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บทที่ 1
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติและระดับกระทรวง
การจัดทาแผนกลยุทธ์ ของ สสนก. จะต้องคานึงถึงนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
และการดาเนิ นงานของ สสนก. ได้แก่ แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน/นโยบายรัฐ บาล แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555 – 2559
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน / นโยบายรัฐบาล
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งเป็น
11 ด้าน โดยยึดหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และความต้องการของ
ประชาชนเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ครอบคลุมการแก้ปั ญหาทั้งระยะเฉพาะ
หน้าที่ต้องทาทันที ระยะกลางที่จะทาต่อไปหรือต้องรอบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาวเพื่อเป็นรากฐานให้
รัฐบาลชุดต่อไปพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. ที่จะต้องร่วมผลักดันดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลน
น้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่ วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้าท่วม
เฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรนั้น
รัฐบาลจะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด 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 การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวั ตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และ
สินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐที่เอื้ออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง
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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 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒ นา และด้านนวัตกรรมซึ่ งเป็ นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของอภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
ข้อที่ 9 การรักษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.4 บริหารจัดการน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความซ้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยจัดตั้งหรือกาหนดกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพร้อมทั้งมีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการ
บริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
สสนก. มีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก
3.2 เป้าหมาย
เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัดการน้าทั้งระบบเพื่อลดปัญ หาการขาดแคลนน้าและการ
บรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ชลประทานเฉลี่ยปีละ 200,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ พื้นที่ และชุมชน
3.3 ตัวชีวัด
เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฐานข้อมูล
และแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ย งภัย จากผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับประเทศ

3

ภูมิภาค และจังหวัด กลไกการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยง
ภัยธรรมชาติ
3.4 แนวทางการพัฒนา
3.4.1 การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์
ความรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนให้มี
การจัดทาแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้
ทราบถึงข้อเท็จ จริงและสามารถวางระบบการจัดการแก้ไขปัญหาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รวมทั้งสนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชายฝั่ ง ป่า
ชายเลน แหล่ ง น้ า ที่ ดิ น และทรั พ ยากรแร่ เผยแพร่ ต่ อ สาธารณะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ ปรับปรุงระบบการจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
อนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
และสามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้
(2) เร่ ง รั ด การบริ ห ารจั ด การน าแบบบู ร ณาการ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเกษตรให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ได้อย่างยั่งยืน โดยปรับปรุงกลไกการจัดการน้าแบบองค์รวมด้วยการปรับปรุงกฎหมายการจัดการน้า การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้า และการจัดทาแผนบริหาร
จัดการน้าในแต่ละลุ่มน้าอย่างบูรณาการตั้งแต่การจัดการป่าต้นน้า ความต้องการใช้น้าจนถึงการจั ดการน้า
เสียที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการน้า
การจัดการพื้นที่วิกฤตภัยแล้งและน้าท่วม การพัฒนาระบบโครงข่ายน้า การพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคง
ด้านน้า และการพยากรณ์น้า เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรน้าที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการป้องกัน
ภัยและเตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม โดยการบังคับใช้ผังเมือง และการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยไม่ให้กีดขวางทางไหลของน้า และการปรับวิถีการดารงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อรองรับลดผลกระทบจากอุทกภั ยและภัยแล้ง ตลอดจนการป้องกัน และเฝ้าระวังคุณภาพน้าให้มี
มาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัยสาหรับการบริโภค การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการรักษาระบบ
นิเวศโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
บริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีการจัดการน้า
3.4.2 การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน
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(1) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบและการปรั บ ตั ว รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย
(1.1) ศึกษาวิจัยและพัฒ นาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ์ การ
ประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
รายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความแม่นยามากขึ้น ทั้งต่อระบบนิเวศป่าไม้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพพื้นที่ชายฝั่ง การขาดแคลนน้า ภัยธรรมชาติ และภาคการผลิตที่สาคัญของประเทศ เพื่อ
วางแผนในการรับมือและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(1.2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว โดยครอบคลุมการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการด้านการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาคการปล่ อยก๊าซที่ส าคัญและมีความเสี่ ยงสู ง โดยคานึงถึง
ศักยภาพ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลดก๊าซเรือนกระจก การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการพัฒนา
ระบบตลาดคาร์บอนในประเทศ การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการรองรับการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา เช่น
สาขาพลังงาน สาขาเกษตรกรรม การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการรองรับมาตรการหรือกลไกใหม่ๆที่สาคัญ
อาทิ การลดก๊าซเรือนจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ (National Appropriation Mitigation Action :
NAMA) การลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า การอนุรักษ์ การ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในประเทศกาลังพัฒนา (Reducing
Emission from Deforestation and Degradation and the Role of Forest Carbon Stocks in
Developing Countries : REDD-Plus) และโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดรายสาขา เป็นต้น
(1.3) สร้างนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายความรู้ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนจัดหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(1.4) พัฒนากลไกการประเมินองค์ความรู้ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการ
ร่วมกันดาเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(2) พัฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการปล่อยและการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาจัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผล
ของภาวะโลกร้อน และผลที่เกิดขึ้นจากพันธกรณีต่างๆ ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน พัฒนาจัดทาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อ
บ่ งชี้พื้ น ที่เสี่ ย งภั ย รวมทั้ง ฐานข้ อมูล เกี่ย วกับฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นต์ข องการประกอบ
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กิจกรรมต่างๆ ระบบข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสะอาดของประเทศ และข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน
ตลาดภาคบังคับและคาร์บอนออฟเซตในตลาดภาคสมัครใจ ตลอดจนทาการประเมินความต้องการในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านการเงิน และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศในการขอรับการสนับสนุนทาง
การเงิน และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(3) พัฒ นาศั กยภาพชุ มชนให้ เ ข้ ม แข็ ง พร้ อมรั บมื อ กับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดย
ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มเสี่ยงในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็น และถ่ายทอดความรู้ด้านข้อมูลเสี่ยงภัยและการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ สู่ชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างชุมชน รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงที่
ได้รับความเสียหาย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานเพื่อเพิ่มรายได้
ของประชากรกลุ่มเสี่ยง
(4) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดย
(4.1) จัดทาแผนที่และจัดลาดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
จังหวัด เพื่อกาหนดแนวทางเฝ้ าระวังและป้องกันผลกระทบ ที่ใช้ทั้งมาตรการด้านกายภาพ โครงสร้าง
พื้น ฐาน และการควบคุ มกิจ กรรมทางเศรษฐกิ จและการตั้งถิ่น ฐานในเขตพื้นที่ เสี่ ยงภั ย รวมทั้งพัฒ นา
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ เพื่อรองรับภัยพิบัติที่รุนแรง
ในอนาคต
(4.2) พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ กาหนดมาตรการ
ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเตรียมพร้อม การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตือนภัย การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูบูรณะ โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการและสร้าง
เอกภาพในการบริหารจัดการ
(4.3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
เครือข่ายการจัดการภัยพิบั ติระดับภูมิภาค ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านการเตือนภัย และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552564)
ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552564) มี ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และมาตรการในการพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สสนก. ดังนี้
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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
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 ทั้ง
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 เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงที่เป็นไปใน
ลักษณะของการพัฒนาตามวิถีชีวิต พึ่งพาธรรมชาติ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี การ
ปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการน้า การฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพาะปลูก 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 ทั้งทางตรงที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและทางอ้อมที่แฝงเร้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาและ
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วางแผนของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
มาตรการที่ 3.1.1 การพัฒ นา วทน. เพื่อการส่ ง เสริมการพัฒ นาแบบจาลองพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พัฒ นาแบบจาลองระบบโลก (Earth System Modeling) แบบจาลองมลพิษ
(Pollutants Modeling) แบบจาลองการวิจัยและคาดการณ์สภาพอากาศ (Weather Research and
Forecasting (WRF) Model) แบบจาลองทรัพยากรธรรมชาติ แบบจาลองการบริหารจัดการน้า และ
แบบจาลองพลังงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้เพื่อประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึงรองรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
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 เพื่อเตือนภัยให้ประชาชนสามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เช่น
ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้าท่วมและดินถล่ม การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาลเพื่อการเตือนภัย
การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อการเตือนภัย เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการนาของประเทศ
เป้ า หมาย : สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าของประเทศอย่ า งเป็ น ธรรมและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
มาตรการที่ 3.4.1 การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนระบบการจัดหานา (Provision)
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนาไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
จัดหาน้าและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดทาแผนที่น้าชุมชน การสารวจระยะไกลและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีฝนหลวง การพัฒนา
โทรมาตรวัดน้าอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการแหล่งน้าใต้ดินและการใช้ประโยชน์น้าใต้ดิ นให้
สอดคล้องกับ ศักยภาพ รวมทั้งระบบสารสนเทศและติดตามสถานการณ์แผ่ นดินทรุดเพื่อประกาศเขต
ควบคุมการใช้น้าบาดาลและแก้ปัญหาการลดลงของน้าใต้ดิน การใช้เทคโนโลยีการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
เพื่อการเกษตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงโครงสร้างน้าระดับภูมิภาคลุ่ มน้าโขง
เป็นต้น
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มาตรการที่ 3.4.2 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดสรรนา (Allocation)
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนาไปใช้ในการพยากรณ์และการ
วางแผนนจั ด สรรน้ าของประเทศเพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นเกษตรกรรม การผลิ ต การบริ โ ภค อย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงการนา วทน. ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้าและป้องกันปัญหาภัยแล้ง
การจัดการความเสี่ยง (เทคโนโลยี/มาตรการ แบบใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยี/มาตรการ แบบไม่ใช้โครงสร้าง/
เทคโนโลยีเพื่อจัดการความเสี่ยงน้าแล้งในภาคส่วนต่างๆ) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบเส้นทาง
น้าเพิม่ ปริมาณน้าต้นทุน/ความจุเก็บกักแพร่กระจาย วิศวกรรมเพื่อการจัดสรรน้าตามฤดูกาล พัฒนาระบบ
โครงข่ายน้าต่อเชื่อมแหล่งน้า-พื้นที่ท่วม-พื้นที่แล้ง การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และการคาดการ
สภาพอากาศระยะสั้น เป็นต้น
มาตรการที่ 3.4.3 การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดการนา (Management)
พัฒ นางานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม และน าไปใช้ ใ นการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ ทั้งในมิติการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการจัดการภัยพิบัติ มุ่งเน้นการสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการทุกสถานการณ์ที่เอื้ ออานวยต่อ
การแก้ไขปัญหาน้าขาดแคลน การป้องกันน้าท่วม การหนีภัย เช่น วิศวกรรมเขื่อนและฝาย วิศวกรรมการ
ระบายน้า วิศวกรรมการบาบัดน้าเสียโดยธรรมชาติ วิศวกรรมไล่น้าเสีย การบาบัดน้าเสียด้วยกระบวนการ
ทางฟิสิกส์เคมี วิศวกรรมผันน้า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าโดยให้ความสาคัญกับการ
จัดการคุณภาพน้า การป้องกันน้าหลากและน้าแรงของพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤติ มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้าเค็มจากน้าทะเล
รุก การกาหนดสถานการณ์น้าทั้ง Supply และ Demand การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน้า ระบบ
ช่วยในการตัดสินใจ (DSS) ระบบติดตามและบารุงรักษา ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automization) และ
SCADA และการใช้เทคนิค 3R (Reduce-Reuse-Recycle)
4. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีฐานจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งได้
มีการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจัยในหน่วยงานและ
ในท้ อ งถิ่ น ขณะเดีย วกั น ยั ง มุ่ งให้ เ กิด การมีส่ ว นร่ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การวิ จั ย ทั้ ง จาก
หน่วยงานที่มีภารกิจประจาตามหน้าที่ (Function) หน่วยงานที่มีภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ชาติหรือรัฐบาล (Agenda) และหน่วยงานที่มีภารกิจในพื้นที่ (Area) ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินการตาม
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ยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับหน่วยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและการ
บริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ อันจะทาให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้ว ย 5 ยุ ทธศาสตร์ มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. คือ ยุ ทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์การวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้าของประเทศ
และ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบบริหาร
จัดการน้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ
อนึ่ง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
เพื่อนามาพิจารณาจัดความสาคัญเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดยคานึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความ
ต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและนาไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถกาหนดกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
(1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง (2) ความมั่นคงของรัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (3) การ
ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (4) การจัดการทรัพยากรนา (5) ภาวะโลกร้อนและพลังงาน
ทางเลือก (6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน (7) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟู
สุขภาพ (8) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ (9) เทคโนโลยีใหม่
และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม (10) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (11) สังคมผู้สูงอายุ (12)
ระบบโลจิสติกส์ และ (13) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
5. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา
แผนยุ ทธศาสตร์ การบริ ห ารจั ดการทรัพยากรน้าฉบับนี้ด าเนินการโดยคณะกรรมการกาหนด
นโยบายและการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรน้า ของ คสช. มีระยะเวลาของการดาเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2569) โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน/สั้น
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) ระยะกลาง (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ.
2569) เพื่อกาหนดกรอบนโยบายสาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้าของประเทศในทุก
ด้าน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้า ปัญหาน้าท่วม และปัญหาคุณภาพน้า อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
ในทุกมิติ และมุ่งหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรน้าใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยมี
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ สสนก. ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
หลักการ : ปัญหาทรัพยากรน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งคือ การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่สามารถนามาประกอบการวางแผน สั่งการ และการ
ตัดสินใจ ไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบและการบังคับใช้ ไม่มีแผน
แม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในระดับชาติและลุ่มน้า การวางแผนการบริหารน้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
6.1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
6.2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา /อนุรักษ์/การใช้ประโยชน์
6.3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่สาคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
เป้าหมายที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากาลังคนด้าน
วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) การสร้างความองค์ความรู้ และความตระหนัก เพื่อให้เป็น
สังคมฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) การเร่งรัดการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อ
สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างฐานความรู้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และสังคม/
ชุมชน 4) การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และระบบ
สนั บ สนุ น การวิจั ย พัฒ นา และนวัตกรรม รวมทั้ง พัฒ นานโยบายการบริห ารจัดการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทาง
การค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม 5) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
6) การพัฒนาความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประชาคมอาเซียนและนานา
ประเทศ
สสนก. มีการดาเนินงานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเร่งรัดการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ พัฒนา
คุณภาพชีวิต และสร้างฐานความรู้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และสังคม/ชุมชน
เป้าประสงค์
 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนาไปเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์
ใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน
 ผู้ประกอบการและชุมชนได้นาเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตัวชีวัด
 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย
 จ านวนผลงานวิจั ย พัฒ นาและนวัต กรรมที่ตอบสนองภาคการผลิ ต อุ ตสาหกรรม
เกษตรกรรม ธุรกิจบริการและภาคสังคม/ชุมชน
 จานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ
 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงด้ า นพลั ง งาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
 ผลักดันการนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถของภาคการผลิต เกษตร และ
บริการ
 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
สสนก. ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดวิเคราะห์ SWOT ของ สสนก. ในการสัมมนา “ทิศทางการ
พัฒนาองค์กร สสนก. ประจาปี 2555 สู่ความสาเร็จร่วมกัน ” เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ
โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมระดม
ความคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses)
และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร ทาให้
ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อ ความสาเร็จในการดาเนินงานของ
สสนก. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสมรรถนะหลักองค์กร (Organization Competency) และ
ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ สสนก.
1. ผลการวิเคราะห์
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ได้นามาจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ก่อนจะนาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ สสนก. ดังนี้
1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
1) จุดแข็ง
(1) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความชานาญงาน
(2) ผู้บริหารมีความสามารถ มุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหา และมีวิสัยทัศน์
(3) งานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้
ได้จริง
(4) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้าและการเกษตรที่เชื่อถือได้
(5) มีตัวอย่างความสาเร็จชัดเจนทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ
(6) องค์กรมีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวและง่ายต่อการขับเคลื่อน
2) จุดอ่อน
(1) บุคลากรมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มขึ้น
(2) ระบบการจัดการภายในองค์กรยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
(3) การสร้างความเชื่อถือและการประยุกต์ใช้ข้อมูลของ สสนก.
(4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(5) การสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในไม่ชัดเจน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
บุคลากรยังไม่เข้มแข็ง
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1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
1) โอกาส
(1) มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2) วิกฤติด้านทรัพยากรน้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยในการสร้าง
โอกาสแก่องค์กร
(3) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ความเชื่อถือและยอมรับ
(4) นโยบายของประเทศ นโยบายกระทรวง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทรั พ ยากรน้ าและ
ภูมิอากาศ
(5) ได้รับการสนับสนุนและได้รับการยอมรับจากภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอก
2) ภัยคุกคาม
(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้ขาดความต่อเนื่องหรือความชัดเจนของนโยบาย
รัฐบาล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานโครงการระยะยาว และการริเริ่มโครงการใหม่
(2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(3) มีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกงานประจาอยู่เสมอ
(4) ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความเข้ า ใจและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล น้ าของ สสนก. ต่ อ
หน่วยงานภายนอก
2. การกาหนดกลยุทธ์
หลังจากประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามแล้ว
ได้นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยประยุกต์ใช้ตารางที่เรียกว่า
TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อกาหนดออกมาเป็น
กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับหรือ
กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร
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TOWS Matrix
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2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)
จุดแข็ง (S)
(1) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความชานาญ
งาน
การวิเคราะห์
จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

(2) ผู้บริหารมีความสามารถ มุ่งมั่นต่อการ
แก้ปัญหา และมีวิสัยทัศน์
(3) งานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
(4) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้าและการเกษตร
ที่เชื่อถือได้
(5) มีตัวอย่างความสาเร็จชัดเจนทั้งระดับชุมชน
และระดับประเทศ
(6) องค์กรมีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวและง่าย
ต่อการขับเคลื่อน

โอกาส (O)

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)

(1) มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ

(1) ผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) วิกฤติด้านทรัพยากรน้า และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยใน
การสร้าง โอกาสแก่องค์กร

(2) เร่งสร้างแม่ข่าย (พัฒนาต้นแบบความสาเร็จ)
ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมในการขยายผล

(3) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ให้ความเชื่อถือและยอมรับ
(4) นโยบายของประเทศ นโยบายกระทรวง ให้
ความสาคัญกับทรัพยากรน้าและภูมิอากาศ
(5) ได้รับการสนับสนุนและได้รับการยอมรับจาก
ภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอก
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2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)
จุดแข็ง (S)
(1) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความชานาญ
งาน
การวิเคราะห์
จุดแข็ง (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
ภัยคุกคาม (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

(2) ผู้บริหารมีความสามารถ มุ่งมั่นต่อการ
แก้ปัญหา และมีวิสัยทัศน์
(3) งานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
(4) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้าและการเกษตร
ที่เชื่อถือได้
(5) มีตัวอย่างความสาเร็จชัดเจนทั้งระดับชุมชน
และระดับประเทศ
(6) องค์กรมีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวและง่าย
ต่อการขับเคลื่อน

ภัยคุกคาม (T)
(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้ขาด
ความต่อเนื่องหรือความชัดเจนของนโยบาย
รัฐบาล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
โครงการระยะยาว และการริเริ่มโครงการ
ใหม่

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)
สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการนา
ผลงานวิจัย และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์

(2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
(3) มีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกงานประจาอยู่เสมอ
(4) ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและ
เข้าถึงข้อมูลน้าของ สสนก. ต่อหน่วยงาน
ภายนอก

17

2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)
จุดอ่อน (W)
(1) บุคลากรมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานและภารกิจที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์
จุดอ่อน (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
โอกาส (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

(2) ระบบการจัดการภายในองค์กรยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา
(3) การสร้างความเชื่อถือและการประยุกต์ใช้
ข้อมูลของ สสนก.
(4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(5) การสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในไม่ชัดเจน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรยัง
ไม่เข้มแข็ง

โอกาส (O)
(1) มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2) วิกฤติด้านทรัพยากรน้า และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยใน
การสร้าง โอกาสแก่องค์กร

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)
(1) ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขยายผล
งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
(2) เผยแพร่ผลงานและตัวอย่างความสาเร็จ ให้
เกิดความร่วมมือในระดับประเทศและระดับ
สากล

(3) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ให้ความเชื่อถือและยอมรับ
(4) นโยบายของประเทศ นโยบายกระทรวง ให้
ความสาคัญกับทรัพยากรน้าและภูมิอากาศ
(5) ได้รับการสนับสนุนและได้รับการยอมรับจาก
ภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอก
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2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)
จุดอ่อน (W)
(1) บุคลากรมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานและภารกิจที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์
จุดอ่อน (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน)
และ
ภัยคุกคาม (ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก)

(2) ระบบการจัดการภายในองค์กรยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา
(3) การสร้างความเชื่อถือและการประยุกต์ใช้
ข้อมูลของ สสนก.
(4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(5) การสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในไม่ชัดเจน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรยัง
ไม่เข้มแข็ง

ภัยคุกคาม (T)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)
หรือกลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร

(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้ขาด
ความต่อเนื่องหรือความชัดเจนของนโยบาย
รัฐบาล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
โครงการระยะยาว และการริเริ่มโครงการ
ใหม่

(1) สร้างคลังข้อมูลและความรู้ด้านทรัพยากรน้า
และพัฒนาคุณภาพข้อมูลและการให้บริการ
(2) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและบุคลากร

(2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
(3) มีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกงานประจาอยู่เสมอ
(4) ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและ
เข้าถึงข้อมูลน้าของ สสนก. ต่อหน่วยงาน
ภายนอก
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2555 – 2559
แผนยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 –
2559 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรน้าและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผล
การทางานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย”
2. ค่านิยม
Innovative

หาคาตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้
สร้างความชานาญ สร้างการจัดการ

Trust

สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความสาเร็จจริง

Team & Networking

เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการทางานร่วมกัน
ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายความสาเร็จ

3. พันธกิจ
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร
2) บริ การและเผยแพร่ ผลงานวิ จัย พั ฒ นา และสารสนเทศ เพื่อ ให้ อ งค์ การต่ างๆ นาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร
3) สร้ า งเครื อข่ า ยงานวิ จั ย และพั ฒ นา และความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ดการทรั พ ยากรน้าและ
การเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน
ให้กับประชาชนและชุมชน
5) พัฒนาต้นแบบความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน้า
และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

5. เป้าประสงค์ ตัวชีวัดและเป้าหมาย กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากร
น้าและการเกษตร
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและฐานความรู้ ที่เป็นคาตอบใหม่ในการแก้ปัญหา
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1) จานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต
เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน
(เรื่อง)
2) จานวนผลงานวิจัย และพัฒนา ที่สามารถ
นาไปยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง)
3) จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(เรื่อง)

เป้าหมาย
2555 2556 2557 2558 2559

รวม

18

19

19

19

19

94

-

-

1

-

-

1

3

4

4

4

5

20

กลยุทธ์
1.1 ผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจั ยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สามารถนาไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้
ได้ผลจริง
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
4) จานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา
และชุมชน ที่นาผลงานวิจัยและพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ (ราย)
5) จานวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(รายการ)
6) อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น
(SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้าฝน ปริมาณน้า
ในเขื่อน และพายุ (ร้อยละ)
7) จานวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้า
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ได้ (ราย)

เป้าหมาย
2555

2556

2557

2558

2559

รวม

60*

21

21

21

21

144

120

350

350

400

400

1,620

80

80

80

80

80

80

200

-

120

240

225

785

กลยุทธ์
2.1 ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขยายผล งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
2.2 สร้างคลังข้อมูลและความรู้ด้านทรัพยากรน้า และพัฒนาคุณภาพข้อมูลและการให้บริการ
หมายเหตุ
* เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มขึนเป็น 60 ราย เนื่องจากผลการดาเนินงานของโครงการจัดการนาชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง นาท่วม ในพืนที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง (ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554-2555) ที่คาดว่าจะมีชุมชนใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา ประมาณ 40 ราย ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีการ
ดาเนินโครงการดังกล่าวต่อ ค่าเป้าหมายจึงลดลงเหลือ 21 ราย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร
เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและ
ข้อมูล
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
8) จานวนโครงการความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม (โครงการ)

เป้าหมาย
2555 2556 2557 2558 2559
5

5

5

5

5

รวม
25

กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและบุคลากร
3.2 เผยแพร่ผลงานและตัวอย่างความสาเร็จ ให้เกิดความร่วมมือในระดับประเทศและระดับสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับประชาชน
และชุมชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนและชุมชนได้นาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
9) จานวนกิจกรรมที่นาผลงานไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน (กิจกรรม)
10) ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
11) ร้อยละของจานวนชุมชนภายใต้โครงการ
จัดการน้าชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
น้าท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง ที่
สามารถบริหารจัดการน้าได้ด้วยตนเอง
12) ร้อยละของจานวนชุมชนในเครือข่าย 40
ชุมชนที่เพิ่มขึ้นของโครงการจัดการน้า
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม ใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 84 แห่ง ที่สามารถทา
โครงสร้างน้าได้สาเร็จ

เป้าหมาย
2555

2556

2557

2558

2559

รวม

50

50

55

55

60

270

80

80

80

80

80

80

80*

-

-

-

-

80

80*

-

-

-

-

80

กลยุทธ์
4.1 สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
* เป็นผลการดาเนินงานของโครงการจัดการนาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง นาท่วม ในพืนที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 84 แห่ง ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555

24

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ด้วย วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
เป้าประสงค์ : แม่ข่ายมีศักยภาพในการดาเนินงานและขยายผล ด้านการจัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร
ตัวชีวัดและเป้าหมาย
ตัวชีวัด
13) จานวนแม่ข่ายด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน ที่มีศักยภาพและ
สามารถขยายผล (ราย)

เป้าหมาย
2555

2556

2557

2558

2559

รวม

5

5

5

5

5

25

กลยุทธ์
5.1 เร่งสร้างแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการขยายผล

25

26

27

28

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

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559

ข้ อ ที่ 6 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ โครงการปรับปรุง
แผนการดาเนินงาน
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ประสิทธิภาพและบารุงรักษา  ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบารุงรักษาสถานีโทร
(ข้อที่ 6.8)
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
มาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ สสนก.
จ านวนทั้ ง สิ้ น 850
สถานี ทั่ ว ประเทศ
ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
(ประกอบด้ว ยสถานีโ ทรมาตรตรวจวัดสภาพ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
อากาศและปริมาณน้าฝนอัตโนมัติจานวน 540
จากวิทยาศาสตร์
สถานี และสถานี โ ทรมาตรวัดระดับอัตโนมัติ
เทคโนโลยี การวิจัยและ
จานวน 310 สถานี) ให้มีเสถียรภาพพร้อม
พัฒนา และนวัตกรรม
ใช้งาน
(ข้อที่ 8.4, 8.5)
 ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติทดแทนจานวน
ข้อที่ 9 การรักษาความ
40 สถานี (เนื่องจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีการ
มั่นคงของฐานทรัพยากร
สื่อสารจาก 2G เป็น 3G ส่งผลให้พื้นที่ cell
และการสร้างสมดุลระหว่าง
site ของ AIS ที่เป็นจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร
การอนุรักษ์กับการใช้
ของ สสนก. หมดสั ม ปทานจึ ง ต้ อ งมี ก ารรื้ อ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ข้อที่
ถอน/เคลื่อนย้าย)
9.4)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ให้บริการข้อมูลเตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
อัตราความถูกต้องร้อยละ 95 ขึ้นไป
 มีข้อมูลสาหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้า
 มีข้อมูลสาหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่
 สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการป้องกันและ
29

นโยบายรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรนาชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลนาและภูมิอากาศ
แห่งชาติ

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

โครงการพัฒนาภูมิ
สารสนเทศนาระดับตาบล

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

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559
อัตโนมัติ

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

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้าให้สามารถนา
ข้ อ มู ล ที่ มี ม าวิ เ คราะห์ ใ ช้ ง านและให้ บ ริ ก าร
ข้ อ มู ล ด้ า นน้ าและภู มิ อ ากาศได้ ทั้ ง ในสภาวะ
ปกติ แ ละสภาวะวิ ก ฤต สามารถรองรั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมดาเนินงานวิจัยและพัฒนา
ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกประเทศ
ที่จะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคตได้

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

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

53,923,800 บาท
60,000,000 บาท

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

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบรายจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559
รวมทังปี

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

83.8078

20.9520

20.9520

20.9520

20.9518

31.0467

8.7801

7.2609

7.3880

7.6177

214.6038

90.4431

77.8442

33.7174

12.5991

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

106.0571

62.0574

41.1686

(ได้แก่ เงินเดือนพนักงานและผู้บริหาร)

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

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจยั
พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร

กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร

เพื่อพัฒนาฐานความรูแ้ ละ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร

มีผลงานวิจัยและฐานความรู้
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันฯ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

31.0467 ฝ่ายบริหาร

- พัฒนาฐานความรู้
- พัฒนางานวิจัย

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

15.5000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากร
น้า

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

บารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานของสถานี
โทรมาตร
- สรุปผลและจัดทารายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
งานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น

โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ

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

ระบบคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้า
พร้อมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์
สถานการณ์น้าและระบบ
พยากรณ์เพื่อการเตือนภัย

69.1038 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้า
ฝ่ายบริหารความร่วมมือ
และสื่อสารองค์กร
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แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่าย งานวิจัย
และพัฒนา ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้า
และการเกษตร

กิจกรรมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร

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

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

83.8078 ฝ่ายบริหาร

- พัฒนาทรัพยากรบุคคล

41

แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบ
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- พัฒนาเครือข่ายวิจัยและความ
ร่วมมือ

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

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

60.0000

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

แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6
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10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั ประชาชน
และชุมชน

โครงการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศน้าระดับตาบล

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

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

50.0000 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
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แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

12

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

แผนการดาเนินงาน ปี 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
1

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดือนที่
2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

ผู้รับผิดชอบ

12

20.0000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร

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

329.4583
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