บทที่ 4
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. แผนการดาเนินงานที่สาคัญ
สถาบั น สารสนเทศทรั พยากรน าและการเกษตร (องค์ การมหาชน) มีแผนการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี
นโยบายรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561

ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(ข้อที่ 6.8)

โครงการปรับปรุง
แผนการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพและบารุงรักษา
 ตรวจสอบสถานะการทางานของสถานี
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
โทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ
ดาเนินการตรวจสอบและ
สสนก. ทั่วประเทศ จานวน 937 สถานี
ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรมาตรที่
(ประกอบด้วย สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ชารุด และบารุงรักษาอุปกรณ์
อากาศและปริมาณนาฝนอัตโนมัติ 584 สถานี
จากวิทยาศาสตร์
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
และสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนาอัตโนมัติ
เทคโนโลยี การวิจัยและ
ทางานได้อย่างปกติ
353 สถานี)
พัฒนา และนวัตกรรม
 ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
(ข้อที่ 8.4, 8.5)
บารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพืนที่
ข้อที่ 9 การรักษาความ
จานวน 772 สถานี
มั่นคงของฐานทรัพยากร
 ดาเนินการย้ายสถานีโทรมาตรอัตโนมัติจาก
และการสร้างสมดุลระหว่าง
สถานีรับ – ส่งสัญญาณ (Cell Site) ของ บมจ.
การอนุรักษ์กับการใช้
เอไอเอส มาติดตังในพืนที่องค์กรปกครองส่วน
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ข้อที่
ท้องถิ่น จานวน 165 สถานี
9.4)
 แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตร
ทังหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net
 บริการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับ
นาในเขื่อน ผ่านข้อความสัน (SMS) ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ให้บริการข้อมูลสนับสนุนการเตือนภัยที่มีความ
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แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561

ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
 มีข้อมูลสาหรับสนับสนุนการบริหารจัดการนา
 มีข้อมูลสาหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพืนที่
 สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการป้องกันและ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึนต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
โครงการสร้างแม่ข่ายการ
แผนการดาเนินงาน
จัดการทรัพยากรนาชุมชน  ดาเนินงานประเมินและติดตามการจัดการ
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
ทรัพยากรนาชุมชนฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เทคโนโลยี
และความต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 60 ชุมชน
ดาเนินการพัฒนาแม่ข่าย
การจัดการทรัพยากรนาชุมชน  ชุมชนแม่ข่ายที่อยู่ระหว่างดาเนินการในปีที่ 2-4
จานวน 15 เครือข่าย (โดยชุมชนแม่ข่ายจะ
ในพืนที่เสี่ยงภัย โดยการ
สินสุดสถานภาพทังหมดในปี 2563)
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
 พัฒนาศักยภาพชุมชนแม่ข่าย และชุมชน
เทคโนโลยี และระบบ
เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชน
สารสนเทศในการบริหาร
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักการ
จัดการทรัพยากรนา รายได้
“เข้าใจตนเอง เข้าใจพืนที่ และทางานอย่างมี
และผลผลิตของชุมชน
ส่วนร่วม”
 ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนาของตนได้อย่างมั่นคง
สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหานาในพืนที่
นาไปสู่ความมั่นคงในชุมชน (ความมั่นคงด้าน
นา ด้านผลผลิต ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้าน
สังคม)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 บุคลากรในชุมชนแม่ข่ายมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชน โดยเกิดเป็น
โครงการพัฒนาแหล่งนา มีการปรับเปลี่ยนวิถี
การเกษตรโดยวางแผนการเพาะปลูกและการ
ผลิต
 เกิดตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สนับสนุนการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน ในพืนที่ชุมชนแม่ข่าย
และชุมชนเครือข่าย
 เกิดความมั่นคงด้านนา อาหาร สังคมและ
เศรษฐกิจชุมชน โดยมีนาเพียงพอสาหรับทา
เกษตร ร้อยละ 70 และมีนาเพียงพอสาหรับ
อุปโภค-บริโภค ร้อยละ 80 ของชุมชนแม่ข่าย
มีผลผลิตทางเกษตรเพียงพอต่อการบริโภคใน
ครัวเรือน ร้อยละ 80 ของกลุ่มดาเนินงานด้าน
การเกษตร ทาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน มี
การรวมกลุ่มขายผลผลิต และกลุ่มอาชีพ
แผนการดาเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบ
 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบสารวจ
สารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ
ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่
สนับสนุนการติดตามและ
- จัดหาอุปกรณ์และติดตังอุปกรณ์บนรถ
วิเคราะห์สถานการณ์นา
ประกอบด้วย Plate, Scanner, Camera,
ดาเนินการปรับปรุง
Software
ระบบสารวจภูมิประเทศแบบ
- จัดหาอุปกรณ์และติดตังอุปกรณ์บนครื่องบิน
เคลื่อนที่ทังทางบกและทาง
UAV ประกอบด้วย Platform, Sensor
อากาศ ให้มีประสิทธิภาพสูง
- บูรณาการอุปกรณ์สารวจแต่ละชนิดให้
ยิ่งขึน สามารถปฏิบัติงานได้
สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมี
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ในทุกสภาพภูมิประเทศ ให้ผล
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบมีการจัดการกับ
สารวจที่มีความถูกต้องสูงและ
ข้อมูลที่ได้จาก Sensor แต่ละชนิดได้อย่าง
เป็นปัจจุบัน โดยพัฒนา/
สมบูรณ์ที่สุด
ปรับปรุงอุปกรณ์สารวจ
 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบการ
ระบบจัดเก็บและสารองข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
ระบบวิเคราะห์และ
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลข้อมูลให้
ประมวลผล และระบบ
สามารถลดเวลาประมวลผลข้อมูลให้น้อยลง
แสดงผลข้อมูลให้เกิด
 ปรับปรุงให้ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างเหมาะสม และสามารถสืบค้นและเรียกใช้
งานข้อมูลได้สะดวก
 ร่วมมือทางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารวจและ
จัดทาแผนที่สารวจ
- พัฒนาบุคลากร โดยร่วมมือกัสถาบันการศึกษา
หน่วยงานและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารวจและจัดทาแผนที่ทังในและ
ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม การอบรม สัมมนา
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ระบบสารวจข้อมูลภูมิประเทศทังทางบก และ
ทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ปฏิบัติงานในทุกสภาพภูมิประเทศ
 คุณภาพข้อมูลสารวจมีความละเอียดและความ
แม่นยาสูง เมื่อนาเข้าแบบจาลองบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาจะทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 มีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์นาของประเทศ พร้อม
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการภัย
พิบัติในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
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โครงการพัฒนา
ภูมิสารสนเทศนาระดับตาบล
ดาเนินการร่วมกับ
ท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูล
โครงสร้างด้านทรัพยากรนา
และแหล่งนาขนาดเล็ก ใน
ขอบเขตพืนที่ระดับตาบล เพื่อ
จัดทาแผนที่นาระดับตาบล ที่
มีข้อมูลแหล่งนาเชิงพืนที่
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานภาคสนาม และ
การวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งนาในพืนที่ของตนเองได้

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561
 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถ
พัฒนาระบบงานสารวจให้ทันต่อเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าขึน สามารถปรับปรุงอุปกรณ์และ
พัฒนาต่อยอดระบบสารวจในอนาคตได้
แผนการดาเนินการ
 จัดทาแผนที่นาระดับตาบล จานวน 600 ตาบล
ที่มีข้อมูลแหล่งนาเชิงพืนที่ครบถ้วน (30 ชัน
ข้อมูล) สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งนาในพืนที่ของตนเองได้
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศให้แก่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้
งานแผนที่ และเติมเต็มข้อมูลโครงการด้าน
ทรัพยากรนาภายใต้การดูแลของ อปท. และ
แผนการลงทุนด้านทรัพยากรนาในพืนที่
 ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
มีศักยภาพ โดยคัดเลือกพืนที่ที่มีศักยภาพ
พร้อมดาเนินงานร่วมกับ สสนก. อย่างน้อย
จานวน 4 พืนที่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การสารวจ ปรับปรุงแผนที่ จัดทาแผนที่นา
ตาบล และใช้ข้อมูลวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งนาเพื่อแก้ไขปัญหานาของท้องถิ่นได้
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณ์นา
ผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net,
ThaiWater Mobile Application และ ติดตัง
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามสภาพ
อากาศ และปริมาณฝน ในพืนที่ตาบลตนเองได้
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โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา
ดาเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฯ ที่สามารถรองรับ
การทางานของ High
Performance Computer
and Data Servers ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางปฏิบัติการวิจัยและ
ฝึก อบรม และใช้ในการ
รองรับระบบ ปฏิบัติการ

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนา และแผนที่นา
ระดับตาบลเพิ่มขึน 600 ตาบล เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น และเป็นข้อมูล
สาเนาให้กับอาเภอ และจังหวัดใช้บริหาร
จัดการนาในภาพรวมต่อไป
 หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และ
จัดการข้อมูลเชิงพืนที่ได้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาในพืนที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน
 สามารถใช้ข้อมูลเพื่อกาหนดทิศทางในการ
บริหารจัดการนาแต่ละพืนที่ได้ อีกทังยังเป็น
ข้อมูลในระดับพืนที่ (Bottom-up) ที่ส่งไปยัง
คลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้านมากยิ่งขึน
แผนการดาเนินงาน
 เร่งรัดและติดตามการดาเนินงานก่อสร้าง
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนาให้เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด ประกอบด้วย :
- งานโครงสร้าง และระบบประกอบอาคาร
- งานติดตังระบบห้องคอมพิวเตอร์
ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์สถานการณ์
และห้องปฏิบัติการ
- งานออกแบบตกแต่งภายใน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ดาเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561

คลังข้อมูลที่สาคัญ รวมทังเป็น
สถานที่ปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ/นักศึกษา

และการบริหารจัดการทรัพยากรนาแล้วเสร็จ
และสามารถเปิดดาเนินการได้ในปีงบประมาณ
2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการนา เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการนาทังในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ แผนการดาเนินงาน
ด้านระบบบริหารจัดการนา
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริหาร
ระยะที่ 1
จัดการทรัพยากรนา โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์
จัดตัง“ศูนย์ความเป็นเลิศ ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และแนวคิดร่วมกับ
ด้านระบบบริหารจัดการนา” หน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วย
(Center of Excellence on ประเด็นหลัก 6 ด้าน ดังนี
 การสารวจ (Observations)
Water Management
- ข้อมูลตรวจวัดแบบ real-time เพื่อการ
Systems) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
วางแผนและเตือนภัย รวมถึงระบบแสดงผล
งานวิจัยด้านนา โดยเน้นการ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- วิจัยระบบการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และ
อัตโนมัติ
แนวคิด ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างชาติที่มีประสบการณ์ ให้  การติดตามและวิเคราะห์ (Monitoring and
Analysis)
เกิดการพัฒนาบุคลากรและ
- วิจัยด้านสมุทรศาสตร์ ศึกษาระบบการ
งานวิจัยร่วมกัน
ไหลเวียนของนาทะเลในอ่าวไทย และศึกษา
เปรียบเทียบอิทธิพลของนาทะเลต่อการกัด
เซาะชายฝั่ง คุณภาพนา การเก็บข้อมูล
 การบริหารจัดการ (Management Tools)
- งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
คาดการณ์สภาพอากาศ
ระยะสัน
- งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
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แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561
ของระบบ DSS System optimization
และปรับปรุงโครงสร้างของระบบ
(architectural design) ระบบการจัดเก็บ
และบริหารข้อมูล (data system and
management)
- งานวิจัยระบบการคาดการณ์แบบ
ensemble forecast เพื่อศึกษาความไม่
แน่นอน (uncertainty) รวมถึงศึกษาและ
พัฒนาระบบประเมินความถูกต้อง
forecast evaluation
- วิจัย ด้าน flood and reservoir
optimization
 ข้อมูล (Informatics)
- การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายด้วย
ทรัพยากรที่มีจากัด
- พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
การวิเคราะห์
- เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรนา
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค
อาเซียน “ASEAN Hydro informatics
and Climate Data Center”

 การพัฒนาและความยั่งยืน
(Development and Sustainability)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาหรับบริหารจัดการทรัพยากร
นา และการเกษตร ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพืนที่ชุมชน
- การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
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แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561
ปรับตัว
 Capacity Building
- จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี
หลักสูตรการฝึกอบรมแบบเฉพาะ
- ดาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทังภายในและ
ภายนอกประเทศ การสนับสนุนทุนวิจัย
ปริญญาโท-เอก การอบรมบุคลากรในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
การวิเคราะห์ข้อมูลขันสูง การเปลี่ยนแปลง
สภาพ-ภูมิอากาศ การใช้สารสนเทศ
การเกษตรเชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ให้บริการข้อมูลทางด้านนา สภาพอากาศ และ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลนาและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
 สนับสนุนการดาเนินงานของ PMOC ในการ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการนาอย่างเป็น
ระบบ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน
 เกิดงานวิจัยและพัฒนาขันสูง ที่นาไปใช้งานได้
จริงร่วมกับระบบการบริหารจัดการนาที่มีอยู่
เดิม
 มีความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านระบบ
การบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี
ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.8 แก้ปัญหานาท่วมในฤดูฝนทังที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพืนที่และปัญหาขาดแคลนนาในบางพืนที่และบางฤดูกาล ซึ่ง
นาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดนาท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์นาท่วมในป 2554
และหาวิธีที่จะแก้ปญ
ั หานาท่วมเฉพาะพืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการขาดแคลนนาเพื่อการเกษตรนัน รั ฐบาล
จะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งนาขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ป
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แกละนวัตกรรม
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการนาและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจยั และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มี
นโยบายจัดซือจัดจ้างของภาครัฐที่เอืออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็น
โครงสร้างพืนฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของอภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพืนที่ต่างๆ
เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตังศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.4 บริหารจัดการนาของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนาของ
ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความ
ซาซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนา โดยจัดตังหรือกาหนดกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนาพร้อมทังมีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการนาและการเตือนภัย
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2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (571.6822 ล้านบาท)
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรนาและการเกษตร
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนา
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) ค่าครุภัณฑ์
(1) ระบบสารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรนา
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2558 ตังงบประมาณ
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
(2) ติดตังระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
4) ค่าพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนาระดับตาบล
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

85,544,900
85,544,900
85,544,900
85,544,900

บาท
บาท
บาท
บาท

35,237,000
35,237,000
35,237,000
35,237,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4500,900,000
4500,900,000
4500,900,000
80,477,000
13,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,500,000 บาท
297,923,000 บาท

297,923,000
417,000,000
80,000,000
60,000,000
277,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,923,000 บาท
59,000,000 บาท
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3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบรายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน เบียประชุม เป็นต้น)
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบารุงรักษาสถานีโทรมาตรฯ (32 ลบ.)
2. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรนาชุมชนด้วย ว และ ท (13.90 ลบ.)
3. โครงการพัฒนาภูมสิ ารสนเทศนาระดับตาบล (59 ลบ.)
4. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการนา ระยะที่ 1 (20 ลบ.)
5. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนาตาม
แนวพระราชดาริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (32 ลบ.)
6. โครงการปรับปรุงระบบสารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์นา
(17 ลบ.)
7. โครงการศูนย์วิจยั และพัฒนาศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา (277 ลบ.)

รวมทังสิน
หมายเหตุ : แหล่งเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
รวมทังปี

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

85.5449

21.3861

21.3862

21.3863

21.3863

35.2373

21.0518

4.8021

4.6021

4.7814

450.9000

132.0582

186.5744

104.8692

27.3982

571.6822

174.4961

212.3862

130.8575

53.5659
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กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ปี 2561
แผนงาน
แผนปฏิบัติการ/
บารุงรักษา

แผนพัฒนา
(ระบบ/เครื่องมือ/
ผลิตภัณฑ์/บริการ)

บข
แผนงานวิจัย

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
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4. แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรนา

กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ เพื่อพัฒนาฐานความรูแ้ ละ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรนาและการเกษตร
ทรัพยากรนาและการเกษตร

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2561
12 (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

มีผลงานวิจัยและฐานความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันฯ

35.2373 ฝ่ายบริหาร

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

85.5449 ฝ่ายบริหาร

- พัฒนาฐานความรู้
- พัฒนางานวิจัย

กิจกรรมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรนาและ
การเกษตร

1) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถาบันฯ
2) พัฒนาเครือข่ายการวิจัย
และความร่วมมือทังในและ
ต่างประเทศ ด้านการ
จัดการทรัพยากรนาและ
การเกษตร

- พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

1) โครงการปรับปรุงระบบ
สารวจแบบเคลื่อนที่
เพื่อสนันสนุนการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์นา

1) เพื่อพัฒนาระบบสารวจ
ข้อมูลภูมิประเทศทังทางบก
และทางอากาศ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในทุก
สภาพภูมิประเทศ
2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
จากการสารวจภูมิประเทศให้มี
ความถูกต้องสูงและเป็น
ปัจจุบัน สาหรับสนับสนุนงาน
วิเคราะห์แบบจาลองภูมิ
ประเทศ และแบบจาลองอุทก
วิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความแม่นยามาก
ยิ่งขึน
3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรในองค์กร ให้สามารถ
พัฒนาระบบงานสารวจให้ทัน
ต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึน
สามารถปรับปรุงอุปกรณ์และ
พัฒนาต่อยอดระบบสารวจใน
อนาคตได้

1) พัฒนาต่อยอดด้านงานวิจัย
และเทคโนโลยีสารวจให้ได้ข้อมูล
ที่มีคณ
ุ ภาพสูง
2) ได้ข้อมูลความละเอียดและ
ความแม่นยาสูง ใช้วิเคราะห์
ร่วมกับแบบจาลองต่างๆ เพือ่
คาดการณ์สถานการณ์หรือภัย
พิบัติที่จะเกิดขึนในอนาคตได้
อย่างแม่นยา
3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ระบบสารวจภูมิประเทศแบบ
เคลื่อนที่ ให้สามารถพัฒนาและ
ใช้งานระบบสารวจแบบเคลื่อนที่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทัน
ต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไป
อย่างต่อเนื่อง

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2561
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

17.0000 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

- พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบสารวจ
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แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2561
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

แบบเคลื่อนที่
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ
ควบคุม ระบบแสดงผลข้อมูล
และระบบประมวลผลข้อมูล
ภายในยานสารวจ
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประมวลผลข้อมูล
- ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
ผลงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึน

2) โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและบารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

1) สร้างข้อมูลโทรมาตรสาหรับ 1) สถ า นี โ ท รม า ตร อั ตโ น มั ติ
สนับสนุนการเตือนภัย และ
จานวน 937 สถานีทั่วประเทศ
ติดตามสถานการณ์นา
ได้รับการตรวจสอบ ซ่อมแซม
2) ปรับตาแหน่งติดตังสถานี
ปรั บ เปลี่ ย น บ ารุ ง รั ก ษาให้
โทรมาตรอัตโนมัติให้
อุ ป กรณ์ ท างานได้ ต ามปกติ
เหมาะสมกับพืนที่มากยิ่งขึน
และมีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน
3) พัฒนารูปแบบการรับ-ส่ง
2) สถ า นี โ ท รม า ตร อั ตโ น มั ติ
ข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับ
จ านวน 165 สถานี ย้ า ยมา
พืนที่การใช้งาน
ติดตังในพืนที่องค์การปกครอง
4) ขยายผลการติดตามภาพ
ส่วนท้องถิ่น
อากาศและสถานการณ์ฝน
ให้ครอบคลุมพืนที่

32.0000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากร
นา

- ตรวจสอบการทางานของสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ
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แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2561
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

- จัดหาอุปกรณ์
- จัดหาผู้รับจ้างสาหรับ
ดาเนินการ
- ลงพืนที่เพือ่ ซ่อมแซม/
บารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานของสถานี
โทรมาตร
- สรุปผลและจัดทารายงาน

3) โครงการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศนาระดับตาบล

1) เพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ใน
การรวบรวมข้อมูลโครงการ
โครงสร้างด้านทรัพยากรนา
และแหล่งนาขนาดเล็ก ใน
ขอบเขตพืนที่ระดับตาบล
2) เพื่อจัดทาแผนที่นาระดับ
ตาบล ที่มีข้อมูลแหล่งนาเชิง
พืนที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งนาใน
พืนที่ของตนเองได้
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อ

1) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนา
เชิงพืนที่ระดับตาบล และการมี
ส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ใน
การพัฒนาแหล่งนาระดับท้องถิ่น
จานวน 600 ตาบล ทัว่ ประเทศ
2) มีหน่วยงานท้องถิ่นสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบ
ภูมิสารสนเทศในการเพิ่มเติม
ปรับปรุงและจัดการข้อมูลเชิง
พืนที่เพื่อสนับสนุนการดูแล
บารุงรักษา และบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาแหล่งนาในพืนที่
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน

59.0000 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
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แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2561
(ล้านบาท)
12

สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
วางแผนพัฒนาแหล่งนาใน
พืนที่

- วางแผนดาเนินงานโครงการ
คัดเลือกพืนที่ และจัดหาผูร้ ับจ้าง
สาหรับดาเนินการจัดทาแผนที่
- จัดทาฐานข้อมูลและแผนทีน่ า
ระดับตาบลเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลแผน
ที่ในการฝึกอบรม และปรับแก้ไข
ข้อมูลแผนที่จากหน่วยงาน
ท้องถิ่นหลังอบรม
- พัฒนาการใช้เทคโนโลยี GIS
ให้แก่หน่วยงานท้องถิน่ และจัด
ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ ครังที่ 1
และ 2
- คัดเลือกพืนทีท่ ี่มีศกั ยภาพและ
ลงพืนปฏิบัติงานวางแผนพัฒนา
โครงการแหล่งนาฯ
- จัดทาคู่มือการใช้งานภูมิ
สารสนเทศขันพืนฐาน และข้อมูล
รายงานภูมิสารเทศนาระดับ
จังหวัดเผยและแพร่ผลงาน
โครงการฯ
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ผู้รับผิดชอบ

แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่ายงานวิจยั
และพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรนา

4) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านระบบบริหารจัดการนา
ระยะที่ 1

1) การพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีด้าน
การบริหารจัดการนาทีพ่ ร้อม
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มกาลังคน ด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ ที่มี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
แบบจาลองด้านทรัพยากรนา
และสภาพอากาศ และการ
ประเมินติดตาม สถานการณ์
นาและสภาพอากาศ รวมถึง
เทคโนโลยีขันสูง ในการ
ตรวจวัดและการสารวจ
3) เสริมสร้างความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ เพื่อการวิจยั
ด้านการบริหารจัดการนา
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ และประเด็นอื่น
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง เผยแพร่
ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ

ให้บริการข้อมูลทางด้านนา
สภาพอากาศ และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลนาและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และ
มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ด้านระบบการบริหารจัดการนา
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และการลดความเสีย่ งจากภัย
พิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
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งบประมาณ
ปี 2561
(ล้านบาท)
12
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20.0000 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรนา
ฝ่ายบริหารความร่วมมือ
และสื่อสารองค์กร
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งบประมาณ
ปี 2561
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12

เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
นาของประเทศไทยไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศอื่นๆ

- ข้อมูลตรวจวัดแบบ real-time
เพื่อการวางแผน และเตือนภัย
รวมถึงระบบแสดงผลข้อมูลเพือ่
การตัดสินใจ
- การเพิ่มประสิทธิภาพ การ
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน
- พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ข้อมูลและการวิเคราะห์
- เสริมสร้างการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน
ความร่วมมืองานวิจัยด้านนาใน
ระดับนานาชาติ
- ถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ / พัฒ นา
ศักยภาพบุคลากร
- ติด ตาม/ประเมิ น ผล/สรุ ปผล
การดาเนินงาน

54

ผู้รับผิดชอบ

แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

5) โครงการศูนย์วิจยั และ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการทรัพยากรนา

1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และระบบข้อมูลเพือ่ การ
บริหารจัดการนา สามารถ
รองรับผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วม
ดาเนินงานวิจัยและพัฒนา ทัง
จากหน่วยงานภายใน และ
ภายนอกประเทศ ที่จะขยาย
เพิ่มขึนในอนาคตได้
2) เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานหลัก
ของ สสนก. และเป็นสถานที่
สารองของระบบคลังข้อมูลนา
และภูมิอากาศแห่งชาติ ที่มี
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
และระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มีเสถียรภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาเนินงานก่อสร้างอาคารและ
ควบคุมงาน ประกอบด้วยงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
และงานระบบ ให้แล้วเสร็จตาม
แผนงานที่กาหนด
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งบประมาณ
ปี 2561
(ล้านบาท)
12
277.0000

ขันตอนการดาเนินงานก่อสร้าง
1. งานโครงการสร้างอาคาร
(เสาเข็ม เหล็กรูปพรรณ ผนังกัน
ดิน และสะพาน)
2. งานสถาปัตยกรรม (ตกแต่ง
ภายใน ภายนอก และงาน
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ฝ่ายบริหาร

แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2561
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์ลอยตัว)
3. งานระบบ (ระบบไฟฟ้า
สื่อสาร ปรับอากาศ สุขาภิบาล
และดับเพลิง)

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับ
ประชาชนและชุมชน

6) โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรนาชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาแม่ขา่ ยการจัดการ
ทรัพยากรนาชุมชนในพืนที่
เสี่ยงภัย โดยการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา รายได้
และผลผลิตของชุมชน

1) ชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน และ
ชุมชนเครือข่าย 40 เครือข่าย
สามารถใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้
2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างนาระดับชุมชน ไม่ต่า
กว่า 15 ชุมชน
3) เครือข่ายการจัดการนาชุมชน
โดยชุมชนแม่ขา่ ยมีศักยภาพ
สามารถขยายผลการบริหาร
จัดการนาชุมชนไปยังชุมชนลูก
ข่าย

13.9000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร

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

7) โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
นาตามแนวพระราชดาริโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ท้องที่
ท้องถิ่น และชุมชนสามารถ
จัดทาข้อมูลนา แผนที่นา มี
ข้อมูลแหล่งนาเชิงพืนที่
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน บริหารจัดการ
และวางแผนงานพัฒนาแหล่ง
นาในพืนที่ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เกิด
ความมั่นคงทางด้านนา ด้าน
อาหาร ด้านเศรษฐกิจชุมชน
และด้านพลังงาน

ชุมชนแกนนา 60 ชุมชน ที่
ดาเนินงานต่อยอดจากโครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรนาชุมชน ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนาชุมชนด้วย
ตนเอง วิเคราะห์วางแผนพัฒนา
โครงสร้างแหล่งนาที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม มีตัวอย่างของการ
บริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้กลุ่ม
ท้องที่ ท้องถิ่น และสภา
เกษตรกร

32.0000

- พัฒนาศักยภาพคนในพืนที่ ให้
เกิดการสร้างตัวอย่างความสาเร็จ
และถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
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แผนการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์
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12

บริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชน
ด้วยตนเอง
- เก็บข้อมูลพร้อมวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรนา
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งนา
- ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

517.6822
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