บทที่ 4
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. แผนการดาเนินงานที่สาคัญ
สถาบั น สารสนเทศทรั พยากรน้ าและการเกษตร (องค์ การมหาชน) มีแผนการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี้
นโยบายรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559

ข้ อ ที่ 6 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ โครงการปรับปรุง
แผนการดาเนินงาน
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ประสิทธิภาพและบารุงรักษา  ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบารุงรักษาสถานีโทร
(ข้อที่ 6.8)
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
มาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ สสนก.
จ านวนทั้ ง สิ้ น 850
สถานี ทั่ ว ประเทศ
ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
(ประกอบด้ว ยสถานีโ ทรมาตรตรวจวัดสภาพ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
อากาศและปริมาณน้าฝนอัตโนมัติจานวน 540
จากวิทยาศาสตร์
สถานี และสถานี โ ทรมาตรวัดระดับอัตโนมัติ
เทคโนโลยี การวิจัยและ
จานวน 310 สถานี) ให้มีเสถียรภาพพร้อม
พัฒนา และนวัตกรรม
ใช้งาน
(ข้อที่ 8.4, 8.5)
 ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติทดแทนจานวน
ข้อที่ 9 การรักษาความ
40 สถานี (เนื่องจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีการ
มั่นคงของฐานทรัพยากร
สื่อสารจาก 2G เป็น 3G ส่งผลให้พื้นที่ cell
และการสร้างสมดุลระหว่าง
site ของ AIS ที่เป็นจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร
การอนุรักษ์กับการใช้
ของ สสนก. หมดสั ม ปทานจึ ง ต้ อ งมี ก ารรื้ อ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ข้อที่
ถอน/เคลื่อนย้าย)
9.4)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ให้บริการข้อมูลเตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
อัตราความถูกต้องร้อยละ 95 ขึ้นไป
 มีข้อมูลสาหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้า
 มีข้อมูลสาหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่
 สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการป้องกันและ
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โครงการ/กิจกรรม

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรนาชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
แผนการดาเนินงาน
 สร้ า งศั ก ยภาพให้ ชุ ม ชนสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่อง GPS
แผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม โทรมาตร ในการ
ส ารวจพื้ นที่ เพื่ อวางแผนและบริห ารจัด การ
ทรั พ ยากรน้ าชุ ม ชนอย่ า งเป็ น ระบบ พั ฒ นา
โครงสร้างน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด การท า
เกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เกิด แผนการ
ผลิตร่วมกันในชุมชน สามารถผลิตได้ตลอดปี
 เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน 60 แห่งทั่วประเทศ
ประกอบด้วยเครือข่ายใหม่ที่เข้าร่วมดาเนินการ
เป็ น ปี แ รก (5 เครื อ ข่ า ย) เครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
ด าเนิ น การในปี ที่ 2-4 (15 เครื อ ข่ า ย) และ
เครือข่ายเก่าที่ร่วมดาเนินงานมามากกว่า 4 ปี
(40 เครือข่าย)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 บุคลากรในชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน และชุมชน
เครือข่าย 40 เครือข่าย มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
 สรุปรูปแบบการบริหารจัดการน้าในเครือข่าย
 เกิดการผลิตตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ วนเกษตร
และสมดุลนิเวศท้ายน้าในพื้นที่แม่ข่ายมากกว่า
35 แปลง
 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างน้าระดับชุมชน
ไม่ต่ากว่า 15 ชุมชน
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โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลนาและภูมิอากาศ
แห่งชาติ

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559
 เครือ ข่า ยการจัด การน้ าชุ มชน โดยชุ มชนแม่
ข่ า ยมี ศั ก ยภาพสามารถขยายผลการบริ ห าร
จัดการน้าชุมชนไปยังชุมชนลูกข่าย
แผนการดาเนินการ
 ระบบคลังข้อมูล : เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คลังข้อมูล เพื่อให้ระบบแบบจาลองมีความ
แม่นยาและพร้อมใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
ภาคพื้นดิน และพัฒนาเทคโนโลยีในการสารวจ
ทางอากาศ พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบแสดงผล
และระบบเชื่อมโยงข้อมูล
 ระบบวิเคราะห์และบริหาร : พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้าท่วม
และบริหารจัดการน้าในพื้นที่ภาคตะวันตกและ
ภาคใต้ (ขยายให้ครบทั้งระบบ ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ) และพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบแบบจาลองการคาดการณ์สภาพอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ความร่วมมืองานวิจัยด้านน้าในระดับนานาชาติ
: ขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
หน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ ใน 3 ด้าน
หลัก
- การพัฒนาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมของ
ระบบฐานข้อมูล
- การพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์น้า
แบบอัตโนมัติ ระบบการพยากรณ์และระบบ
การบริหารจัดการน้า
- การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ปรับตัว
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โครงการพัฒนาภูมิ
สารสนเทศนาระดับตาบล

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 มี ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอและน่ า เชื่ อ ถื อ ในการ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์น้าของประเทศ พร้อ ม
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานและช่ ว ยในการ
ตัด สิ น ใจในการจั ด การภั ย พิ บัติ ใ นภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติ
 มีก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านการวิ เคราะห์ แ ละ
ประมวลข้อมูลด้านการจัดการน้า
 หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากผล
การศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ใน
ศูนย์คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
 เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษา
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรน้า
แผนการดาเนินการ
 ดาเนิ น งานร่ว มกั บ หน่ ว ยงานท้ องถิ่ น ในการ
รวบรวมข้ อ มู ล โครงการ โครงสร้ า งด้ า น
ทรั พ ยากรน้ า และแหล่ ง น้ าขนาดเล็ ก ใน
ขอบเขตพื้นที่ระดับตาบล
 จัดทาแผนที่น้าระดับตาบล จานวน 500 ตาบล
ที่มีข้อมูลแหล่งน้าเชิงพื้นที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม และการ
วางแผนโครงการพัฒนาแหล่ งน้าในพื้นที่ของ
ตนเองได้
 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้งาน
ระบบภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณ์น้า
ผ่าน NHC Mobile application,
www.nhc.in.th และติดตั้งสถานีโทรมาตร
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แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559
อัตโนมัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 มีฐ านข้อมู ล ด้า นทรั พยากรน้า และแผนที่น้ า
ระดับตาบลเพิ่มขึ้น 500 ตาบล เพื่อสนับสนุน
การปฏิบั ติ ง านระดั บ ท้อ งถิ่ น และเป็น ข้ อ มู ล
ส าเนาให้ กั บ อ าเภอ และจั ง หวั ด ใช้ บ ริ ห าร
จัดการน้าในภาพรวมต่อไป
 หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และ
จั ด การข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ไ ด้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภูมิส ารสนเทศเพื่อบริ ห ารจัดการ
ทรั พ ยากรน้ าในพื้ น ที่ ข องตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 สามารถใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางในการ
บริหารจัดการน้าแต่ละพื้นที่ได้ อีกทั้งยังเป็น
ข้อมูลในระดับพื้นที่ (Bottom-up) ที่ส่งไปยัง
คลังข้อมูลน้้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ เพื่อให้
เกิดควำมสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้ำนมำกยิ่งขึ้น
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา แผนการดาเนินงาน
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ดาเนินงานในส่วนของงานก่อสร้างอาคารและ
ภูมิอากาศและการบริหาร
ฐานราก ที่ มี ลั ก ษณะอาคารโครงเหล็ ก งาน
จัดการทรัพยากรนา
คอนกรีตพื้นและผนังอาคาร ห้องควบคุม ห้อง
วิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามสถานการณ์
และ
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ และระบบข้ อ มู ล
เพื่อการบริหารจัดการน้าทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ และระบบ
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แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้าให้สามารถนา
ข้ อ มู ล ที่ มี ม าวิ เ คราะห์ ใ ช้ ง านและให้ บ ริ ก าร
ข้ อ มู ล ด้ า นน้ าและภู มิ อ ากาศได้ ทั้ ง ในสภาวะ
ปกติ แ ละสภาวะวิ ก ฤต สามารถรองรั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมดาเนินงานวิจัยและพัฒนา
ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกประเทศ
ที่จะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคตได้

หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี
ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.8 แก้ปัญหานาท่วมในฤดูฝนทังที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพืนที่และปัญหาขาดแคลนนาในบางพืนที่และบางฤดูกาล ซึ่ง
นาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดนาท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์นาท่วมในปี 2554
และหาวิธีที่จะแก้ปญ
ั หานาท่วมเฉพาะพืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการขาดแคลนนาเพื่อการเกษตรนัน รั ฐบาล
จะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งนาขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แกละนวัตกรรม
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการนาและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจยั และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจั ดให้มี
นโยบายจัดซือจัดจ้างของภาครัฐที่เอืออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซือจัดจ้างวัสดุอุ ปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็น
โครงสร้างพืนฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของอภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพืนที่ต่างๆ
เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตังศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.4 บริหารจัดการนาของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแ ผนบริหารจัดการทรัพยากรนาของ
ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความ
ซาซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนา โดยจัดตังหรื อกาหนดกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนาพร้อมทังมีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการนาและการเตือนภัย
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2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่ายปี 2559
ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรนาและ
การเกษตร
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3) ค่าครุภัณฑ์
(1) ระบบติดตามและประมวลผล
ศูนย์คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
400,000,000*
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ
80,000,000
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ
60,000,000
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
260,000,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และบารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศ
น้าระดับตาบล
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้า
และภูมิอากาศแห่งชาติ

329,458,300 บาท
329,458,300
329,458,300
83,807,800
31,046,700
53,923,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

53,923,800 บาท
60,000,000 บาท

60,000,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,500,000 บาท
20,000,000 บาท
50,000,000 บาท
15,180,000 บาท

* หมายเหตุ : สสนก. ได้แจ้งขอเพิ่มกรอบงบประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดในการก่อสร้างโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาฯ รวมทั้งสิ้น 420 ล้านบาท แล้ว
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3.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบรายจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559
รวมทังปี

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

83.8078

20.9520

20.9520

20.9520

20.9518

31.0467

8.7801

7.2609

7.3880

7.6177

214.6038

90.4431

77.8442

33.7174

12.5991

ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า (60 ลบ.)
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ (15.50 ลบ.)
3. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วย ว และ ท (20 ลบ.)
4. โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้้าระดับต้าบล (50 ลบ.)
5. โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติเทคโนโลยี (69.1038 ลบ.)
รวมทั้งสิ้น
329.4583 120.1752

106.0571

62.0574

41.1686

(ได้แก่ เงินเดือนพนักงานและผู้บริหาร)

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ได้แก่ สวัสดิการ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ

หมายเหตุ : แหล่งเงินจาก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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4. แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจยั
พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร

กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร

เพื่อพัฒนาฐานความรูแ้ ละ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร

มีผลงานวิจัยและฐานความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันฯ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

31.0467 ฝ่ายบริหาร

- พัฒนาฐานความรู้
- พัฒนางานวิจัย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 1) สร้างข้อมูลโทรมาตรสาหรับ 1) สถ า นี โ ทร ม า ต รอั ต โ น มั ติ
และบารุงรักษาสถานีโทรมาตร
สนับสนุนการเตือนภัย และ
จ า น ว น 850 ส ถ า นี ทั่ ว
อัตโนมัติ
ติดตามสถานการณ์น้า
ประเทศ ได้รับการตรวจสอบ
2) ปรับตาแหน่งติดตั้งสถานี
ซ่อ มแซม ปรั บ เปลี่ย น บ ารุ ง
โทรมาตรอัตโนมัติให้
รั ก ษาให้ อุ ป กรณ์ ท างานได้
เหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ตามปกติ และมี เ สถี ย รภาพ
3) พัฒนารูปแบบการรับ-ส่ง
พร้อมใช้งาน
ข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับ 2) สถ า นี โ ทร ม า ต รอั ต โ น มั ติ
พื้นที่การใช้งาน
จานวน 40 สถานี ย้า ยมาติก
4) ขยายผลการติดตามภาพ
ตั้ง ในพื้ น ที่ องค์ ก ารปกครอง
อากาศและสถานการณ์ฝน
ส่วนท้องถิ่น
ให้ครอบคลุมพื้นที่

15.5000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากร
น้า

- ตรวจสอบการทางานของสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ
- จัดหาอุปกรณ์
- จัดหาผู้รับจ้างสาหรับดาเนินการ
- ลงพื้นที่เพือ่ ซ่อมแซม/
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แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

บารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานของสถานี
โทรมาตร
- สรุปผลและจัดทารายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
งานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น

โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ

1) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในการจัดการข้อมูลน้า
และภูมิอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมรองรับ
การขยายของข้อมูลที่จะมี
จานวนมากขึ้น เพื่อใช้
สนับสนุนการวางแผนการ
บริหารจัดการน้า ทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤติ
2) พัฒนาต่อยอดความร่วมมือ
และการวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลน้าและสภาพอากาศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมูล และพัฒนา
ระบบแบบจาลองด้าน
ทรัพยากรน้า และการ
คาดการณ์สภาพอากาศ
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มกาลังคน ด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร

ระบบคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้า
พร้อมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์
สถานการณ์น้าและระบบ
พยากรณ์เพื่อการเตือนภัย

69.1038 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้า
ฝ่ายบริหารความร่วมมือ
และสื่อสารองค์กร
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แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

จัดการระบบสารสนเทศที่มี
ข้อมูลขนาดใหญ่ และการ
ประเมินติดตามสถานการณ์น้า
และสภาพอากาศ
1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล
2. พั ฒ นาระบบวิ เ คราะห์ แ ละ
บริหาร
3. ความร่ ว มมือ งานวิ จั ยด้า นน้ า
ในระดับนานาชาติ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
5. ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผล
การดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่าย งานวิจัย
และพัฒนา ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้า
และการเกษตร

กิจกรรมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร

1) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถาบันฯ
2) พัฒนาเครือข่ายการวิจัย
และความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบันฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) มีเครือข่ายการวิจยั และ
เครือข่ายการทางานด้านการ
จัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร รองรับการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ

83.8078 ฝ่ายบริหาร

- พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

- พัฒนาเครือข่ายวิจัยและความ
ร่วมมือ

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
1) ดาเนินงานก่อสร้างอาคารใน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ส่วนของฐานราก ที่มีลักษณะ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อาคารโครงเหล็ก งาน
อากาศ และระบบข้อมูล
คอนกรีตพื้นและผนังอาคาร
เพื่อการบริหารจัดการน้า
ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์
สามารถรองรับผู้ปฏิบัติงาน
และติดตามสถานการณ์ และ
ที่มาร่วมดาเนินงานวิจยั และ
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
พัฒนา ทั้งจากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก
ประเทศ ที่จะขยายเพิ่มขึ้น
ในอนาคตได้

60.0000

2) เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานหลัก
ของ สสนก. และเป็น
สถานที่สารองของระบบ
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ ที่มีระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มีเสถียรภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอด 24
ชั่วโมง
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ฝ่ายบริหาร

แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

ขันตอนการดาเนินงานก่อสร้าง
(ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
1. การปรับพื้นที่เตรียมการ
ก่อสร้าง (การขนย้าย/Tower
Crane / งาน Sheet pile (ค้ายัน
และงานดิน)
2. งานเสาเข็ม งานฐานราก
และกาแพงกันดิน
3. งานโครงสร้างต่างๆ Steel
Fabrications
4. งานระบบท่อ/เดินสายไฟ/
งานฝ้าเพดาน และฉาบปูน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั ประชาชน
และชุมชน

โครงการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศน้าระดับตาบล

1) เพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
ในการรวบรวมข้อมูล
โครงการ โครงสร้างด้าน
ทรัพยากรน้า และแหล่งน้า
ขนาดเล็ก ในขอบเขตพื้นที่
ระดับตาบล
2) เพื่อจัดทาแผนที่น้าระดับ
ตาบล ที่มีข้อมูลแหล่งน้าเชิง
พื้นที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าใน

มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้าเชิง
พื้นที่ระดับตาบล และการมีส่วน
ร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการ
พัฒนาแหล่งน้าระดับท้องถิ่น
จานวน 500 ตาบล ทัว่ ประเทศ

50.0000 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
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แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

12

พื้นที่ของตนเองได้
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้
งานระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และวางแผนพัฒนาแหล่งน้า
ในพื้นที่
- ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานด้าน
แหล่งน้า และฝึกอบรม
ภูมิสารสนเทศ
- จัดทาแผนที่แหล่งน้าระดับ
ตาบลสาหรับ อบต.
- นาเข้าข้อมูลบนระบบ
Internet GIS-MIS และแสดงผล
ข้อมูลรายจังหวัด แบบรายงาน
สถิติ และแผนที่
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตาม
สถานการณ์น้า และติดตั้งสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ
- ติดตาม/ประเมินผลการ
ดาเนินงานปรับปรุง/บารุงรักษา
ระบบ
- จัดทารายงานสรุปข้อมูล/สรุป
การดาเนินงาน และแผนที่น้า
ระดับตาบล
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ผู้รับผิดชอบ

แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
1

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาแม่ขา่ ยการจัดการ 1) ชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน และ
ทรัพยากรน้าชุมชนในพื้นที่
ชุมชนเครือข่าย 40 เครือข่าย
เสี่ยงภัย โดยการประยุกต์ใช้
สามารถใช้วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีได้
ระบบสารสนเทศในการบริหาร 2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
จัดการทรัพยากรน้า รายได้
โครงสร้างน้าระดับชุมชน ไม่
และผลผลิตของชุมชน
ต่ากว่า 15 ชุมชน
3) เกิดการผลิตตามแนวคิด
ทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และ
สมดุลนิเวศท้ายน้า ในพื้นที่
แม่ข่ายมากกว่า 35 แปลง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

20.0000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร

- รวบรวมข้อมูล และปัญหาที่
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการน้า
ร่วมกับชุมชน และสรุปแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน
- เขียนโครงการ แผนการ
ดาเนินงานร่วมกับชุมชน และ
จัดทาสัญญาโครงการ
- ดาเนินการขับเคลือ่ นโครงการ
- ติดตามและบริหารจัดการ
โครงการทีด่ าเนินการแล้ว
- ทบทวนการดาเนินงาน วาง
แผนการดาเนินงานและการขยาย
ผลในระยะถัดไป

329.4583
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