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บทที่ 1
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติและระดับกระทรวง
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของ สสนก. จะต้องคานึงถึงนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจและการดาเนินงานของ สสนก. ได้แก่ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) (ร่าง)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2561 – 2565
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน / นโยบายรัฐบาล
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งเป็น
11 ด้าน โดยยึดหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และความต้ องการของ
ประชาชนเป็ น แนวทางในการกาหนดนโยบายการพั ฒ นาประเทศ ครอบคลุ ม การแก้ปั ญ หาทั งระยะ
เฉพาะหน้าที่ต้องทาทันที ระยะกลางที่จะทาต่อไปหรือต้องรอบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาวเพื่อเป็น
รากฐานให้รัฐบาลชุดต่อไปพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. ที่จะต้องร่วมผลักดันดาเนินการ ดังต่อไปนี
ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.8 แก้ปัญหานาท่วมในฤดูฝนทังที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพืนที่และปัญหาขาดแคลน
นาในบางพืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งนาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดนาท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์นาท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหานาท่วม
เฉพาะพืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการขาดแคลนนาเพื่อการเกษตรนัน
รัฐบาลจะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งนาขนาดเล็กให้ กระจายครอบคลุมทั่วพืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่ง
จะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
8.4 ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ เช่ น ด้ า นพลั ง งานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการนาและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และ
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สินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซือจัดจ้างของ
ภาครัฐที่เอืออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซือจัดจ้าง
วัส ดุอุ ป กรณ์ ห รื อ เทคโนโลยี จ ากต่ างประเทศ จะให้ มี เงื่ อ นไขการถ่า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่อ ให้ ส ามารถ
พึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒ นา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็ นโครงสร้างพืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพืนที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตังศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
ข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.4 บริหารจัดการนาของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารจัดการทรัพยากรนาของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความซาซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนา โดยจัดตังหรือกาหนดกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน าพร้อมทังมีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการ
บริหารจัดการนาและการเตือนภัย
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุ ทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสั มคม (5) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ (6)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสนก.
ที่ต้องดาเนินการ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็ น การน้ อ มน าศาสตร์ พ ระราชาสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก 3 ประการคื อ “มี ค วาม
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ” ควบคู่กับการนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวคิดในการ
ผลักดันให้เกิดการเติบโตร่วมกันทังทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล โดยมีวิสัยทัศน์
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุ ดในอาเซียนในปี พ.ศ.
2580
ประเด็นการพัฒนาที่ 4.5: พัฒนาความมั่นคงนา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.5.1 พัฒนาการจัดการนาเชิงลุ่มนาทังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านนาของประเทศ
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4.5.2 เพิ่มผลิตภาพของนาทังระบบ ใช้นาอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้ างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นา
ให้เทียบเท่าระดับสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4.6: ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
4.6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตที่ ดีของคน
ไทย
4.6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
3. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุ ทธศาสตร์ การวิ จั ย การวิจั ย และนวัตกรรมแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้ว ย 4
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (2) ยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (3) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้พืนฐานของประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน บุคคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. ที่ต้องดาเนินการ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนาให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล ไม่เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ รวมทังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ข้อ 2.4 การบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
ข้อ 1) การบริหารจัดการนา
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาในเชิงพืนที่
การบริหารจัดการนาแบบบูรณาการในพืนที่เมืองใหญ่/ เมืองท่องเที่ยว/ เมืองอุตสาหกรรม/ พืนที่ลุ่มนาของ
ประเทศ การบริหารจัดการนานอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานที่จาเป็นในการกักเก็บ ระบายนาที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทางนา
ข้อ 2) ระบบนาชุมชนและเกษตร
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งต้นนา การศึกษาแหล่งนา
ต้นทุน ระบบการเก็บนา และระบบการใช้นาที่เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนาพืนที่
สูงและพืนที่ลุ่มนาแบบบูรณาการ การบริหารจัดการนาและพืนที่การเกษตรที่เหมาะสมและการคุ้มครอง
พืนที่เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้นาในภาคการเกษตร/ภาค
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ครัวเรือน การใช้นาในช่วงนาแล้ งและนาหลากในภาคการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
ระบบบาบัดนาเสียและการนากลับมาใช้ของชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทา
แผนที่ผังนา
ข้อ 4) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจาลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง
แม่นยา ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นพืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบต่อพืนที่เพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนการ
ปรับตัว แผนป้องกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการ
จั ด การโดยมี ชุ มชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ระบบการฟื้น ฟู ห ลั ง การเกิด ภั ย ที่ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของ
ผู้ประสบภัยได้อย่ างทั่วถึงและเป็ นธรรม การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การพัฒนากลไกหรือ
เครื่ องมือเพื่อสนั บ สนุ น การปรั บ ตั ว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในอนาคต
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชันบรรยากาศและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
สสนก. มีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวัด และแนวทางการพัฒนา
ต่างๆ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เสริ มสร้ า งความมั่น คงด้านนาของประเทศ และบริห ารจัด การทรัพยากรนาทังระบบให้ มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
สร้ า งความมั่ น คงด้ า นน า และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน าทั งผิ ว ดิ น และน าใต้ ดิ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการนาในระดับลุ่มนาให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้นาทุกกิจกรรมกับ
ปริ มาณน าต้น ทุน เพื่ อแก้ปั ญหาการขาดแคลนน า และลดจานวนประชาชนที่ป ระสบปัญหาจากการ
ขาดแคลนนา ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นาทังภาคการผลิตและและการบริโภค ป้องกันและลด
ความเสียจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชีวัด
 ลุ่มนาสาคัญของประเทศ 25 ลุ่มนา มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนาอย่างสมดุลระหว่าง
ความต้องการใช้นากับปริมาณนาต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
 ประสิทธิภาพการใช้นาในพืนที่ชลประทานเพิ่มขึน
 ประสิทธิภาพการใช้นาทังภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึน
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พืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง

แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนาเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ระหว่าง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาแหล่งนา กับการใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการนาทังในมิติเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญและต้องดาเนินงานอย่างบูรณาการ โดยอาศัยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในลุ่มนา เพื่อ กาหนดทิศทางการ
บริ ห ารจั ดการและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรน าในทุ กมิ ติ ค านึ งถึ ง ศั ก ยภาพ และข้ อจ ากั ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพืนที่ลุ่มนา ดังนี
(1) เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ.... เพื่อเป็นกฎหมายหลัก
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนาของประเทศ โดยมีคณะกรรมการนาแห่งชาติ เป็นกลไกหลัก ในการ
กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริห ารจัดการทรัพยากรนาแห่งชาติ การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตนาแห่งชาติ ทังนาแล้ง นาท่วม และนาเสีย จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรนาแห่งชาติ
(2) เร่งรัดให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรนาแบบบูรณาการในระดับลุ่มนาทัง 25
ลุ่มนา โดยมีคณะกรรมการลุ่มนาซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการนาแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับ
พืนที่ในการเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กร
พัฒนาภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ และภาคประชาชนในพืนที่
เพื่อทาหน้าที่กาหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรนาของลุ่มนาและ
จัดทาแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านนา ทังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
(3) ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ นาเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย และแผนงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มนา เพื่อให้กิจกรรม
การพัฒนาที่เกิดขึนในพืนที่ลุ่มนามีความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิ ถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพืนที่อย่างมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพืนที่ลุ่มนา
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นาและการจัดสรรนาต่อหน่ วยในภาคการผลิตให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึน ทังในและนอกเขตพืนที่ชลประทาน
สร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเท่าเทียมด้านนาเพื่อการบริโภค อุปโภค และนา เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิต โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งนาชุมชน และจัดหา
แหล่งนาดิบเพิ่มเติมตามศักยภาพและความเหมาะสมของพืนที่อย่างทั่วถึง โดยให้ความสาคัญกับพืนที่
หมู่บ้านในชนบทที่ประชาชนยังไม่มีนาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ร่วมกับ กาหนดเกณฑ์การจัดสรรนา
ในลุ่มนาสาคัญที่มีปริมาณการใช้นาสูงและมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรนา โดยคานึงถึงอุปสงค์
และอุปทานนาทังระบบ การบริหารจัดการพืนที่เกษตรกรรม (Zoning) โดยตังเป้าหมายการลดการใช้นาใน
ภาคการเกษตร การใช้ เ ทคโนโลยี น าหยด ร่ ว มกั บ การบ าบั ด และการน าน ากลั บ มาใช้ ซ า ใน
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ภาคอุตสาหกรรม และพืนที่เขตเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้/การจัดสรรนาต่อหน่วยให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึน นอกจากนีการพัฒนาระบบผันนาเพื่อเชื่อมโยงนาระหว่างลุ่มนาภายในประเทศ
โดยยึดหลักความสมดุล ยั่งยืนของพืนที่ลุ่มนาและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญและดาเนินการอย่างจริงจัง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล ทังการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ที่เหมาะสม อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึนของประชาชน
เป้าหมาย
เพิ่มความสามารถในการในการประยุก ต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่ อ
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชีวัด
 อันดับความสามารถในการแข่งขันโครงสร้า งพืนฐานด้ านวิทยาศาสตร์แ ละด้านเทคโนโลยี
จัดโดย IMD ให้อยู่ในลาดับ 1 ใน 30
แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมลาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมให้ภาคสังคมนางานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สถาบั น การศึก ษา สถาบั น การวิ จั ย ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรื อ ชุ ม ชน ไม่ ว่ า จะเป็ น
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์)
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ด้านโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสาคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เทคโนโลยี ก ราฟิ น เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เทคโนโลยี ที่ ร องรั บ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยี
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต รวมทัง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
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อวกาศ ตลอดจนมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่สะดวกต่อ การเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย และเร่งสร้างความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักภาพของภาครัฐ ทังการเข้าถึงและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพืนฐานและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ

5. แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอประเด็นปฏิรูป 6 เรื่อง
หลั ก ได้ แก่ 1) ทรั พ ยากรทางบก 2) ทรั พยากรทางนา 3) ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 4) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 5) สิ่งแวดล้อม และ 6) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ สสนก. ได้แก่
เรื่องทรัพยากรนา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การบริหารแผนโครงการที่สาคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรนา ประเด็นปฏิรูปย่อย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การบริหารเชิงพืนที่
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : ระบบขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการนา
6. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552564)
ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 2564) มี ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และมาตรการในการพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สสนก. ดังนี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1.2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้
เป้าหมาย : สร้างสังคมที่มีระบบความคิดเป็นตรรกะ ประชาชนมีความใฝ่รู้และมีโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในทุกเวลาและสถานที่
มาตรการที่ 1.2.5 การสนับสนุนส่งเสริม วทน. เพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (Codify) และนาวิทยาศาสตร์เข้าไปอธิบายให้เป็นหลักการ (Verify) ตลอดจนต่อยอดภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมีแบบ
แผนของชุมชน
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.3 วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม ขี ด
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน
เป้าหมาย : พัฒนาความสามารถของท้องถิ่นชุมชนในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทัง
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานชุมชน
โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน ตลอดจนมีความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิต
มาตรการที่ 1.3.1 การพัฒนา วทน. เพื่อพัฒนาการเกษตรชุมชนที่ยั่งยืนและพอเพียง
ส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้า นการเกษตรที่ เ หมาะสมเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของชุ ม ชน และส่ งเสริ มการใช้ วิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปใน
ลักษณะของการพัฒนาตามวิถีชีวิต พึ่งพาธรรมชาติ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี การ
ปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการนา การฟื้นฟูสภาพพื นที่เพาะปลูก การ
ปรับปรุงดิน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เป้ า หมาย : เพิ่ ม ความถู ก ต้ อ งและแม่ น ย าในการท านายโดยใช้ แ บบจ าลองสนั บ สนุ น การลด
ผลกระทบ ทังทางตรงที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและทางอ้อมที่แฝงเร้นในประเด็นต่างๆ รวมทังแก้ปัญหาและ
วางแผนของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศทังในระยะสันและ
ระยะยาว
มาตรการที่ 3.1.1 การพัฒ นา วทน. เพื่อการส่ งเสริมการพัฒ นาแบบจาลองพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พัฒ นาแบบจาลองระบบโลก (Earth System Modeling) แบบจาลองมลพิษ
(Pollutants Modeling) แบบจาลองการวิจัยและคาดการณ์สภาพอากาศ (Weather Research and
Forecasting (WRF) Model) แบบจาลองทรัพยากรธรรมชาติ แบบจาลองการบริหารจัดการนา และ
แบบจาลองพลังงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้เพื่อประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึงรองรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
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ตลอดจนการส่งเสริมการใช้แบบจาลองต่างๆ ให้มีการแปลผลข้อมูลจากแบบจาลอง (Interpretation) เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที โดยมีการสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เพื่อการส่งผ่าน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Formalised Data Transfer)
มาตรการที่ 3.1.2 การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning System)
พั ฒ นางานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อาทิ ภัยธรรมชาติ มลพิษ รังสี ฯลฯ ให้เชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อเตือนภัยให้ประชาชนสามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึน เช่น
ระบบตรวจจับและติดตามภัยนาท่วมและดินถล่ม การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาลเพื่อการเตือนภัย
การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อการเตือนภัย เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการนาของประเทศ
เป้ า หมาย : สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน าของประเทศอย่ า งเป็ น ธรรมและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
มาตรการที่ 3.4.1 การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนระบบการจัดหานา (Provision)
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนาไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
จัดหานาและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดทาแผนที่นาชุมชน การสารวจระยะไกลและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีฝนหลวง การพัฒนา
โทรมาตรวัดนาอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการแหล่งนาใต้ดินและการใช้ประโยชน์นาใต้ดินให้
สอดคล้องกับ ศักยภาพ รวมทังระบบสารสนเทศและติดตามสถานการณ์แผ่ นดินทรุดเพื่อประกาศเขต
ควบคุมการใช้นาบาดาลและแก้ปัญหาการลดลงของนาใต้ดิน การใช้เทคโนโลยีการนานาเสียกลับมาใช้ใหม่
เพื่อการเกษตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงโครงสร้างนาระดับภูมิภาคลุ่มนาโขง
เป็นต้น
มาตรการที่ 3.4.2 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดสรรนา (Allocation)
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนาไปใช้ในการพยากรณ์และการ
วางแผนนจั ด สรรน าของประเทศเพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นเกษตรกรรม การผลิ ต การบริ โ ภค อย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงการนา วทน. ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรนาและป้องกันปัญหาภัยแล้ง
การจัดการความเสี่ยง (เทคโนโลยี/มาตรการ แบบใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยี/มาตรการ แบบไม่ใช้โครงสร้าง/
เทคโนโลยีเพื่อจัดการความเสี่ยงนาแล้งในภาคส่วนต่างๆ) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบเส้นทาง
นาเพิ่มปริมาณนาต้นทุน/ความจุเก็บกักแพร่กระจาย วิศวกรรมเพื่อการจัดสรรนาตามฤดูกาล พัฒนาระบบ
โครงข่ า ยน าต่ อ เชื่ อ มแหล่ ง น า-พื นที่ ท่ ว ม-พื นที่ แ ล้ ง การคาดการณ์ ภู มิ อ ากาศระดั บ ฤดู ก าล และการ
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน เป็นต้น
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มาตรการที่ 3.4.3 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดการนา (Management)
พัฒ นางานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม และน าไปใช้ ใ นการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรนาของประเทศ ทังในมิติการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการจัดการภัยพิบัติ มุ่งเน้นการสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการทุกสถานการณ์ที่เอืออานวยต่อ
การแก้ไขปัญหานาขาดแคลน การป้องกันนาท่วม การหนีภัย เช่น วิศวกรรมเขื่อนและฝาย วิศวกรรมการ
ระบายนา วิศวกรรมการบาบัดนาเสียโดยธรรมชาติ วิศวกรรมไล่นาเสีย การบาบัดนาเสียด้วยกระบวนการ
ทางฟิสิกส์เคมี วิศวกรรมผันนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนาในพืนที่ลุ่มนาโดยให้ความสาคัญกับการ
จัดการคุณภาพนา การป้องกันนาหลากและนาแรงของพืนที่ลุ่มนาวิกฤติ มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ชุมชนและ
ประชาชนในพืนที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อการจัดการนาเค็มจากนาทะเล
รุก การกาหนดสถานการณ์นาทัง Supply และ Demand การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างนา ระบบ
ช่วยในการตัดสินใจ (DSS) ระบบติดตามและบารุงรักษา ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automization) และ
SCADA และการใช้เทคนิค 3R (Reduce-Reuse-Recycle)
7. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทา (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายที่สอดคล้องและมุ่งสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2555-2564) การปฏิรู ป ระบบวิจั ย ของประเทศ และหลั กการของเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยื น
(Sustainable Development Goals - SDGs) อีกทังมีความต่อเนื่อง จากนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) และฉบับทบทวน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. คือ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้ มแข็งของโครงสร้างพืนฐานด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้โครงสร้างพืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีความเข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ ปริมาณเพียงพอ และคุณภาพได้มาตรฐานนะดับชาติและนานาชาติ ทังในเชิงกายภาพ เช่น
ห้องปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ระบบการให้บริการ
เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เชิงกลไก เช่น ระบบแรงจูงใจ มาตรฐานการวิจัยและ
ทดลอง และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เป็นต้น รวมทังด้านระบบสารสนเทศการวิจัยที่ครอบคลุม
เชื่ อ มโยง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถแข่งชัน
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กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพืนฐานด้านระบบสารสนเทศการวิจัย
ให้ครอบคลุม เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ
อนึ่ง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวิจัยทัง 6 ยุทธศาสตร์
เพื่อนามาพิจารณาจัดความสาคัญเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้น โดยคานึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึน ความต้องการ
ผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและนาไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถกาหนดประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 12 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based) (2) ด้านระบบโลจิสติกส์ (3) ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (4) ด้าน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (6)
ด้านสังคมผู้สูงอายุ (7) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ (8) ด้าน
การท่องเที่ยว (9) ด้านการเป็นประชาคมอาเซียน (10) ด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล (11) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง (12) ด้านยาเสพติด
8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน
องค์การสหประชาชาติ กาหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
มิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ สสนก. ดังนี
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีนาใช้ และมีการบริหารจัดการนาและการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนสาหรับทุกคน
ประเด็นมุ่งเน้น
6.4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นาในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้ นาและจัดหา
นาที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนา และลดจานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลน
นา ภายในปี 2573
6.5) ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
6.a) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับนาและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บนา การ
ขจัดเกลือ การใช้นาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการนาเสีย เทคโนโลยีการนานากลับมาใช้ใหม่
6.b) สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการ
นาและสุขอนามัย
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ประเด็นมุ่งเน้น
ด้านเทคโนโลยี ข้อที่ 17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้
ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก
9. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา
แผนยุ ทธศาสตร์ การบริ ห ารจั ดการทรัพยากรนาฉบับนีด าเนินการโดยคณะกรรมการกาหนด
นโยบายและการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรนา ของ คสช. มีระยะเวลาของการดาเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2569) โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน/สัน
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) ระยะกลาง (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ.
2569) เพื่อกาหนดกรอบนโยบายสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรนาของประเทศใน
ทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนนา ปัญหานาท่วม และปัญหาคุณภาพนา อย่างมีเอกภาพและ
บูรณาการในทุกมิติ และมุ่งหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรนาใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน โดยมียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
หลักการ : ปัญหาทรัพยากรนาที่เกิดขึนในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งคือ การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ
ทังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่สามารถนามาประกอบการวางแผน สั่งการ และการ
ตัดสินใจ ไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรนาทังระบบและการบังคับใช้ ไม่มีแผน
แม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรนา รวมทังขาดการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนา
ในระดับชาติและลุ่มนา การวางแผนการบริหารนาในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
6.1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารนาในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
6.2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา /อนุรักษ์/การใช้ประโยชน์
6.3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานและระบบสนับสนุนที่สาคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา
10. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561-2565
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) บ่มเพาะนวัตกรเพื่ออนาคตและพัฒนากาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2) การจัดการงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย 3)
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ขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขนาดใหญ่ และโครงสร้างพืนฐาน 4) พัฒนา
พืนที่เพื่อนวัตกรรม และ 5) ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สสนก. มีการดาเนินงานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย
เป้าหมายการให้บริการของ วท. : สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ
รวมทังพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชีวัดที่เกี่ยวข้อง :
 จานวนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 จานวนเรื่ องที่เกิดจากการสร้ างความร่ว มมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ
 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้ าหมายการให้ บริ การของ วท. : พัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชีวัดที่เกี่ยวข้อง :
 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา
 จานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
สสนก. ได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของ สสนก. ในการสัมมนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รีเวอร์แคว แอนด์
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
องค์กร ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร ทาให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทังภายในและ
ภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนิน งานของ สสนก. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาสมรรถนะหลักองค์กร (Organization Competency) และประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของ สสนก.
1. ผลการวิเคราะห์
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ได้นามาจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมทังภายในและ
ภายนอก ก่อนจะนาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ สสนก. ดังนี
1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
1) จุดแข็ง
(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นที่รู้จัก
ของสังคม
(2) บุ ค ลากรมี ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญ ความช านาญด้ า นทรั พ ยากรน า และการเกษตร
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรนาและการเกษตร ที่มี
ความน่าเชื่อถือและนาไปใช้ได้จริง
(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรนาตังแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับประเทศ
(5) มีตัวอย่างความสาเร็ จด้านการบริหารจัดการนาระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น
คลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ
(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพืนฐานการทางานอยู่บนข้อเท็จจริง
(7) ริเริ่มจุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาคส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน)
(8) มีความคล่องตัวในการทางาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกาหนดทิศทางขององค์กร
2) จุดอ่อน
(1) ให้ความสาคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่าเป้าหมายขององค์กร
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(2) การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถ
สื่อสาร/ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีจานวนน้อย
(3) สภาพแวดล้อมในการทางานยังไม่สนับสนุนให้เกิดการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
(สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า , ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทัง
บทความวิชาการระดับนานาชาติ
(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน และไม่สัมพันธ์กับลักษณะปริมาณงาน
และเวลา
(5) การปฏิบัติงานประจายังเป็นแบบTop Down มากกว่า Bottom up
(6) ขับเคลื่อนความสาเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทนการขับเคลื่อนความสาเร็จของงานด้วย
ระบบ
(7) ขาดผู้บริหารรุ่นใหม่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสนก. ไม่ทันสมัย
1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
1) โอกาส
(1) มีเครือข่ายพันธมิตรทังในและต่างประเทศและแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่
(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการทรัพยากรนา และการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างโอกาสให้องค์กร
(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความสาคัญมากขึนต่อมิติความมั่นคงของนา
อาหาร และพลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทางานและตัวอย่างความสาเร็จของ
สสนก. รวมทังมาตรการทางภาษี
2) ภัยคุกคาม
(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
เครื่องมือและงบประมาณของ สสนก.
(2) ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอกด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยง
ข้อมูล
(3) ข้อจากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ
(4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ทาให้การทางานขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
2. การกาหนดกลยุทธ์
หลังจากประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และภัยคุกคามแล้ว
ได้นาข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยประยุกต์ใช้ตารางที่เรียกว่า
TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อกาหนดออกมาเป็น
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กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิ งป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับหรือ
กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร

TOWS Matrix
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2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)
จุดแข็ง (S)

การวิเคราะห์
จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

โอกาส (O)
(1) มีเครือข่ายพันธมิตรทังในและต่างประเทศและ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ใหม่
(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญของการ
จัดการทรัพยากรนา และการเปลีย่ นแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้าง
โอกาสให้องค์กร
(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความสาคัญ
มากขึนต่อมิติความมั่นคงของนา อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทางานและ
ตัวอย่างความสาเร็จของ สสนก. รวมทังมาตรการ
ทางภาษี

(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวสิ ัยทัศน์ มีความสามารถ มีความ
มุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นทีร่ ู้จักของสังคม
(2) บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญ ความชานาญด้าน
ทรัพยากรนา และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรนาและการเกษตร ที่มคี วามน่าเชื่อถือ
และนาไปใช้ได้จริง
(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
นาตังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
(5) มีตัวอย่างความสาเร็จด้านการบริหารจัดการนา
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลนา
และภูมิอากาศแห่งชาติ
(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพืนฐานการ
ทางานอยู่บนข้อเท็จจริง
(7) ริเริม่ จุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน)
(8) มีความคล่องตัวในการทางาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ร่วมกาหนดทิศทางขององค์กร
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)
ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่
น่าเชื่อถือสาหรับอนาคต เพื่อใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนาทังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ
ได้อย่างทันท่วงที
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2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)
จุดแข็ง (S)

การวิเคราะห์
จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
ภัยคุกคาม (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

ภัยคุกคาม (T)

(1) ผู้บริหารสูงสุดมีวสิ ัยทัศน์ มีความสามารถ มีความ
มุ่งมั่น ต่อการแก้ปัญหาและเป็นทีร่ ู้จักของสังคม
(2) บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญ ความชานาญด้าน
ทรัพยากรนา และการเกษตร สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
(3) ผลิตผลงาน วทน. ใหม่ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรนาและการเกษตร ที่มคี วามน่าเชื่อถือและ
นาไปใช้ได้จริง
(4) เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
นาตังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
(5) มีตัวอย่างความสาเร็จด้านการบริหารจัดการนา
ระดับชุมชนและระดับประเทศ เช่น คลังข้อมูลนา
และภูมิอากาศแห่งชาติ
(6) ใช้หลักการเท่าเทียม/เคารพกัน เน้นพืนฐานการ
ทางานอยู่บนข้อเท็จจริง
(7) ริเริม่ จุดประกายให้เกิดงานวิจัยร่วมกันหลายภาค
ส่วน (ภาคการศึกษา ราชการ เอกชน)
(8) มีความคล่องตัวในการทางาน เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ร่วมกาหนดทิศทางขององค์กร
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
พัฒนาระบบคลังข้อมูลนาและภูมอิ ากาศแห่งชาติให้
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่สอดรับกับความ
และงบประมาณของ สสนก.
ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ
(2) ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูล
(3) ข้อจากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ
(4) การเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ ทาให้การทางาน
ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
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2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)
จุดอ่อน (W)

การวิเคราะห์
จุดอ่อน (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

โอกาส (O)

(1) ให้ความสาคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร
(2) การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจานวนน้อย
(3) สภาพแวดล้อมในการทางานยังไม่สนับสนุนให้เกิด
การทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทังบทความวิชาการระดับ
นานาชาติ
(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมั พันธ์กับลักษณะปริมาณงานและเวลา
(5) การปฏิบัติงานประจายังเป็นแบบTop Down
มากกว่า Bottom up
(6) ขับเคลื่อนความสาเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความสาเร็จของงานด้วยระบบ
(7) ขาดผู้บริหารรุ่นใหม่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสนก. ไม่ทันสมัย
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)

(1) มีเครือข่ายพันธมิตรทังในและต่างประเทศและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการทางานเพื่อ
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
ความสามารถของบุคลากร แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ใหม่
(2) ความตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญของการ
จัดการทรัพยากรนา และการเปลีย่ นแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างโอกาส
ให้องค์กร
(3) นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความสาคัญ
มากขึนต่อมิติความมั่นคงของนา อาหาร และ
พลังงาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทางานและ
ตัวอย่างความสาเร็จของ สสนก. รวมทังมาตรการ
ทางภาษี
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2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)
จุดอ่อน (W)

การวิเคราะห์
จุดอ่อน (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
ภัยคุกคาม (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

ภัยคุกคาม (T)

(1) ให้ความสาคัญกับเป้าหมายของฝ่าย มากกว่า
เป้าหมายขององค์กร
(2) การสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรภายในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่สามารถสื่อสาร/
ถ่ายทอดข้อมูลกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีจานวนน้อย
(3) สภาพแวดล้อมในการทางานยังไม่สนับสนุนให้เกิด
การทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (สถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวก) เช่น อินเตอร์เน็ตช้า, ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทังบทความวิชาการระดับ
นานาชาติ
(4) ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน และ
ไม่สมั พันธ์กับลักษณะปริมาณงานและเวลา
(5) การปฏิบัติงานประจายังเป็นแบบTop Down
มากกว่า Bottom up
(6) ขับเคลื่อนความสาเร็จของงานด้วยตัวบุคคล แทน
การขับเคลื่อนความสาเร็จของงานด้วยระบบ
(7) ขาดผู้บริหารรุ่นใหม่
(8) ระเบียบและข้อบังคับของ สสนก. ไม่ทันสมัย
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)
หรือกลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร

(1) ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการ
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการ
และงบประมาณของ สสนก.
ปฏิบัติงานทีห่ ลากหลายและทันสมัย
(2) ขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภายนอก
ด้านการสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูล
(3) ข้อจากัดด้านกฎหมายในการให้บริการ
(4) การเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ ทาให้การทางาน
ขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2560 – 2564
แผนยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 –
2564 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวัดและ
เป้าหมาย ดังนี
1. วิสัยทัศน์
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการนา
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”
2. ค่านิยม
Innovative

หาคาตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้
สร้างความชานาญ สร้างการจัดการ

Trust

สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความสาเร็จจริง

Team & Networking

เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการทางานร่วมกัน
ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายความสาเร็จ

3. พันธกิจ
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรนา
2) บริ การและเผยแพร่ ผ ลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อให้ องค์การต่างๆ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรนา
3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรนาทังในและ
ต่างประเทศ
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชน
และชุมชน
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรนา
การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล
ที่พัฒนาขึน
การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรนา
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
กับประชาชนและชุมชน

5. เป้าประสงค์ ตัวชีวัดและเป้าหมาย กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรนา
เป้าประสงค์ : ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1) จานวนผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภาค
การผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/
ชุมชน (เรื่อง)
2) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
นาที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
(ระบบ)
3) จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(บทความ)

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

รวม

20

20

20

20

20

100

4

4

4

4

4

20

20

20

20

20

20

80
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กลยุทธ์
1.1 ผลิ ตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้ อมูล ที่น่ าเชื่อ ถือ ส าหรับ อนาคต เพื่ อใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนาทังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที
1.2 ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย
1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึน
เป้าประสงค์ : ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลที่พัฒนาขึน สามารถนาไปเผยแพร่
และประยุกต์ใช้ได้ผลจริง
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1) จานวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน
สารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
(รายการ)
2) อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสัน
แจ้งเตือนปริมาณนาฝน ปริมาณนาในเขื่อน
และพายุ (ร้อยละ)
3) ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่ง
นาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งนาในพืนที่ได้
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

800

800

800

800

800

4,000

90

90

90

90

90

90

50

50

50

(ดาเนินงาน
ทังหมด 600
ตาบล)

(ดาเนินงาน
ทังหมด 600
ตาบล)

(ดาเนินงาน
ทังหมด 900
ตาบล)

50

กลยุทธ์
2.1 พัฒ นาระบบคลั งข้อมูล น าและภูมิอากาศแห่ งชาติให้ ส ามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูล ที่
สอดรับกับความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรนา
เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและ
ข้อมูล
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1) จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือใน
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม)
2) จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ
ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง
เป็นรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม)

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

รวม

9

9

9

9

9

45

6

6

6

6

6

30

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนาผลงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน
เป้าประสงค์ : สร้างความมั่นคง และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ ว และ ท พั ฒนา
ระบบบริหารจัดการนา
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1) ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านนา
สาหรับอุปโภค* (ร้อยละ)
2) ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านนา
สาหรับอุปโภคและทาเกษตร* (ร้อยละ)
3) ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านนา
สาหรับอุปโภค-บริโภค และทาเกษตร*
(ร้อยละ)
4) จานวนของชุมชนที่มีความมั่นคงด้าน
ผลผลิต มีผลผลิตตลอดปี (ครัวเรือน)

เป้าหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

70

75

80

85

90

90

65

70

75

80

85

85

-

-

-

75

80

80

-

-

250

300

350

900

หมายเหตุ : * ร้อยละของพืนที่ชุมชนที่ สสนก. ดาเนินการ (60 ชุมชน)
กลยุทธ์
4.1 ใช้ส ถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการพัฒ นาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
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กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ปี 2560-2564
Observations
Services

Embedded systems





Technology/

Engineering





Sciences

Monitoring
& Analysis
Monitoring System
Analytical tools

Telemetry
DGPS
Network RTK
UAV, Areal Mapping
Satellite & Radar Precipitation
Remote sensing
Mobile Mapping System
Internet of Things
GNSS

 Electronics
 Mechanics
 Geoinformatics

Management Tools

Informatics

DSS/Forecast Systems

Hydroinformatics Center

Development &
Sustainability
CWRM/Adaptive
Management

 Flood & Drought Monitoring
and Analysis
 Water Demand Model
 Seasonal Weather Forecast
 Storm Surge Model
 River Engineering
 Coastal Engineering
 Groundwater Model






Numerical Weather Prediction
Ocean Wave Model (SWAN)
Flood Forecasts
DSS & BI






Hydroinformatics
HPC
Big Data
Virtualization/Cloud
Computing
 Visualization

 Water Balance
 Adaptive Planning
 Urban Water
Management
 CWRM













Mathematics
Atmospheric Science
Hydrodynamics
CFD (1D 2D 3D)

 Computational Science
 Distributed/Parallel
Computing
 Data Science






Physics
Geoscience
Hydrology
River Morphology
Oceanography
Groundwater Hydrology
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Hydrological Cycle
Climate Change
Landuse Change
Non-deterministic

กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ปี 2560-2564

30

31

32

33

กลุม่ เทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยี

2560

2561

2562

2563

การบริหารจัดการน้าชุมชน (CWRM)
 นวัตกรรมส้าหรับพืชไร่

ขยายผลสูเ่ ครือข่ายการจัดการน้าชุมชน

 นวัตกรรมระะบบบริหารจัดการนา้ แล้ง /นา้ หลาก

ขยายผลสูเ่ ครือข่ายการจัดการน้าชุมชน

 นวัตกรรมป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

ขยายผลสูเ่ ครือข่ายการจัดการน้าชุมชน

 นวัตกรรมการบริหารจัดการนา้ และแผนทีน
่ า้ ต้าบล

ขยายผลสูเ่ ครือข่ายการจัดการน้าชุมชน
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แผนการดาเนินงานที่สาคัญ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีแผนการดาเนิน โครงการ
สาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุปดังนี
โครงการ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนการดาเนินงาน

 ตรวจสอบสถานะการทางานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความ
รั บ ผิ ด ชอบของ สสนก. ทั่ ว ประเทศ จ านวน 935 สถานี
ดาเนินการตรวจสอบและ
(ประกอบด้วย สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรมาตรที่ชารุด
นาฝนอัตโนมัติ 585 สถานี และสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนา
และบารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
อัตโนมัติ 350 สถานี)
ที่สามารถทางานได้อย่างปกติ
 ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและบารุงรักษาสถานีโทรมาตร
(งบประมาณ 29.9992 ลบ.)
อัตโนมัติในพืนที่ จานวน 935 สถานี โดยปรับปรุง (Upgrade)
เทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติ จากรุ่นที่ 3 ที่ ใช้งานมานานกว่า
10 ปี เป็นรุ่นที่ 4 (ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตังแต่ปี 2560-2562)
และบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ต ามวงรอบปกติ ให้ ร ะบบโทรมาตร
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรทั้งหมดผ่ านเว็บไซต์
www.thaiwater.net
 บริ ก ารแจ้ ง เตื อ นภั ย ฝนตกหนั ก พายุ และระดั บ น าในเขื่ อ น
ผ่านข้อความสัน (SMS) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ให้บริการข้อมูลสนับสนุนการเตือนภัยฝนตกหนักในพืนที่ โดยมี
ความถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
 มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริห ารจัดการนาเพื่อเตรียมการ
ป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึนต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
 มีข้อมูลสนับสนุนแบบจาลองเพื่อพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ และ
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สถานการณ์ น า รวมทั งสนั บ สนุ น ภารกิ จ คลั ง ข้ อ มู ล น าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ
โครงการสร้ า งแม่ ข่ า ยการจั ด การ แผนการดาเนินงาน
ทรัพยากรนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์  ดาเนินงานรักษาสถานะแม่ข่ ายฯ จ านวน 10 ชุ มชน (ชุมชน
และเทคโนโลยี
แม่ข่ายที่อยู่ระหว่างดาเนินการปีที่ 3-4) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาเนินการพัฒนาแม่ข่ายการ
จนพร้อมเป็นตัวอย่างความสาเร็จ
จัดการทรัพยากรนาชุมชนในพืนที่
 พัฒ นาศักยภาพชุมชนแม่ข่ายการบริห ารจัดการทรัพยากรนา
เสี่ยงภัย โดยการประยุกต์ใช้
ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักการ “เข้าใจ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบ
ตนเอง เข้าใจพืนที่ และทางานอย่างมีส่วนร่วม”
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
 ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรนา
ทรัพยากรนา รายได้ และผลผลิตของ
ของตนได้ อ ย่ า งมั่ น คง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ชุมชน
เทคโนโลยี เพื่ อ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน าอย่ า งถู ก ต้ อ ง
(งบประมาณ 12.0000 ลบ.)
เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหานาในพืนที่ นาไปสู่ความมั่นคงใน
ชุมชน (ความมั่นคงด้านนา ด้านผลผลิ ต ด้านเศรษฐกิจชุมชน
และด้านสังคม)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 บุ ค ลากรในชุ ม ชนแม่ ข่ า ยมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่ อบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรน า
ชุมชน โดยเกิดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งนา มีการปรับเปลี่ยน
วิถีการเกษตรโดยวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต
 เกิดตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุน
การวางแผนและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน าชุ ม ชน เพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิ ต และเพิ่ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ในพื นที่ ชุ ม ชนแม่ ข่ า ยและ
ชุมชนเครือข่าย
 เกิดความมั่นคงด้านนา อาหาร สังคมและเศรษฐกิจชุมชน ทาให้
ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน มีการรวมกลุ่มขายผลผลิตและกลุ่ม
อาชีพ
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โครงการปรับปรุ งระบบสารวจแบบ แผนการดาเนินการ
เคลื่ อ นที่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การติ ด ตาม  ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบสารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่
และวิเคราะห์สถานการณ์นา
ด้านการรับข้อมูล ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการล่ าช้า (Delay)
จากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง
ดาเนินการปรับปรุงระบบสารวจ
ภู มิ ป ระเทศแบบเคลื่ อ นที่ ทั งทางบก  พัฒนาบุคลากร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและ
องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารวจและจัดทาแผนที่
และทางอากาศ ให้มีป ระสิ ทธิภ าพสู ง
ทั ง ในและต่ า งประเทศ ผ่ า นกิ จ กรรม การอบรม สั ม มนา
ยิ่ ง ขึ น สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ นทุ ก
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เป็นต้น
สภาพภู มิ ป ระเทศ ให้ ผ ลส ารวจที่ มี
ความถูกต้องสูงและเป็นปั จจุบัน โดย ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์สารวจ ระบบ  ข้อมูลการสารวจที่มีความถูกต้องด้านตาแหน่งและระดับความสูง
จั ด เก็ บ และส ารอง ข้ อ มู ล ระบ บ
เมื่อเปรียบเทียบกับหมุดควบคุมจากกรมแผนที่ทหาร
วิเคราะห์ และประมวลผล และระบบ
 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาระบบงาน
แสดงผลข้ อ มู ล ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สารวจให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึน สามารถปรับปรุง
สูงสุด
อุปกรณ์และพัฒนาต่อยอดระบบสารวจในอนาคตได้
(งบประมาณ 3.5000 ลบ.)
โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศนา
ระดับตาบล
ดาเนินการร่วมกับท้องถิ่นในการ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น
ทรัพยากรน า และแหล่งน าขนาดเล็ ก
ในขอบเขตพืนที่ระดับตาบล เพื่อจัดทา
แผน ที่ น าร ะดั บต า บล ที่ มี ข้ อมู ล
แหล่งนาเชิงพืนที่ครบถ้วน สามารถใช้
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านภาคสนาม
และการวางแผนโครงการพั ฒ นา
แหล่งนาในพืนที่ของตนเองได้
(งบประมาณ 88.2000 ลบ.)

แผนการดาเนินการ
 จัดทาแผนที่นาระดับตาบล จานวน 900 ตาบล ที่มีข้อมูล แหล่ง
น าเชิ ง พื นที่ ค รบถ้ ว น สามารถใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ภาคสนาม และการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งนาในพืนที่ของ
ตนเองได้
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการใช้ ง านแผนที่ และเติ ม เต็ ม ข้ อ มู ล
โครงการด้ า นทรั พ ยากรน าภายใต้ ก ารดู แ ลของ อปท. และ
แผนการลงทุนด้านทรัพยากรนาในพืนที่
 ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดย
คัดเลือกพืนที่ที่มีศักยภาพ พร้อมดาเนินงานร่วมกับ สสนก. อย่าง
น้อยจานวน 4 พืนที่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสารวจ
ปรั บ ปรุ ง แผนที่ จั ด ท าแผนที่ น าต าบล และใช้ ข้ อ มู ล วางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งนาเพื่อแก้ไขปัญหานาของท้องถิ่นได้
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 ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารติ ด ตามสถานการณ์ น า ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.thaiwater.net, ThaiWater Mobile Application และ
ติดตังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถติดตามสภาพอากาศ และปริมาณฝน ในพืนที่
ตาบลตนเองได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนา และแผนที่นาระดับตาบลเพิ่มขึน
900 ตาบล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น และเป็น
ข้อ มูล ส าเนาให้ กับ อ าเภอ และจัง หวัด ใช้บ ริห ารจั ด การนาใน
ภาพรวมต่อไป
 หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และจัดการข้อมูลเชิง
พืนที่ได้ และสามารถประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาในพืนที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
 สามารถใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางในการบริ ห ารจัด การน า
แต่ละพืนที่ได้ อีกทังยังเป็นข้อมูลในระดับพืนที่ (Bottom-up) ที่
ส่งไปยังคลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้านมากยิ่งขึน
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและ แผนการดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศด้ า นการบริ ห าร
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรนา
จัดการทรัพยากรนา
โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และแนวคิด
ร่วมกับหน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยประเด็น
การพัฒนาเทคโนโลยีฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ หลัก 5 ด้าน ดังนี
นาที่พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานที่
 การติดตามและวิเคราะห์ (Monitoring and Analysis)
เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนา
- เพิ่มประสิ ทธิภ าพการติดตามและวิเคราะห์ ส ถานการณ์น า
ศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ
โดยการน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เช่ น ข้ อ มู ล
ระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่
ตรวจวัดจากสถานีภาคสนาม (Ground-based stationary
ระบบแบบจาลองด้านทรัพยากรนา
data) ข้อมูลตรวจวัดระยะไกล (Remote sensing data) มา
และสภาพอากาศ และการประเมิน
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการติดตามและ
ติดตาม สถานการณ์นาและสภาพ
วิเคราะห์สถานการณ์นาเพื่อให้ระบบมีความทันสมัย
อากาศ รวมถึงเทคโนโลยีขันสูง ในการ
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แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 การบริหารจัดการ (Management Tools)
- งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สภาพอากาศ
ระยะสั น โดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในกรอบการ
พัฒนาระบบแบบจาลองโลก (Earth System Modeling
Framework, ESMF)
- งานวิ จั ยเพื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบ DSS
และปรับปรุงโครงสร้างของระบบ (architectural design)
ระบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูล (data system and
management) การควบคุมและการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
และแบบจาลอง (data and model control) และระบบ
การแสดงผล (Visualization system)
 ข้อมูล (Informatics)
- พัฒ นาระบบประมวลผลข้อมูล ให้ ส ามารถรองรับการเพิ่ม
ขยายของเนือที่จัดเก็บข้อมูล และมีการประมวลผล ที่รวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พั ฒ นางานวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์
(Data Science and Data Analytics) โดยนาข้อมูลจานวน
มากและหลากหลายมิติมาประมวลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สาหรับ
การสนับสนุนการบริหารจัดการนาและการตัดสินใจครบทุก
ด้าน
- เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรนา ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น “ASEAN
Hydro
informatics and Climate Data Center”

 การพัฒนาและความยั่งยืน (Development and
Sustainability)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน า และการเกษตร ประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพืนที่ชุมชน
- การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการปรับตัว
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 Capacity Building
- จั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยจั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมแบบเฉพาะ
- ดาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วยกิจกรรม
การถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทั งภายในและ
ภายนอกประเทศ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ปริ ญ ญาโท-เอก
การอบรมบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขันสูง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การใช้สารสนเทศการเกษตรเชิงเศรษฐศาสตร์ การ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาตามแนวพระราชดาริ
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ดาเนินงานต่อยอดจากโครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรนา
ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีกลุ่มเป้าหมายคือ (1) 60

 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางด้ า นน า สภาพอากาศ และข้ อ มู ล อื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง จากคลั ง ข้ อมู ล นาและภู มิ อากาศแห่ ง ชาติ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 สนับสนุนการดาเนินงานของ PMOC ในการตัดสินใจและการ
บริ ห ารจั ด การน าอย่ า งเป็ น ระบบ ลดความเสี่ ย งและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน
 เกิดงานวิจัยและพัฒนาขันสูง ที่นาไปใช้งานได้จริงร่วมกับระบบ
การบริหารจัดการนาที่มีอยู่เดิม
 มีความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านระบบการบริหารจัดการ
นา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินงานร่วมกับ 50 ชุมชนแกนนา ท้องถิ่น และเกษตรกร โดย
ต่ อ ยอดการด าเนิ น งานจากโครงการสร้ า งแม่ ข่ า ยการจั ด การ
ทรั พ ยากรน าชุ ม ชน ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพของชุมชน สร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรนา
ด้ว ยวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ เ กิด ความมั่ น คงด้ า นนา และ
พัฒนาบุคลากรในระดับชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และสภาเกษตรกร
ผ่านขันตอนการเรียนรู้และปฏิบัติ การบริหารและวางแผน และการ
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ชุมชนแกนนา และ (2) ท้องที่ ท้องถิ่น
และสภาเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชนด้วย
ตนเอง วิเคราะห์วางแผนพัฒนา
โครงสร้างแหล่งนาที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคม มีตัวอย่างของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้
กลุ่มท้องที่ ท้องถิ่น และสภาเกษตรกร

พัฒนา ดังนี
 เรียนรู้และปฏิบัติ : โดยสร้างคนในพืนที่ ทังท้องถิ่นและชุมชน
ให้ สามารถประยุกต์ใช้วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดข้อมูล
แผนที่ ผั ง น า และข้ อ มู ล ระดั บ พื นที่ สามารถเข้ า ใจพื นที่ ข อง
ตนเอง
 การบริหารและวางแผน : ประสานการทางาน นาข้อมูล แผนที่
นา ผังนา มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรนา โดยวางแผน
พั ฒ นาแหล่ ง น าในระดั บ พื นที่ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม ระหว่ า ง
คณะกรรมการนาชุมชน หน่ว ยงานรัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น รวมทัง
สร้างกลุ่มตัวอย่างวางแผนเพาะปลูก เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร
 พัฒนา : ดาเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งนาตามแผนงาน เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงด้านนา รวมทังติดตามการดาเนินงานในระยะ
ก่อน ระหว่ าง และหลั งการดาเนินงาน ประเมิน ผลและสรุ ป
ความสาเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรนา
ชุมชน ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ

(งบประมาณ 32.0000 ลบ.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 เกิดต้นแบบของการบริห ารจัด การทรัพยากรนาชุมชนได้ด้ว ย
ตนเอง โดยเฉพาะในพืนที่ 4 จังหวัดนาร่อง ได้แก่ พะเยา พิจิตร
ขอนแก่ น และกาฬสิ น ธุ์ ที่ ส ามารถเข้ า ใจตนเอง มี ข้ อ มู ล น า
รู้ปริมาณนาต้นทุน วางแผนการใช้นา และมีระบบบริหารจัดการ
นา วางแผนเพาะปลูกได้ตลอดปีอย่างยั่งยืน
 ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชนมีข้อมูล แหล่งนาเชิงพืนที่ที่ส ามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน สามารถขับเคลื่อนและขยายผลการ
น าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรนาชุมชน
โครงการพัฒนาระบบแบบจาลองเพื่อ แผนการดาเนินงาน
การบริหารจัดการนาและคาดการณ์
สร้างและพัฒ นาองค์ความรู้และศักยภาพของบุค ลากรในการ
นาท่วม ในพืนที่เขตเมือง
พัฒ นาระบบแบบจาลองเพื่อการบริห ารจัดการนาและคาดการณ์
นาท่วม ในพืนที่เขตเมือง พืนที่ขนาดเล็ก ผ่านกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี
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พัฒ นาระบบแบบจาลองเพื่อการ
บริ ห ารจั ด การน าและคาดการณ์ น า
ท่ ว ม ในพื นที่ เ ขตเมื อ งหรื อ พื นที่ ที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ ด้วยข้อมูล
การคาดการณ์ ฝ นจากเรดาร์ ต รวจ
อ า ก า ศ แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
สนับ สนุ นการตัดสินใจและระบบการ
คาดการณ์ น าท่ ว มระดั บ ลุ่ ม น าของ
สสนก. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการนาท่วมและการเตือนภัย
ล่วงหน้าในพืนที่เป้าหมาย

 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งประเมินความพร้อมของพืนที่เขต
เมือง และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกพืนที่นาร่องในการดาเนินงาน
 พัฒนาฐานข้อมูลและเกณฑ์การเตือนภัยเพื่อเตรียมการพัฒนา
ระบบแบบจาลองเพื่อการบริหารจัดการนาและคาดการณ์นา
ท่วม ในพืนที่เขตเมือง
 แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นระบบ
แบบจาลองเพื่อการบริหารจัดการนาและคาดการณ์นาท่วม ใน
พืนที่เขตเมือง

(งบประมาณ 4.1228 ลบ.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 เกณฑ์การเตือนภัยเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคาดการณ์นาท่วม
ในพืนที่เมือง (Urban flood model)
 องค์ความรู้และฐานข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบคาดการณ์นา
ท่วมพืนที่เมือง พืนที่เศรษฐกิจสาคัญ ครอบคลุมทั่วประเทศ
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2. แผนงบประมาณ
2.1 แผนรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
แหล่งงบประมาณ
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายได้ (ประมาณการ)
รวมทังสิน

จานวนเงิน
376.7581 ล้านบาท
15.0000 ล้านบาท
391.7581 ล้านบาท

2.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายการค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(เงินเดือน สวัสดิการ เบียประชุม ฯลฯ)
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ค่าใช้สอย วัสดุ เช่าพืนที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ

รวมทังปี
87.4285

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
21.8571 21.8571 21.8571 21.8572

35.2373

8.4003

8.7906

8.6904

9.3560

254.0923

63.5833

87.8452

72.1601

30.5037

29.9992

15.9333

8.6919

2.6899

2.6841

12.0000

2.1086

4.3236

3.7839

1.7839

3.5000

0.7018

1.0934

1.0932

0.6116

88.2000

24.0835

25.6477

30.0734

8.3954

5) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและระบบ
84.2703 13.8580 39.2694 24.1504
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนา
6) โครงการพัฒนา ว และ ท เพื่อการบริหารจัดการ
32.0000 5.2954 7.0173
9.9787
ทรัพยากรนาตามแนวพระราชดาริ โดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
7) โครงการพัฒนาระบบแบบจาลองเพื่อการบริหาร
4.1228
1.6027 1.8019
0.3906
จัดการนาและคาดการณ์นาท่วม ในพืนที่เขตเมือง
รวมทังสิน
376.7581 93.8407 118.4929 102.7076

6.9925

1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
2) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรนาชุมชน
ด้วย ว และ ท
3) โครงการปรับปรุงระบบสารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ
สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์นา
4) โครงการพัฒนาภูมสิ ารสนเทศนาระดับตาบล

9.7086

0.3276
61.7169

หมายเหตุ : แหล่งเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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3. แผนปฏิบัติงานประจาปี
แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

กิจกรรมสนับสนุนและบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรนาและ
การเกษตร

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบงานและระบบบริการ
พร้อมทังแสวงหาเทคโนโลยี/
องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้การดาเนินงานของ
สถาบันฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนับสนุนดาเนินงานตามภารกิจ
ของสถาบันให้สามารถการพัฒนา
และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพและทันสมัย

35.2373 ฝ่ายอานวยการ

กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากร พัฒนาและเสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายการจัดการ ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ทรัพยากรนาและการเกษตร
สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบันฯ

มีบุคลากรที่มีศักยภาพ สนับสนุน
การดาเนินงานของสถาบันฯ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

85.4285 ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

- พัฒนาระบบงานภายใน
- บริหารงานพืนฐานของสานักงาน

- บริหารและพัฒนาบุคลากร

44

แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรนา

1) โครงการปรับปรุงระบบ
สารวจแบบเคลื่อนที่
เพื่อสนันสนุนการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์นา

1) เพื่อพัฒนาระบบสารวจ
ข้อมูลภูมิประเทศทังทางบก
และทางอากาศ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในทุก
สภาพภูมิประเทศ
2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
จากการสารวจภูมิประเทศให้
มีความถูกต้องสูงและเป็น
ปัจจุบัน สาหรับสนับสนุนงาน
วิเคราะห์แบบจาลองภูมิ
ประเทศ และแบบจาลองอุทก
วิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความแม่นยามาก
ยิ่งขึน

1) พัฒนาต่อยอดด้านงานวิจัย
และเทคโนโลยีสารวจให้ได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพสูง
2) ได้ข้อมูลความละเอียดและ
ความแม่นยาสูง ใช้วิเคราะห์
ร่วมกับแบบจาลองต่างๆ เพือ่
คาดการณ์สถานการณ์หรือภัย
พิบัติที่จะเกิดขึนในอนาคตได้
อย่างแม่นยา
3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้สามารถพัฒนาและใช้งาน
ระบบสารวจแบบเคลื่อนที่ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันต่อ
เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไป
อย่างต่อเนื่อง

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

3.5000 ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล

- พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบสารวจ
แบบเคลื่อนที่
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ
ควบคุม ระบบแสดงผลข้อมูล และ
ระบบประมวลผลข้อมูล ภายใน
ยานสารวจ
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประมวลผลข้อมูล

45

แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

- ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
2) โครงการปรับปรุง
การวิจยั และพัฒนา
ประสิทธิภาพและบารุงรักษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรนา

1) ตรวจสอบ บารุงรักษา และ 1) มีข้อมูลที่ถู กต้องสาหรับเตือ น
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรมาตร
ภั ย จากฝนตกหนั ก ในพื นที่
ที่เสื่อมสภาพชารุดเสียหาย
สนับสนุนการบริหารจัดการนา
2) ปรับปรุงเทคโนโลยีโทร
และ ก า รด า เนิ น งานตา ม
มาตรอัตโนมัติให้มี
แผนปฏิบตั ิการบรรเทาอุทกภัย
ประสิทธิภาพและ
2) สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ
เสถียรภาพในการทางาน
ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ มี
มากยิ่งขึน
ประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการ
3) ขยายผลการติดตามสภาพ
ป้องกันและลดความเสียหายที่
อากาศและสถานการณ์ฝน
จะเกิดขึนต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพืนที่
ของประชาชน

29.9992 ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศ
ทรัพยากรนา

1) เพื่อจัดทาแผนที่นาระดับ
ตาบล ที่มีข้อมูลแหล่งนาเชิง

88.2000 ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล

- ตรวจสอบการทางานของสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ
- จัดหาอุปกรณ์
- จัดหาผู้รับจ้างสาหรับดาเนินการ
- ลงพืนที่เพือ่ ซ่อมแซม/บารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานของสถานี
โทรมาตร
- สรุปผลและจัดทารายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่

3) โครงการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศนาระดับตาบล

1) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนา
เชิงพืนที่ระดับตาบล และการมี
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แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

ผลงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึน

พืนที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งนาใน
พืนที่ของตนเองได้
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
วางแผนพัฒนาแหล่งนาใน
พืนที่

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

ส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ใน
การพัฒนาแหล่งนาระดับท้องถิ่น
จานวน 900 ตาบล ทัว่ ประเทศ
2) มีหน่วยงานท้องถิ่นสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบ
ภูมิสารสนเทศในการเพิ่มเติม
ปรับปรุงและจัดการข้อมูลเชิง
พืนที่เพื่อสนับสนุนการดูแล
บารุงรักษา และบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาแหล่งนาในพืนที่
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน

- วางแผนดาเนินงานโครงการ
คัดเลือกพืนที่ และจัดหาผูร้ ับจ้าง
สาหรับดาเนินการจัดทาแผนที่
- จัดทาฐานข้อมูลและแผนทีน่ า
ระดับตาบลเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลแผนที่
ในการฝึกอบรม และปรับแก้ไข
ข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานท้องถิน่
หลังอบรม
- พัฒนาการใช้เทคโนโลยี GIS
ให้แก่หน่วยงานท้องถิน่ และจัด
ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ ครังที่ 1
และ 2
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ผู้รับผิดชอบ

แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

- คัดเลือกพืนทีท่ ี่มีศกั ยภาพและลง
พืนปฏิบัติงานวางแผนพัฒนา
โครงการแหล่งนาฯ
- จัดทาคู่มือการใช้งานภูมิ
สารสนเทศขันพืนฐาน และข้อมูล
รายงานภูมิสารเทศนาระดับ
จังหวัดเผยและแพร่ผลงาน
โครงการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
การวิจยั และพัฒนา
ขันสูงและระบบสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพยากรนา
และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
ผลงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่ายงานวิจยั
และพัฒนาด้านการ

1) การพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีด้าน
การบริหารจัดการนาทีพ่ ร้อม
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิเคราะห์ วิจัย การ
บริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ ที่มีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบแบบจาลองด้าน
ทรัพยากรนาและสภาพ
อากาศ และการประเมิน
ติดตาม สถานการณ์นาและ
สภาพอากาศ รวมถึง
เทคโนโลยีขันสูง ในการ
ตรวจวัดและการสารวจ

ให้บริการข้อมูลทางด้านนา
สภาพอากาศ และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลนาและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และ
มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ด้านระบบการบริหารจัดการนา
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และการลดความเสีย่ งจากภัย
พิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

84.2703 ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล
ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศ
ทรัพยากรนา
ฝ่ายโครงการพิเศษ
ประสานความร่วมมือและ
สื่อสารองค์กร
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แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

จัดการทรัพยากรนา

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

3) เสริมสร้างความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ เพื่อการวิจยั
ด้านการบริหารจัดการนา
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
- ข้อมูลตรวจวัดแบบ real-time
เพื่อการวางแผน และเตือนภัย
รวมถึงระบบแสดงผลข้อมูลเพือ่
การตัดสินใจ
- วิจัยระบบการตรวจวัดข้อมูล
ระยะไกลแบบอัตโนมัติ
- ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบติดตามและ
วิเคราะห์
- การเพิ่มประสิทธิภาพ การ
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน
- วิจัยเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบ DSS, System
optimization และปรับปรุง
โครงสร้างของระบบ ระบบการ
จัดเก็บและบริหารข้อมูล
- วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและ
เครือข่ายด้วยทรัพยากรที่มจี ากัด
- พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบ

แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลและการวิเคราะห์
- เสริ ม สร้ า งการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรนา ด้ว ยวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน
- แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาหรับบริหารจัดการทรัพยากร
นาและการเกษตร ประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พืนที่ชมุ ชน
- ศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เทคโนโลยีทมี่ ีผลต่อการปรับตัว
- ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรนา

5) โครงการพัฒนาระบบ
แบบจาลองเพื่อการบริหาร
จัดการนาและคาดการณ์นา
ท่วม ในพืนที่เขตเมือง

1) ศึกษาและจัดทาเกณฑ์
1) เกิดองค์ความรู้และฐานข้อมูล
การเตือนภัยเพือ่ ใช้ในการ
สาหรับการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบคาดการณ์นา
คาดการณ์นาท่วมพืนที่เมือง
ท่วมในพืนที่เมือง (Urban
พืนที่เศรษฐกิจสาคัญ
flood model)
ครอบคลุมทั่วประเทศ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2) บุคลากรมีความรู้
ด้านการพัฒนาแบบ
ความสามารถในด้านระบบ
จาลอง และนาเสนอ
แบบจาลองเพื่อการบริหาร
ผลการวิจยั และพัฒนาใน
จัดการนาในพืนที่เขตเมือง
ระดับชาติ และนานาชาติ

4.1228
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ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศ
ทรัพยากรนา

แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12

ผู้รับผิดชอบ

1) วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือก
พืนทีน่ าร่องในการดาเนินงาน
2) พัฒนาฐานข้อมูลและเกณฑ์การ
เตือนภัยเพื่อเตรียมการพัฒนา
ระบบแบบจาลอง
3) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับ
ประชาชนและชุมชน

6) โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรนาชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาแม่ขา่ ยการจัดการ
ทรัพยากรนาชุมชนในพืนที่
เสี่ยงภัย โดยการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนา
รายได้ และผลผลิตของชุมชน

1) ชุมชนแม่ข่ายสามารถ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ในการวางแผน
บริหารจัดการนา
2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างนาระดับชุมชน
3) เครือข่ายการจัดการนาชุมชน
โดยชุมชนแม่ขา่ ยมีศักยภาพ
สามารถขยายผลการบริหาร
จัดการนาชุมชนไปยังชุมชนอื่น

12.0000 ฝ่ายจัดการนาชุมชน

- รวบรวมข้อมูล และปัญหาที่
เกิดขึนในการบริหารจัดการนา
ร่วมกับชุมชน และสรุปแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน
- เขียนโครงการ แผนการ
ดาเนินงานร่วมกับชุมชน และ
จัดทาสัญญาโครงการ
ดาเนินการขับเคลือ่ นโครงการ
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แผนการดาเนินงาน ปี 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
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2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
ปี 2562
(ล้านบาท)
12
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- ติดตามและบริหารจัดการ
โครงการทีด่ าเนินการแล้ว
- ทบทวนการดาเนินงาน วาง
แผนการดาเนินงานและการขยาย
ผลในระยะถัดไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับ
ประชาชนและชุมชน

7) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรนาตามแนว
พระราชดาริโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้
ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน
สามารถจัดทาข้อมูลนา แผนที่
นา มีข้อมูลแหล่งนาเชิงพืนที่
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน บริหารจัดการ
และวางแผนงานพัฒนาแหล่ง
นาในพืนที่ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เกิด
ความมั่นคงทางด้านนา ด้าน
อาหาร ด้านเศรษฐกิจชุมชน
และด้านพลังงาน

ชุมชนแกนนา 50 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
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ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11

งบประมาณ
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ประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชน
ด้วยตนเอง
- เก็บข้อมูลพร้อมวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรนา
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งนา
- ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

376.7581
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