

208.7523

65.5751

48.7912

48.6214

45.7646

(ไดแก เงินเดือนพนักงานและผูบ ริหาร)

2. คาใชจายดําเนินงาน
(เชน สวัสดิการ คาตอบแทน เบี้ยประชุม คาใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภคฯ)

3. คาใชจายโครงการ
ประกอบดวย 4 โครงการ ดังนี้
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทร มาตรตรวจวัด
สภาพอากาศอัตโนมัติ (10 ลานบาท)
- โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (20 ลานบาท)
- โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําตําบล (30 ลานบาท)
- โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ
(65 ลานบาท)

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ใชแหลงงบประมาณจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
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แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการดําเนินงาน ป 2557
ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เดือนที่
1

ยุทธศาสตรที่ 1: การวิจยั
พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู ดานการ
จัดการทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร

กิจกรรมพัฒนาฐานความรูและ เพื่อพัฒนาฐานความรูแ ละ
เทคโนโลยี ดานการจัดการ
เทคโนโลยี ดานการจัดการ
ทรัพยากรน้าํ และการเกษตร
ทรัพยากรน้าํ และการเกษตร

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

12

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

มีผลงานวิจัยและฐานความรู
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันฯ

25.7754 ฝายวิจัยและพัฒนา

1) สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศอัตโนมัติทั่วประเทศ มี
เสถียรภาพพรอมใชงาน
2) ขอมูลสําหรับสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้าํ
3) ขอมูลสําหรับเตือนภัยจากฝน
ตกหนักในพื้นที่ และระดับน้าํ ใน
ลําน้ําสําคัญ
4) สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เตรียมการปองกันและลดความ
เสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

10.0000 ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
ฝายสารสนเทศการเกษตร

- พัฒนาฐานความรู
- พัฒนางานวิจัย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 1) เพื่อขยายผลการติดตาม
และบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร สภาพอากาศและสถานการณ
ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ฝนใหครอบคลุมพื้นที่
2) เพื่อทําการตรวจสอบ
ซอมแซม ปรับเปลี่ยน
บํารุงรักษาใหอุปกรณทํางาน
ไดตามปกติ
3) ปรับปรุงฐานเวลาและการ
ทํางานของซอฟตแวรของ
อุปกรณใหมีความเสถียรมากขึ้น
4) ปรับรูปแบบการสงขอมูล
ใหมใหสอดคลองกับการใชงาน
- ตรวจสอบการทํางานและ
คัดเลือกสถานี
- จัดหาอุปกรณ
- จัดสงอุปกรณไปยังสถานที่ตดิ ตั้ง

34

แผนการดําเนินงาน ป 2557
ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

12

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

- ลงพื้นที่เพือ่ บํารุงรักษา/ติดตั้ง
- ตรวจสอบการทํางานของสถานี
โทรมาตร
- สรุปผลและจัดทํารายงาน

ยุทธศาสตรที่ 2: การ
ใหบริการและเผยแพร
งานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น

โครงการพัฒนาระบบศูนย
คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ
แหงชาติ

1) พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานในการจัดการขอมูลน้ํา
และภูมิอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ พรอมรองรับ
การขยายของขอมูลที่จะมี
จํานวนมากขึ้น เพื่อใช
สนับสนุนการวางแผนการ
บริหารจัดการน้าํ ทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤติ
2) พัฒนาตอยอดความรวมมือ
และการวิเคราะหประมวลผล
ขอมูลน้ําและสภาพอากาศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการขอมูล และพัฒนา
ระบบแบบจําลองดาน
ทรัพยากรน้าํ และการ
คาดการณสภาพอากาศ
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มกําลังคน ดานการ
วิเคราะห วิจัย การบริหาร

ระบบคลังขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ํา
พรอมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห
สถานการณน้ําและระบบ
พยากรณเพื่อการเตือนภัย

65.0000 ฝายวิจัยและพัฒนา
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แผนการดําเนินงาน ป 2557
ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

12

งบประมาณ
(ลานบาท)

จัดการระบบสารสนเทศที่มี
ขอมูลขนาดใหญ และการ
ประเมินติดตามสถานการณน้ํา
และสภาพอากาศ
1. พัฒนาระบบคลังขอมูล
2. พัฒนาระบบวิเคราะหและ
บริหาร
3. พัฒนาระบบ ICT
4. ถายทอดองคความรู/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
5. ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผล
การดําเนินงาน
6. เผยแพรองคความรู
ยุทธศาสตรที่ 3: การ
กิจกรรมสรางศักยภาพ
สรางเครือขาย งานวิจัย บุคลากรและพัฒนาเครือขาย
และพัฒนา ดานการ
การจัดการทรัพยากรน้ําและ
จัดการทรัพยากรน้ําและ การเกษตร
การเกษตร

1) พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบันฯ
2) พัฒนาเครือขายการวิจัย
และความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ ดานการจัดการ
ทรัพยากรน้าํ และการเกษตร

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบันฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2) มีเครือขายการวิจยั และ
เครือขายการทํางานดานการ
จัดการทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร รองรับการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ

57.9769 ทุกฝาย
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- พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- พัฒนาเครือขายวิจัยและความ
รวมมือ

ยุทธศาสตรที่ 4: การ
ถายทอดเทคโนโลยี
และนําผลงานวิจยั ไป
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกบั ประชาชน
และชุมชน

โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศน้ําระดับตําบล
(ระยะที่ 2)

1) เพื่อจัดทําแผนที่น้ําระดับ
ตําบล ที่มีขอมูลแหลงน้ําเชิง
พื้นที่ครบถวนสามารถใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหลงน้ําใน
พื้นที่ของตนเองได
2) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ทองถิ่น ในการใชงานระบบภูมิ
สารสนเทศ และการวางแผน
พัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่
3) รวมกลุมเครือขายวิจัยเพือ่
ใชองคความรู ขอมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุน ปองกันความ
เสียหายจากภัยพิบัติ

มีฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิง
พื้นที่ระดับตําบล และการมีสวน
รวมกับเทศบาล/อบต.ในการ
พัฒนาแหลงน้ําระดับทองถิ่น
จํานวน 300 ตําบล ทัว่ ประเทศ

30.0000 ฝายวิจัยและพัฒนา

- ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่
ทองถิ่นในการปฏิบัติงานดาน
แหลงน้ํา และฝกอบรมภูมิ
สารสนเทศ
- จัดทําแผนที่แหลงน้ําระดับ
ตําบลสําหรับ อบต.
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- นําเขาขอมูลบนระบบ
Internet GIS-MIS และแสดงผล
ขอมูลรายจังหวัด แบบรายงาน
สถิติ และแผนที่
- ติดตั้งอุปกรณติดตาม
สถานการณน้ําอัตโนมัติ (Media
Box) ในพื้นที่ตําบลนํารอง
- ติดตาม/ประเมินผลการ
ดําเนินงานปรับปรุง/บํารุงรักษา
ระบบ
- จัดทํารายงานสรุปขอมูล/สรุป
การดํ า เนิ น งาน และแผนที่ น้ํ า
ระดับตําบล

ยุทธศาสตรที่ 5: การ
โครงการสรางแมขายการ
สรางแมขายการจัดการ จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวย
ทรัพยากรน้าํ ชุมชน ดวย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาแมขา ยการจัดการ
ทรัพยากรน้าํ ชุมชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย โดยการประยุกตใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา รายได
และผลผลิตของชุมชน

1) ชุมชนไดเรียนรู พัฒนา และ
ประยุกตใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เกิดเปนระบบจัดการ
ขอมูลชุมชน
2) เกิดระบบจัดการน้ําระดับ
ชุมชน เชน บัญชีน้ํา แผนการ
พัฒนา ระบบสนับสนุนการ
วางแผนและตัดสินใจ
3) เกิดระบบบริหารการผลิต เชน
ระบบบัญชี แผนการผลิต
แผนการขาย และการตลาด
4) การเรียนรูอยางมีสวนรวม

20.0000
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โดยพัฒนาคุณภาพแมขา ย
พัฒนาแกนนําและเยาวชน
- วางแผนการดําเนินงานรวมกับ
ชุมชน
- การบริหารจัดการน้ําชุมชน
- การเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิต
- การสรางเครือขายการจัดการ
น้ําชุมชน
- สรุปผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนความรู

208.7523
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