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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ�ตร ทรงให� 
ความสำคัญกับเร�อ่งน้ำเป�นอย�างมาก มีพระราชดำรัสว�า “ถ�ามีน้ำคนอยู�ได� ถ�าไม�มี 
น้ำคนอยู�ไม�ได� ต�องมีท้ังน้ำบร�โภค น้ำใช� และน้ำเพ�อ่การเพาะปลูก เพราะว�าชีว�ต 
อยู�ที่นั่น” ตลอดระยะเวลากว�า 70 ป�ที่ทรงครองราชย� จ�งทรงทุ�มเทพระวรกาย 
อย�างหนักเพ�่อแก�ป�ญหาเร�่องน้ำให�ประเทศชาติและประชาชน ทั้งป�ญหาน้ำแล�ง 
น้ำหลาก น้ำท�วมและน้ำเสีย ด�วยมีพระราชประสงค�ให�คนไทยมีชีว�ตความเป�นอยู� 
ที่ดีข�้นอย�างถ�วนหน�า ในการแก�ป�ญหานั้นทรงให�ความสำคัญกับการมีข�อมูล 
ที ่ถูกต�อง ครบถ�วน เพ� ่อจะได�นำมาวางแผนบร�หารจัดการน้ำได�อย�างมี 
ประสิทธิภาพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ�ตร ทรง 
ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
หร�อ สสนก. ที่จัดตั้งข�้นภายใต�สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
แห�งชาติ กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ�่อดำเนินการว�จัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี รวบรวมและว�เคราะห�ข�อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
รวมทั้งถ�ายทอดเทคโนโลยี ให�หน�วยงานต�างๆ ชุมชน และประชาชน นำไปใช� 
ในการเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ อย�างต�อเนื ่อง 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให�คณะผู �บร�หารของสถาบันฯ เข�าเฝ�า 
ทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานเป�นประจำ 
ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2549 เป�นต�นมา และในป� พ.ศ. 2551 ทรงพระกรุณาโปรดเกล�า 
โปรดกระหม�อมให�สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป�น 
องค�การมหาชน สังกัดกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
 ในฐานะประธานกรรมการบร�หารคนแรก ท่ีมีส�วนร�วมในการจัดต้ังสถาบันน้ี 
เพ�่อดำเนินงานสนองพระราชดำร�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพ�ตร ขอให�คณะผู�บร�หาร เจ�าหน�าที่ สสนก. และผู�ที ่ 
เกี่ยวข�องทุกคน น�อมนำแนวพระราชดำร�และหลักการทรงงานมาเป�นหลักคิด  
หลักปฏิบัติ โดยเฉพาะเร�อ่งการ “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” การเข�าใจป�ญหาเป�นสิ�ง 
สำคัญ เพราะหากไม�เร��มจากความเข�าใจแล�ว เราก็ ไม�สามารถทำสิ�งอื่นๆ ได� 
เราต�องรู�ว�าเรามีน้ำไหม ทำไมเราถึงไม�มี ทำไมจ�งมีเกิน ต�องตอบคำถามให�ครบ 
เสียก�อน และทางออกคืออะไร เหตุคืออะไร ทางแก�เหตุคืออะไร เม่ือเรารู�ข�อมูลแล�ว 
เราจะรู�ว�าหากน้ำมาเราควรทำอะไร จากนั้น ต�องลงมือปฏิบัติ เพราะหากไม� 
ลงมือทำก็ไม�เกิดผลอะไร  สสนก. ต�องรู�ว�างานท่ีเราทำสำคัญอย�างไร จะได�เกิด 
ความภาคภูมิใจ การทำงานต�องมีความรักในงาน และเหนือสิ �งอื ่นใดคือ 
ประเทศชาติ เพราะงานที่เราทำนี้ จะทำให�แผ�นดินที่เราอาศัยอยู�นั้นประชาชน 
ดำรงชีว�ตอยู�อย�างมีความสุข และส�งต�อให�ลูกหลานต�อไป นี่คือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ขอให� สสนก. สานต�อพระราชปณิธานที่ได�พระราชทานไว� ดำเนินงาน 
ได�บรรลุเป�าหมายและเกิดประโยชน�แก�ส�วนรวมอย�างแท�จร�ง

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปร�กษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

สุเมธ ตันติเวชกุล

น�อมนำแนวพระราชดำร�และหลักการ
ทรงงานมาเป�นหลักคิด หลักปฏิบัติ“ ”

สารจากประธานกิตติมศักดิ์



 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลเดช บรมนาถบพ�ตร ทรงลงพระปรมาภิไธย โปรดเกล�าโปรดกระหม�อม 
ให�จัดต้ังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ข�น้เป�นองค�การมหาชน 
ซึ่งเป�นที่ 63 ในรัชกาลที่ 9 และในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก็จะครบ 9 ป� 
ที ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อม ให�จัดตั ้งสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) หร�อ สสนก. นับเป�นพระมหา 
กรุณาธิคุณอย�างหาที่สุดมิได�
 ตลอดระยะเวลาที ่ผ�านมา สสนก. ได�น�อมนำแนวพระราชดำร�ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพ�ตร มาปฏิบัติงาน 
โดยตลอด และได�มีการว�จัยและพัฒนา ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวบรวม 
และว�เคราะห�ข�อมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอ 
ผลการว�จัยและพัฒนาให�องค�การต�างๆ นำไปใช�ประโยชน�ในการเพ��มประสิทธิภาพ 
การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ส�งเสร�มความร�วมมือด�าน 
การว�จัยทั้งในประเทศและต�างประเทศ บร�การถ�ายทอดเทคโนโลยีให�หน�วยงาน 
ประชาชนและชุมชนนำไปใช�ประโยชน� ได�โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดย 
ผลการดำเนินงานมีความก�าวหน�ามาอย�างต�อเน่ือง เกิดเคร�อข�ายความร�วมมือ 
ในการปฏิบัติงาน เคร�อข�ายความร�วมมือในการใช�งานข�อมูลมากมาย ทั้งใน 
ประเทศและต�างประเทศ
 ในนามของคณะกรรมการบร�หาร สสนก. ขอขอบคุณเคร�อข�ายความร�วมมือ 
ทุกภาคส�วนที่สร�างความสำเร็จร�วมกัน และหวังเป�นอย�างยิ�งว�าจะได�รับความ 
ร�วมมือ และการสนับสนุนเช�นนี้อย�างต�อเนื่อง เพ�่อร�วมกันพัฒนาการบร�หาร 
จัดการน้ำของประเทศให�เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และแก�ป�ญหาน้ำของประเทศได� 
อย�างแท�จร�ง ท่ีสำคัญท่ีสุด เราทุกคนจะร�วมมือกันน�อมนำแนวพระราชดำร�ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพ�ตร ไปเป�น 
แนวทางในการปฏิบัติงานตลอดไป

ประธานกรรมการบร�หาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

เฉลิมเกียรติ  แสนว�เศษ

น�อมนำแนวพระราชดำร�
เป�นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตลอดไป

สารจากประธาน
กรรมการบร�หาร

”
“







 การบร�หารประเทศบนข�อมูลอย�างเป�นระบบเพ�่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
เป�นแนวทางที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได�อย�างถูกต�อง โดยเฉพาะข�อมูลทรัพยากรน้ำ 
ซึ่งขาดการจัดเก็บข�อมูลอย�างเป�นระบบในอดีต ดังนั้น กระทรวงว�ทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การ 
มหาชน) หร�อ สสนก. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล�าวจ�งได�มีการพัฒนาเคร�อ่งมือ 
เพ�่อรวบรวม และจัดเก็บข�อมูลทรัพยากรน้ำ ในรูปแบบระบบ Big Data เพ�่อ 
บูรณาการข�อมูลน้ำเพ�อ่การบร�หารจัดการน้ำอย�างเป�นระบบและให�เกิดประโยชน� 
สูงสุด ตรงความต�องการของประชาชน และช�วยในการตัดสินใจบร�หารจัดการ 
น้ำของประเทศ
 สสนก. ได�เร��มพัฒนาระบบรวบรวมข�อมูลทรัพยากรน้ำจากหน�วยงาน 
ที่เกี่ยวข�อง 5 หน�วยงาน รวมทั้งพัฒนาระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ 
ปร�มาณฝน และระดับน้ำอัตโนมัติ โดยติดต้ังแล�วท่ัวประเทศ 867 สถานี ส�งข�อมูล 
อัตโนมัติทุก 10 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ป�จจ�บันได�ขยายการรวบรวม เชื่อมต�อ 
ข�อมูลจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พัฒนาเป�นข�อมูลขนาดใหญ� จาก 35 หน�วยงาน 
10 กระทรวง ภายใต� “คลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ” นับเป�นการ 
บูรณาการทำงานในรูปแบบใหม� ข�อมูลทั้งหมดนี้พัฒนาเป�นระบบอัจฉร�ยะ 
Big Data Analytics ท่ีจะช�วยว�เคราะห�และคาดการณ�สถานการณ� เพ�อ่สนับสนุน 
การตัดสินใจด�านบร�หารจัดการน้ำ ช�วยในการวางแผนทั้งในภาวะปกติ ภาวะ 
ว�กฤต เพ�่อช�วยเหลือพ�่น�องประชาชนได�อย�างทันท�วงที และประชาชนทั่วไป 
ยังสามารถติดตามสถานการณ�น้ำและอากาศได�ด�วยตัวเองทางเว็บไซต�และ 
แอปพลิเคชัน ThaiWater จากสถานการณ�น้ำท�วมในหลายพ�้นที่ของประเทศ 
หน�วยงานภาครัฐได�มีการใช�ระบบคลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ เพ�่อ 
ว�เคราะห�ข�อมูล และคาดการณ�สถานการณ� สื่อสารการแจ�งเตือนภัยให�กับ 
ประชาชน สำหรับเกษตรกร ได�ใช�ข�อมูลโทรมาตร แผนที่ และ GPS จัดทำผังน้ำ 
มาสู�การพัฒนาและบร�หารจัดการน้ำอย�างเป�นระบบ สามารถวางแผนบร�หาร 
จัดการแหล�งน้ำ แก�ป�ญหาน้ำท�วม น้ำแล�ง และเป�าหมายของ สสนก. ภายใต� 
กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี คือการพัฒนาต�อยอดระบบคลังข�อมูลน้ำ 
และภูมิอากาศแห�งชาติ ร�วมกับ Big Data ด�านอื่นๆ เพ�่อให�เกิดเป�นฐานข�อมูล 
ท่ีทรงพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยอย�างมีประสิทธิภาพ ยกระดับ 
คุณภาพชีว�ตของประชาชน ให�เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

ผู�อำนวยการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

สุทัศน�  ว�สกุล

บูรณาการข�อมูลน้ำเพ�่อการ
บร�หารจัดการน้ำอย�างเป�นระบบ

และให�เกิดประโยชน�สูงสุด

สารจากผู�อำนวยการ

“
”



สารบัญ

แนะนำ สสนก.

บทบาทของ สสนก.

ผลการดำเนินงาน
ป�งบประมาณ 2560

13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร
 อัตโนมัติ เพ�่อการเตือนภัย
20 โครงการพัฒนาระบบศูนย�คลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ
22 โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5
26 โครงการสร�างแม�ข�ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 ด�วยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
31 โครงการถ�ายทอดเทคโนโลยี เพ�่อการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ
 เพ��มเศรษฐกิจชุมชน
36 งานความร�วมมือระหว�างประเทศ
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค�การมหาชน
 ประจำป�งบประมาณ 2560
43 การประเมินมูลค�าเพ��มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สสนก.
 ป�งบประมาณ 2560
46 การบร�หารความเสี่ยง ป�งบประมาณ 2560
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6 การพัฒนาระบบคลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ
7 ศูนย�บร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด
8 การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด�วยว�ทยาศาสตร�
 และเทคโนโลยี
10 งานว�จัยแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ปฏิบัติการร�วมเตร�ยมพร�อมรับมือ
หย�อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัว
เข�าปกคลุมภาคใต� 

รายงานสถานะการเง�น

ภาคผนวก

61 รายงานของผู�สอบบัญชี
63 รายงานสถานะการเง�น
75 รายงานว�เคราะห�ทางการเง�น

77 คณะกรรมการบร�หาร
83 โครงสร�างคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
85 การกำหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�หาร
86 การเข�าประชุมของคณะกรรมการบร�หาร
88 ผู�บร�หาร สสนก.
89 โครงสร�าง สสนก.
93 บทความตีพ�มพ�ในป�งบประมาณ 2560
96 สรุปข�าวเด�น สสนก.
121 แผนงาน/โครงการ ป�งบประมาณ 2561
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บทที่

1
แนะนำ สสนก.
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ประวัติความเป�นมา
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห�วงใย 
สถานการณ�น้ำมาโดยตลอดระยะเวลาแห�งการครองราชย� และทรงให� 
ความสำคัญกับการใช�ข�อมูลประกอบการตัดสินใจบร�หารจัดการน้ำ 
ในป� พ.ศ. 2538 เกิดว�กฤตน้ำท�วมใหญ� ทรงพบว�าข�อมูลน้ำขาดการ 
บูรณาการ ต�อมาในป� พ.ศ. 2539 จ�งได�พระราชทานพระราชดำร�ให� 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ร�วมกับ สำนักงาน 
คณะกรรมการพ�เศษเพ� ่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจาก 
พระราชดำร� (สำนักงาน กปร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย 
(สกว.) และสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 
วางแผนพัฒนาระบบข�อมูลเพ�่อบร�หารจัดการน้ำของประเทศไทย 
เกิดเป�น “โครงการระบบเคร�อข�ายเพ�่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห�ง 
ประเทศไทย” เร��มดำเนินการเมื่อป� 2541 โดยหน�วยปฏิบัติการว�จัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีคอมพ�วเตอร�สมรรถนะสูง ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็ก 
ทรอนิกส�และคอมพ�วเตอร�แห�งชาติ สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยีแห�งชาติ ได�พัฒนาระบบสารสนเทศเช่ือมต�อและเก็บรวบรวม 
ข�อมูลทรัพยากรน้ำลุ�มน้ำเจ�าพระยาทั้งหมดจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
เพ�่อให�หน�วยงานต�างๆ ได� ใช�ข�อมูลร�วมกัน ระบบใช� ได�จร�งในป� 2545 
นับเป�นจ�ดเร��มต�นของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�่อการบร�หาร 
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
 ต�อมาเพ�่อให�การดำเนินงานดังกล�าวมีความต�อเนื่อง จ�งมีการ 
ลงนามความร�วมมือระหว�าง สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยีแห�งชาติ กรมชลประทาน และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2547 จัดต้ัง “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร” ข�น้ภายใต�สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
แห�งชาติ กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ�่อเป�นสถาบันว�จัยและ 
พัฒนาในด�านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรโดย
เฉพาะ ที่นำว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการสาร 
สนเทศด�านทรัพยากรน้ำและการเกษตร และพัฒนาระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจดำเนินงาน หร�อวางแผนงาน ด�านการบร�หารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะในเร�่องเร�งด�วน 
อาทิ ภัยแล�ง และน้ำท�วม ช�วยให�หน�วยงานภาครัฐสามารถใช�ข�อมูล 
ติดตาม วางแผน และบร�หารจัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 จากผลการดำเนินงานมากว�า 10 ป� เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2551 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล�าโปรดกระหม�อมให�ตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) พ.ศ. 
2551” จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ข�้นเป�น 
องค�การมหาชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล�ม 
125 ตอน 138 ก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีผลใช�บังคับตั้งแต� 
วันที่ 1 มกราคม 2552 เป�นต�นไป



เร��มพัฒนาระบบเคร�อข�าย
เพ�่อการจัดการทรัพยากรน้ำ 
แห�งประเทศไทย ในพระราชดำร� 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ยื่นขอจดสิทธิบัตรกระบวนการ
แสดงผลข�อมูล และแผนที่ เพ�่อการ 
จัดการทรัพยากรทางภูมิศาสตร�

มีระบบคอมพ�วเตอร�บร�การ (Terabyte Server) 
สำหรับเก็บข�อมูลขนาดใหญ�และระบบสำรองข�อมูล

เร��มดำเนินงานโครงการเคร�อข�ายสารสนเทศการเกษตร

เร��มงานว�จัยโทรมาตร
(Field Server) ร�วมกับ
Nation Agriculture Research 
Organization (NARO) 
ประเทศญี่ปุ�น
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โทรมาตรต�นแบบ

ภารกิจตามวัตถุประสงค�การจัดตั้ง สสนก.
 1) ว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและว�เคราะห�ข�อมูลในด�านการจัดการสารสนเทศ  
  ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 2) นำเสนอผลการว�จัยและพัฒนาเพ�่อให�องค�การต�างๆ นำไปใช�ประโยชน�ในการเพ��มประสิทธิภาพการบร�หาร  
  จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 3) ส�งเสร�มความร�วมมือทั้งในประเทศและต�างประเทศในการว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในด�าน  
  การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 4) บร�การถ�ายทอดเทคโนโลยีที่เป�นผลการว�จัยและพัฒนาของสถาบันให�ประชาชนและชุมชนนำไปใช�ประโยชน�ได�
  โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล

2541
2543

2545
2546



1 มกราคม 2552 
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันฯ 
มีผลบังคับใช�

27 ธันวาคม 2551 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
ให�ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค�การมหาชน)
พ.ศ. 2551

16 มกราคม 2547 จัดตั้ง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร ภายใต� สวทช.
กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

เร��มดำเนินงานด�านการจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ด�วย 
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
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2546
2547

2551
2552



บทที่

2
บทบาทของ สสนก.
6 การพัฒนาระบบคลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ
7 ศูนย�บร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด
8 การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด�วยว�ทยาศาสตร�
 และเทคโนโลยี
10 งานว�จัยแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



การพัฒนาระบบคลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ
 สสนก. ได�น�อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขยายผลรวบรวมและจัดเก็บข�อมูลจาก 
หน�วยงานภาครัฐที่เก่ียวข�องด�านทรัพยากรนํ้าและภูมิอากาศ พัฒนาระบบเครือข�ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าแห�งประเทศไทย 
ต�อยอดเป�น “คลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติ” ป�จจุบันเชื่อมโยงข�อมูลจาก 35 หน�วยงาน เพ่ือเป�นระบบข�อมูลกลาง สนับสนุนการ 
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ ซึ่งได�นําไปใช�ปฏิบัติการในสถานการณ�จริง ประสบผลสําเร็จทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
เช�น เหตุการณ�อุทกภัยครั้งใหญ�ในพื้นที่ภาคใต� เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560  สสนก. จัดชุดเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการสนับสนุนการ 
ทํางานของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งส�วนกลางและส�วนภูมิภาค โดยนําระบบคลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติที่เชื่อมโยง 
ข�อมูลจาก 35 หน�วยงาน มาใช�สนับสนุนข�อมูล ติดตาม วิเคราะห�สถานการณ�นํ้า และร�วมวิเคราะห�แนวทางบรรเทาอุทกภัยได�อย�างมี 
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให�เกิดความมั่นใจในการบูรณาการระบบข�อมูลจากส�วนกลาง พลเอกประยุทธ จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี พร�อม 
คณะได�เดินทางเข�าตรวจความพร�อมคลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติ ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค�การ 
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี อาคารบางกอกไทยทาวเวอร� ชั้น 14 ถนนรางนํ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ� 2560 อย�างเป�นทางการ พร�อมให�นโยบายในการดําเนินงานระยะต�อไป

พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา
นายกรัฐมนตร�

“ให� สสนก. จัดทำข�อมูลแบบหลายมิติและ
ข�อมูลเชิงลึก สนองตอบการใช�งานของผู�ใช�

กลุ�มต�างๆ ในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ
พ�้นที่ ให�เกิดประโยชน�สูงสุด รวมทั้งสามารถ
เสนอแนะทางเลือกในการบร�หารจัดการทั้งใน

ภาวะปกติและภาวะไม�ปกติด�วย”

 รัฐบาลมนีโยบายทีจ่ะบูรณาการฐานข�อมูลกลางภาครฐั โดยเชือ่มโยงข�อมลูในการดาํเนนิงานจากฐานข�อมลูของหน�วยงาน 
ต�างๆ ให�เป�นระบบเดยีวกนั ฐานข�อมูลทรพัยากรนํา้และภมิูอากาศเป�นหนึง่ในฐานข�อมูลสาํคญัที่ได�มอบหมายให�รฐัมนตรวี�าการ 
กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี รบัผดิชอบทาํหน�าทีเ่ป�นประธานคณะกรรมการบรูณาการฐานข�อมลูนํา้และภูมอิากาศแห�งชาติ 
โดยมีผู�อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร เป�นเลขานุการ ซึ่งการดําเนินงานเห็นความก�าวหน�าและความ 
สาํเร็จทีเ่ป�นรปูธรรมผ�านระบบคลงัข�อมลูนํา้และภมูอิากาศแห�งชาติ และเพ่ือให�คลงัข�อมลูนํา้ฯ มคีวามพร�อมต�อการนาํไปใช�สนบัสนนุ 
การตัดสินใจบริหารจัดการนํ้ามากที่สุด จึงขอให� สสนก. และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ร�วมกันดําเนินการดังนี้
 ขอให�น�อมนาํพระราชดาํรสัของสมเดจ็พระเจ�าอยู�หวัทีท่รงรบัสัง่ไว�ว�า “เราจะต�องบรหิารงานจากป�ญหา ข�อเทจ็จรงิ และข�อมลู 
ทางวิทยาศาสตร�” มาใช� ในการทํางาน โดยคลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติ มีข�อมูล เครื่องมือ และเครือข�ายพร�อมอยู�แล�ว 
เป�นหน�วยหลักในการเชื่อมโยงข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูล ทํางานในระดับประเทศ และให�บูรณาการข�อมูล การวิเคราะห�ข�อมูล และ 
การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีร�วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ� ไม�ให�เกิดความซํ้าซ�อน และกระจายข�อมูลให�ถึงผู� ใช�งานอย�างครบถ�วน
 ที่สําคัญคือ ขอให�จัดทําระบบที่สามารถสนับสนุนการบริหารราชการในระดับภูมิภาคได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยให� 
จัดทําข�อมูลแบบหลายมิติและข�อมูลเชิงลึก สนองตอบการใช�งานของผู�ใช�กลุ�มต�างๆ ในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นท่ี 
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด รวมทั้งสามารถเสนอแนะทางเลือกในการบริหารจัดการทั้งในภาวะปกติและภาวะไม�ปกติด�วย
 สาํหรับการขยายผลการดาํเนินงานของคลงัข�อมูลนํา้และภมิูอากาศแห�งชาต ิขอให�ประชาสมัพนัธ�การใช�งาน ThaiWater 
Mobile Application เพ่ือสร�างกระบวนการเรียนรู� ให�กับประชาชนในการใช�ข�อมูลติดตามสถานการณ�นํ้าอย�างเป�นระบบ และ 
สามารถเตรียมความพร�อมรับมอืสถานการณ�ภยัพบิติัต�างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ได� นอกจากนี ้องค�การสหประชาชาติได�ชืน่ชมประเทศไทย 
ที่สามารถรวบรวมข�อมูลนํ้าและสภาพอากาศจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องได�สําเร็จ จึงขอให�ขยายผลไปยังกลุ�มประเทศอาเซียนด�วย
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ศูนย�บร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด โดยความร�วมมือกับสภาเกษตรกรแห�งชาติ 

นายประพัฒน� ป�ญญาชาติรักษ�
ประธานสภาเกษตรกรแห�งชาติ

“เพราะรู�ล�วงหน�าว�าจะเกิดอากาศ
หนาวเย็นและมีฝนตกเมื่อใด 

ใครรู�ล�วงหน�าย�อมได�เปร�ยบในการผลิต
สสนก. คือหน�วยงานที่มีสิ�งเหล�านี้

ให�บร�การเกษตรกร”

 การที่จะก�าวเข�าสู�ยุคเกษตร 4.0 เกษตรกรต�องเร่ิมจากมีข�อมูลที่พร�อม รู�ศักยภาพของพื้นที่ มีองค�ความรู� และมีระบบ 
สารสนเทศทีม่ปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะข�อมลูสารสนเทศด�านนํา้ซึง่เป�นข�อมลูสาํคัญทีจ่ะเป�นประโยชน�ต�อการวางแผนการเพาะปลกู 
และการเก็บเก่ียว นอกจากนี้เกษตรกรต�องสามารถสร�างมูลค�าเพิ่มในสินค�าของตน เปล่ียนภาคการเกษตรดั้งเดิมที่เป�นเพียง 
ฐานการผลิตวัตถุดิบ ซ่ึงภาครัฐจะต�องส�งเสริมให�เกษตรกรหันมาแปรรูปวัตถุดิบและสร�างความหลากหลายของผลิตผล หาก 
เกษตรกรมีรายได�สามารถพึ่งพาตนเองได� และมีเงินทุนสะสม ประเทศก็จะก�าวพ�นยุคกับดักรายได�ปานกลางได� 
 ป� 2560 นี้ สภาเกษตรกรแห�งชาติ ร�วมมือกับ สสนก. จัดตั้งศูนย�บริหารจัดการนํ้าระดับจังหวัด จํานวน 20 จังหวัด และ 
ได�มีพิธีเป�ดศูนย�บริหารจัดการนํ้าสภาเกษตรกรจังหวัดลําปางขึ้นอย�างเป�นทางการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยมีรัฐมนตรี 
ว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป�นประธานในพิธี  ซึ่งศูนย�ดังกล�าวจะเป�นศูนย�แห�งคลังข�อมูลและคลังความรู�ด�านการ 
จัดการนํ้าระดับท�องถิ่น ใช�ประโยชน�ในการทํางานและการวางแผนบริหารจัดการนํ้าสําหรับเกษตรกรให�สามารถพึ่งพาตนเองและ 
ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาเกษตรกรให�สามารถใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ลดต�นทุนและเพ่ิมมูลค�าสินค�าเกษตร เพ่ือยกระดับให�ภาคเกษตรเป�นส�วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
ให�บรรลุเป�าหมายการเป�นเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล  
 ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย�บริหารจัดการนํ้าฯ นั้น สภาเกษตกรแห�งชาติทํางานร�วมกับหน�วยงานหลัก ได�แก� 
สสนก. สมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย และชุมชน โดยใช�เทคโนโลยีของศูนย�บริหารจัดการนํ้าฯ เป�นเครื่องมือ 
ในการกระจายข�อมูลสารสนเทศสู�เครือข�ายเกษตรกร ให�พร�อมรับมือสภาพอากาศได�อย�างทันเหตุการณ� ลดการสูญเสียด�าน 
ปศุสัตว�และการเกษตร ตัวอย�างเช�น อากาศหนาวเย็นฉับพลันทําให� ไก�ที่เลี้ยงไว�ตายเป�นจํานวนมาก หรือ ฝนตกในช�วงเก็บเก่ียว 
ข�าวทําให�ข�าวมีความชื้นสูง ซึ่งต�อไปจะไม�เกิดป�ญหาอย�างนี้ขึ้นอีก เพราะรู�ล�วงหน�าว�าจะเกิดอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกเมื่อใด 
ใครรู�ล�วงหน�าย�อมได�เปรียบในการผลิต สสนก. คือหน�วยงานที่มีสิ่งเหล�านี้ให�บริการเกษตรกร

 รัฐบาลได�มอบหมายให�  สสนก. พัฒนาระบบคลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติ เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน 
ของรัฐที่เก่ียวข�อง 35 หน�วยงาน พร�อมสําหรับการใช�งานแล�วอย�างเป�นรูปธรรม ประกอบกับการดําเนินงานของ สสนก. ที่สนับสนุนการ 
ใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการนํ้าของชุมชน มาตั้งแต�ป� พ.ศ. 2546 จนถึงป�จจุบัน มี 60 ชุมชนแกนนํา ที่สามารถบริหาร 
จัดการนํ้าชุมชนด�วยตนเอง เกิดเป�นต�นแบบพัฒนาและขยายผลเป�นเครือข�ายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนด�วยวิทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยกีว�า 900 หมู�บ�านทัว่ประเทศ โดยมกีารดาํเนนิงานร�วมกับสภาเกษตรกรจงัหวดัผ�านเครือข�ายชมุชน นาํไปสู�ความร�วมมอืระหว�าง 
สสนก. กับสภาเกษตรกรแห�งชาติ เพ่ือถ�ายทอดตัวอย�างความสําเร็จสู�เครือข�ายเกษตรกร ให�สามารถบริหารจัดการนํ้าได�ด�วยตนเอง 
พัฒนาไปสู�การจัดตั้งศูนย�บริหารจัดการนํ้าระดับจังหวัด ร�วมกับสภาเกษตรกรแห�งชาติ โดยใช�ต�นแบบจากที่ได�ดําเนินการสําเร็จและ 
ใช�งานจรงิมาแล�ว จากองค�การบรหิารส�วนจงัหวดัแพร� และองค�การบรหิารส�วนจงัหวัดพจิติร จดัต้ังเป�นศูนย�บริหารจดัการนํา้ระดบัจงัหวัด 
สาํหรบัใช�ติดตามสถานการณ�และวางแผนบรหิารจดัการนํา้สาํหรับภาคเกษตรในพืน้ทีต่นเองได� และยงัสนบัสนนุการแจ�งเตือนภัยได�อย�าง 
ทนัท�วงท ีซึง่จะช�วยป�องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย�างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป�นอู�ข�าวอู�นํ้าของประเทศ
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การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด�วยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

พลโทว�จักขฐ� สิร�บรรสพ
แม�ทัพภาคที่ 3

“การดำเนินงานบร�หารจัดการน้ำ 
ลุ�มน้ำยม – น�าน ในพ�้นที่จังหวัดอุตรดิตถ�

จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพ�จ�ตร
ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดเป�น
ต�นแบบการบร�หารจัดการน้ำ บนพ�้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพ�ยง”

 ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ลงนามความร�วมมือ กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค�การมหาชน) และ 
หน�วยงานอืน่ๆ ประกอบด�วย กรมชลประทาน จงัหวัดพษิณโุลก จงัหวดัอตุรดติถ� จงัหวัดสโุขทยั และจงัหวัดพิจติร ในบนัทกึข�อตกลง 
ความร�วมมือว�าด�วยเร่ือง “การบริหารจัดการนํ้า ลุ�มนํ้ายม – น�าน และบางระกําโมเดล 60” โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงานบริหารจัดการนํ้า ลุ�มนํ้ายม – น�าน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ� จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร ให�เป�นไปอย�างมี 
ประสิทธิภาพ และเกิดเป�นต�นแบบการบริหารจัดการนํ้า บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง การอยู�ร�วมกับธรรมชาติที่ผันแปร
ตามสภาวะโลกร�อน รวมถึงการฟ��นฟูแก�มลิงธรรมชาติเพ่ือหน�วงนํ้าในช�วงฤดูนํ้าหลาก พร�อมทั้งนําหลักการและแนวทางดังกล�าว 
ไปขยายผลการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ�มนํ้าอื่นทั่วภาคเหนือ 
 บางระกําโมเดล 60 ได�สร�างผลงานทีป่ระสบความสาํเร็จเป�นอย�างมาก เนือ่งจากเป�นการทาํงานทีบ่รูณาการทกุส�วนราชการ 
ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานทุกแผนงาน ที่จะเป�นแบบอย�างนําไปสู�การแก� ไขป�ญหาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ 17 จังหวัด 
ภาคเหนือ โดยเฉพาะการแก� ไขป�ญหาเรื่องการบริหารจัดการนํ้าอย�างเป�นระบบ โดยน�อมนําแนวทางพระราชดําริมาประยุกต�ใช� 
ในการบริหารจัดการนํ้า และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บ การจัดทําประตูนํ้า คลองผันนํ้า การเก็บนํ้า 
ลงดิน การพิจารณาความต�างระดับของพ้ืนที่ เพื่อเป�นพื้นที่รับนํ้าครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั้งนํ้าแล�งและนํ้าท�วม สอดคล�องระหว�าง 
ฤดูกาลกับวิถีชีวิตของประชาชนดั้งเดิมในพื้นที่ดังกล�าว เพ่ือให�ประชาชนมีชีวิตความเป�นอยู�ที่ดีขึ้นอย�างย่ังยืน การปฏิบัติงาน 
ที่ผ�านมากองทัพภาคที่ 3 ได�ทุ�มเททรัพยากรทั้งสายงานปกติ สายงานรักษาความมั่นคงภายใน และสายงานรักษาความสงบ 
เรียบร�อย ในการแก�ป�ญหาดังกล�าว โครงการบางระกําโมเดล 60 จึงถือเป�นโครงการนําร�องในการหน�วงนํ้าในพื้นที่ลุ�มตํ่าที่ประสบ 
ความสําเร็จเป�นอย�างดี และขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค�การมหาชน) ที่สนับสนุนการ 
ดําเนินงานเป�นอย�างดี

 สสนก. ได�ดาํเนนิงานร�วมกับหน�วยงานภาครฐั ภาคเอกชน สนับสนนุการพฒันาและบรหิารจดัการทรัพยากรนํา้ชมุชน โดยน�อมนาํ 
แนวพระราชดําริด�านการบริหารจัดการนํ้า และประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เป�นเครื่องมือสํารวจตนเอง เก็บข�อมูล จัดทําแผนที่ 
ผังนํ้า และวางแผนพัฒนาแหล�งนํ้า ชุมชนสามารถบริหารจัดการนํ้าชุมชนด�วยตนเอง เตรียมพร�อมรับสภาวะการเปล่ียนแปลงของ 
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น เป�นต�นแบบพัฒนาและขยายผลความสําเร็จไปยังชุมชนอื่นได�ต�อไป
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“การส�งเสร�มให�ชุมชนเข�าใจอย�างถ�องแท�
ถึงป�ญหาน้ำแล�งน้ำท�วมที่เกิดข�้น เข�าถึง

ว�ธีการแก� ไข ด�วยว�ทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย�างสร�างสรรค� 

และมีความรู�สึกเป�นเจ�าของ จะช�วยให�ชุมชน
แก�ป�ญหาน้ำที่เกิดข�้นในพ�้นที่ได�”

 การทีช่มุชนสามารถจดัการกับป�ญหาและลดความเสีย่งจากภัยพิบติันํา้แล�งนํา้ท�วมได� ด�วยความร�วมมอืของคนในชมุชน 
และได�รบัความรู�การบรหิารจดัการนํา้จากการถ�ายทอดของสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้และการเกษตร (องค�การมหาชน) 
หรือ สสนก. เป�นเรื่องที่น�ายินดีและควรส�งเสริมให�แพร�หลายในวงกว�างต�อไป
 ชมุชนบ�านป�าภถ้ํูา ภูกระแต อาํเภอแวงน�อย จงัหวดัขอนแก�น เป�นตวัอย�างความสาํเร็จของการจดัการทรพัยากรนํา้ชมุชน 
ด�วยตนเอง โดยวธีิการทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ีจนสามารถแก�ป�ญหาความแห�งแล�ง และมคีวามมัน่คงด�านนํา้ ในป� พ.ศ. 
2558 เอสซจีจีงึร�วมกบั สสนก. สนบัสนนุให�เกดิการขยายผลความสาํเรจ็ สู�ชมุชนข�างเคียงทีบ่�านโนนเขวา ซึง่เดมิเคยเป�นพืน้ที่ 
นํ้าแล�ง นํ้าหลาก ฤดูฝนนํ้าหลากเข�าท�วมพื้นที่การเกษตร ฤดูแล�งหนองนํ้าแห�งขอด เกษตรกรไม�มีนํ้าสําหรับทําการเกษตร 
ขาดแคลนนํ้าที่ใช�ผลิตนํ้าประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค เมื่อชุมชนร�วมกันสํารวจ วางแผนฟ��นฟู และพัฒนาแหล�งนํ้าธรรมชาติ 
ให�มีประสิทธิภาพในการกักเก็บเพิ่มมากขึ้น สามารถบรรเทาป�ญหานํ้าแล�งนํ้าหลากได�
 ป�จจุบันชุมชนบ�านป�าภูถ้ํา ภูกระแต ได�ขยายความสําเร็จของการบริหารจัดการนํ้าด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ไปสู� 
เครือข�ายชุมชนข�างเคียง 7 ตําบลในจังหวัดขอนแก�นที่อยู�ติดลํานํ้าชี และขยายผลต�อไปยัง 10 จังหวัดในลุ�มนํ้าชี ทําให�มี 
ปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้นรวมกว�า 8.60 ล�านลูกบาศก�เมตร มีผู�รับประโยชน� จํานวนกว�า 2,000 ครัวเรือน 32 หมู�บ�าน ครอบคลุม 
พื้นที่การเกษตรกว�า 36,000 ไร�
 เอสซีจีมีความมุ�งมั่นที่จะส�งเสริมให�ชุมชนบริหารจัดการนํ้าด�วยตนเองเช�นกัน  โครงการ “รักษ�น้ําเพื่ออนาคต” ซึ่ง 
ดาํเนนิการมาอย�างต�อเนือ่งกว�า 10 ป� ในพืน้ทีช่มุชนรอบโรงงานเอสซจีทีัว่ประเทศ ได�น�อมนาํพระราชดาํรกิารบริหารจดัการนํา้ 
อย�างย่ังยืน และแนวทางการทรงงาน “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
บพิตร มาสานต�อตามพระราชดํารัส “สืบสาน รักษา ต�อยอด” ของสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร เพื่อให�ชุมชนดํารงชีวิตด�วยความย่ังยืน ร�มเย็น และเป�นสุข โดยให�ชุมชนเข�าใจอย�างถ�องแท�ถึงป�ญหาเรื่องนํ้าที่เกิดขึ้น 
เข�าถึงวิธีการแก� ไขที่เหมาะสมอย�างสร�างสรรค� มีความรู�สึกเป�นเจ�าของ เกิดความรู� ในการแก�ป�ญหา และต�อยอดไปสู�การสร�าง 
คุณภาพชีวิตที่ดี หลายชุมชนเป�นต�นแบบขยายผลไปสู�ชุมชนข�างเคียง และพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าชุมชนไปสู�ผลสําเร็จ 
ด�วยตนเอง เอสซีจีมีความต้ังใจที่จะร�วมกับ สสนก. ผสานเครือข�ายชุมชนให�เป�นเครือข�ายเดียวกัน เกิดการบริหารจัดการนํ้า 
ในภาพรวมของประเทศต�อไป

นายรุ�งโรจน�  รังสิโยภาส
กรรมการผู�จัดการใหญ� เอสซีจ�
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งานว�จัยแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“การที่ได�มาร�วมงานกับ สสนก. นั้น 
จ�งนับว�าเป�นโอกาสหนึ่งที่สามารถ

นำว�ชาการสู�การประยุกต�ใช�งานจร�ง”

 สสนก. ได�ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร�อมทั้งจัดทําระบบติดตามสถานการณ�การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ โดยร�วมกับผู�เชี่ยวชาญทั้งในและต�างประเทศเพื่อพัฒนา “ระบบการคาดการณ�สภาพอากาศ” 
ทัง้แบบระยะสัน้ และระยะยาว ทีพ่ร�อมสนบัสนนุข�อมลูสาํหรบัการวางแผนบรหิารจดัการนํา้ การเตือนภยันํา้ท�วม ดนิถล�ม 
และไฟป�า รวมถึงการติดตามสถานการณ�ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

 เมื่อประมาณปลายป� 2558 บัณฑิตวิทยาลัยร�วมด�านพลังงานและส่ิงแวดล�อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุรี  ได�ทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) กับ สสนก.  ด�านการวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือศึกษา ติดตาม และคาดการณ�สภาพอากาศและภูมิอากาศเพ่ือสนับสนุนการ 
จดัการทรพัยากรนํา้ ต�อมา ทัง้สองหน�วยงานได�ร�วมวิจยัโครงการปรบัปรงุข�อมลูเชงิพ้ืนทีน่าํเข�าเพือ่สนบัสนนุ 
การจําลองอุตุนิยมวิทยา เพื่อปรับปรุงข�อมูลนําเข�าให�มีคุณภาพสําหรับการจําลองอุตุนิยมวิทยาโดยใช� 
แบบจําลองวาฟ (WRF) โดยได�เสร็จสมบูรณ�แล�วเมื่อต�นป� 2560 ซึ่งผลลัพธ�ที่ได�จากการศึกษาได�ถูกนําไปใช� 
ประยุกต�ในการปฏิบัติการพยากรณ�ของ สสนก. และหน�วยงานอื่นบ�างแล�ว เนื่องด�วยผมเป�นอาจารย�ใน 
มหาวิทยาลัยนั้นจึงคลุกคลีอยู�กับความรู�ทางวิชาการเชิงลึก การที่ได�มาร�วมงานกับ สสนก. นั้น  จึงนับว�า 
เป�นโอกาสหนึ่งที่สามารถนําวิชาการสู�การประยุกต�ใช�งานจริง จับต�องได� จากประสบการณ�ที่ได�พบสัมผัสมา 
สสนก. เป�นหนึ่งในหน�วยงานด�านทรัพยากรนํ้าที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการอยู�ต�อเนื่อง และให�ความ 
สําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บุคลากรมีวิสัยทัศน�และมุ�งมั่นในการทํางาน และที่สําคัญ 
มีจิตใจที่เป�ดกว�างอย�างน�าประทับใจ ซึ่งเหล�านี้เป�นป�จจัยที่ช�วยเสริมให�การทํางานวิจัยร�วมกันดําเนินไปได� 
บรรลุวัตถุประสงค�

รศ. ดร. เกษมสันต� มโนมัยพ�บูลย�
อาจารย�บัณฑิตว�ทยาลัยร�วมด�านพลังงานและสิ�งแวดล�อม

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�





ผลการดำเนินงาน

บทที่

3

13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร
 อัตโนมัติ เพ�่อการเตือนภัย
20 โครงการพัฒนาระบบศูนย�คลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ
22 โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5
26 โครงการสร�างแม�ข�ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
 ด�วยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
31 โครงการถ�ายทอดเทคโนโลยี เพ�่อการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ
 เพ��มเศรษฐกิจชุมชน
36 งานความร�วมมือระหว�างประเทศ
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค�การมหาชน
 ประจำป�งบประมาณ 2560
43 การประเมินมูลค�าเพ��มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงาน
 ของ สสนก. ป�งบประมาณ 2560
46 การบร�หารความเสี่ยง ป�งบประมาณ 2560



โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
เพ�่อการเตือนภัย1

13รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017



 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 สสนก. ได�พัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติ รุ�นที่ 4 (Version 4) แล�วเสร็จ และ 
ดําเนินการติดต้ังเพ่ือใช�งานในพื้นที่องค�การปกครองส�วนท�องถ่ิน (อปท.) และหน�วยงานราชการในพื้นที่ จํานวน 197 
สถานี ซึ่งเป�นตําแหน�งที่ติดต้ังทดแทนสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าฝนรุ�นเดิม ที่ติดต้ังในพ้ืนที่ 
Cell Site ของ บมจ. เอไอเอส และใช�งานมาต�อเนื่องตั้งแต�ป� 2547 โดยสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รุ�นที่ 4 ของ สสนก. 
มคุีณสมบติัเด�น ดังนี้
 (1) ระบบ RTU แบบโมดูล ประกอบด�วย 6 โมดูลหลัก ติดตั้งบนรางมาตรฐาน Din Rail สามารถเพิ่มโมดูลได� 
 (2) ระบบเทียบเวลาจากดาวเทียม GPS ลดความผิดพลาดของเวลา ทําให�ค�าที่ตรวจวัดเป�นเวลาเดียวกัน 
  ทั้งหมดทั่วประเทศ ลดค�าใช�จ�ายในการบํารุงรักษาที่เกิดจากการคลาดเคลื่อนของเวลา
 (3) ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ Standby Charge ช�วยเพิ่มอายุการใช�งานของแบตเตอรี่ จากเดิม 2 ป� เป�น 3 ป�
 (4) ชดุตรวจวดัอากาศแบบ Active ประกอบด�วย Digital Sensors และ Solar Radiation Shield ลดผลกระทบ 
  จากรังสีจากดวงอาทิตย� และค�าความร�อนสะสม ช�วยให�ค�าอุณหภูมิ และค�าความชื้นสัมพัทธ�ที่ได�จากการ 
  ตรวจวัด มีความแม�นยํามากขึ้น 10%
 (5) หัววัดความเข�มแสงแบบใหม� ช�วยให�ค�าที่ตรวจวัดมีความแม�นยํา และมีมาตรฐานรองรับ
 (6) โครงสร�างเสาเหลก็แบบสาํเรจ็รปู ลดจาํนวนส�วนประกอบลงจากเดมิ 50% ราคาถูกลง ช�วยลดภาระในการ 
  ขนส�ง ลดเวลาติดตั้งและบํารุงรักษา
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Charger Board

Data Logger board

A2D Boost

3G Modem

USB Memory board

 นอกจากคุณสมบัติเด�นดังกล�าวแล�ว โทรมาตรรุ�นที่ 4 ของ สสนก. ยังมีเสถียรภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้น 
ความแม�นยําในการตรวจวัด และยังมีความทันสมัยและน�าใช�

ชุดควบคุมการทํางาน RTU Version 4

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รุ�นที่ 4 ของ สสนก.
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 หลังจาก สสนก. ดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษา 
สถานโีทรมาตรฯ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 แล�วเสรจ็ ส�งผลให�สถานโีทรมาตรฯ 
มีเสถียรภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น โดยสามารถทํางานต�อเนื่อง สามารถส�ง 
ข�อมูลเข�ามาประมวลผลยังส�วนกลาง ได�มากกว�า 89% และสามารถแจ�งเตือน 
ผ�านข�อความสั้น (SMS) ที่มี ความถูกต�องมากกว�า 99% ไปยังหน�วยงานที่ 
เกี่ยวข�องได�ทันท�วงที เมื่อตรวจพบข�อมูลที่มีแนวโน�มจะก�อให�เกิดภัยธรรมชาติ

ประสิทธิภาพการทํางานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติระหว�างป�งบประมาณ พ.ศ. 2559

จํานวนข�อความ แจ�งเตือนปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าในเขื่อน พายุ และระดับนํ้า

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต�
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ ในพื้นที่ AIS
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ ในพื้นที่ อปท.
สถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ

ต.ค.

91.10

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉลี่ย

90.06 88.55 85.78 82.43 81.39 79.08 84.16 85.90 89.25 90.29 90.40 89.18

ไตรมาสที่ 1

รวม 

SMS ที่ส�ง

SMS ที่ตรวจสอบแล�ว
ว�าถูกต�อง

อัตราความถูกต�อง

ครั้ง

ครั้ง

353
350

99.15%
หมายเหตุ: ผิดพลาด 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2
SMS ที่ส�ง

SMS ที่ตรวจสอบแล�ว
ว�าถูกต�อง

อัตราความถูกต�อง

ครั้ง

ครั้ง

250
248

99.20%
หมายเหตุ: ผิดพลาด 2 ครั้ง

ไตรมาสที่ 3
SMS ที่ส�ง

SMS ที่ตรวจสอบแล�ว
ว�าถูกต�อง

อัตราความถูกต�อง

ครั้ง

ครั้ง

170
168

98.82%
หมายเหตุ: ผิดพลาด 2 ครั้ง

ไตรมาสที่ 3
SMS ที่ส�ง

SMS ที่ตรวจสอบแล�ว
ว�าถูกต�อง

อัตราความถูกต�อง

ครั้ง

ครั้ง

395
394

99.75%
หมายเหตุ: ผิดพลาด 1 ครั้ง

SMS ที่ส�ง   1,168 ครั้ง 
SMS ที่ตรวจสอบแล�วว�าถูกต�อง  1,160 ครั้ง
อัตราความถูกต�อง  99.32% 

ตําแหน�งติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
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โทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพการทํางานของสถานีโทรมาตรฯ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

350 สถานี

โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและ
ปริมาณนํ้าฝนอัตโนมัติ

จํานวนสถานีโทรมาตรฯ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

ข�อมูลจากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและ
ปริมาณนํ้าฝนอัตโนมัติ

517 สถานี

 ข�อมลูจากสถานโีทรมาตรอตัโนมติัของ สสนก. แบบ 
Real-time นอกจากจะแสดงผลออนไลน� ผ�านเว็บไซต� 
www.thaiwater.net แล�ว ยังถูกนําไปใช�ติดตามและแจ�ง 
เตือนสถาณการณ�ที่อาจก�อให�เกิดภัยพิบัติ เช�น ในป�งบ 
ประมาณ พ.ศ. 2560 ถูกใช�สนับสนุนภารกิจกองบัญชา 
การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ (ส�วนหน�า) 
ณ ศูนย�ปภ. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร�ธานี ระหว�างวันที่ 
18 – 25 มกราคม 2560
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ข�อมูลระดับนํ้าในแม�นํ้าสายหลัก จากสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ

ข�อมูลปริมาณฝนสะสมรายวัน จากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
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โครงการพัฒนาระบบศูนย�
คลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ

 การดาํเนนิงานในป� 2560 ได�พัฒนาระบบโครงสร�างพืน้ฐาน ทัง้ระบบคอมพวิเตอร�  ระบบเครอืข�าย ระบบการจดัเก็บ 
และเชื่อมโยงข�อมูล ระบบประมวลผลข�อมูล และระบบการแสดงผลข�อมูล อย�างต�อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบข�อมูล 
ขนาดใหญ� (Big Data) ภายใต�องค�ความรู�ภายในประเทศร�วมกับการแลกเปลี่ยนองค�ความรู�กับผู�เชี่ยวชาญต�างประเทศ 
โดยมีผลลัพธ�อย�างเป�นรูปธรรม ดังนี้
 ระบบคลังข�อมูล
  ปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาระบบเชื่อมโยงข�อมูล เพิ่มประสิทธิภาพระบบให�บริการข�อมูลระหว�างหน�วยงานและ 
ปรับรูปแบบการแสดงผล ให�มีความยืดหยุ�นต�อการเพิ่มของหน�วยงานและรองรับข�อมูลที่จะเชื่อมโยงเข�าคลังข�อมูลฯ ดังนี้

 • ดาํเนนิงานโครงการปรบัปรุงระบบคลงัข�อมลูและ 
ระบบสนบัสนนุเพือ่รองรบัการเพิม่หน�วยงานทีจ่ะเชือ่มโยง 
ข�อมลูเพือ่ให�ได�ข�อมลูครบทกุมติิในการบริหารจดัการนํา้ 
จากเดมิ 13 หน�วย เชือ่มโยงเพ่ิมเป�น 35 หน�วยงาน พร�อม 
รายการข�อมลูทีจ่ะนาํเข�าคลงัข�อมลูรวมเป�น 390 รายการ 
โดยนําข�อมูลไปใช�กับระบบติดตามภัยแล�งและนํ้าท�วม 
(http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report)  
เพ่ือเป�นเครื่องมือของหน�วยงานภาครัฐในการติดตาม 
สถานการณ�นํ้าและอากาศ

2
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 • พัฒนาระบบข�อมลูขนาดใหญ� (Big Data Platform) 
สําหรับคลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติ พัฒนาโดย 
ใช�ซอฟต�แวร�ประเภทโอเพ�นซอร�สเป�นหลัก มีการนําเข�า 
ข�อมูลจากคลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติสู�ระบบ
ข�อมลูขนาดใหญ� เพ่ือรองรบัการพัฒนาระบบพฒันาระบบ 
อัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด�านบริหารจัดการนํ้าที่ 
จะดาํเนนิงานในป� 2561 และต�อยอดระบบอืน่ๆ ในอนาคต

 • วันท่ี 8 กันยายน 2560 – 13 ตุลาคม 2560 
ทีมพัฒนาระบบและเจ�าหน�าที่ที่เก่ียวข�องประชุมร�วมกับ 
บริษทัทีป่รกึษาในการพฒันาระบบอจัฉรยิะสนบัสนนุการ 
ตัดสินใจด�านบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 
ณ เมืองอูลู สาธารณรัฐฟ�นแลนด� ซ่ึงเป�นการนําระบบ 
ข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) มาเป�นฐานข�อมูลสําหรับ 
พัฒนาระบบดังกล�าว ซึ่งจะแล�วเสร็จในป� 2561

 ระบบวิเคราะห�และบริหาร
  • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบคาดการณ�สภาพอากาศระยะสั้น WRF-ROMS โดยการปรับปรุงข�อมูลนําเข�า 
เชิงพ้ืนที่ เช�น แผนที่ความสูง การใช�ประโยชน�ที่ดิน ฯลฯ ให�มีความละเอียดและเป�นป�จจุบัน และปรับปรุงคุณภาพข�อมูล 
นําเข�าให�เหมาะสมต�อการจําลองสภาพอุตุนิยมวิทยาสําหรับประเทศไทยและพื้นที่ใกล�เคียง

  • ปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบแบบจาํลองเพือ่การบรหิารจดัการนํา้และคาดการณ�นํา้ท�วม ด�วยระบบเชือ่มโยง 
ข�อมูลอัตโนมัติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ�มนํ้าชี-มูล)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการคาดการณ�และเตือนภัยล�วงหน�าบริเวณอ�าวไทย 

ซอฟต�แวร�ที่ใช�ในการพัฒนาระบบข�อมูลขนาดใหญ�

ทีมงาน สสนก. ประชุมร�วมกับบริษัทที่ปรึกษา

ภาพข�อมูลเชิงพื้นที่เพื่อนําเข�าแบบจําลอง WRF-ROMS
ก�อนและหลังปรับปรุง

ภาพแผนที่คาดการณ�ฝนจากแบบจําลอง WRF-ROMS
หลังปรับปรุง (ThaiGeo)

ก�อน

หลัง



 โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล ได� 
ดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานท�องถ่ินครอบคลุมเทศบาล 
องค�การบริหารส�วนตําบลที่มีศักยภาพ จัดทําแผนที่ 
ภมูสิารสนเทศนํา้ระดบัตําบล โดยประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยี ในการรวบรวมข�อมูลด�านทรัพยากรนํ้า 
เพื่อให�ข�อมูลแหล�งนํ้าระดับตําบลมีความละเอียด เป�น 
ป�จจุบันมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงข�อมูลกับระบบ 
ชลประทาน แหล�งนํา้ขนาดกลาง แหล�งนํา้ขนาดเลก็ในพ้ืนที่ 
นอกเขตชลประทานได� และพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าที่ 
หน�วยงานท�องถ่ิน ให�สามารถใช�เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ 
และองค�ความรู �ด�านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
แก� ไขป�ญหาทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ของตนเองได�อย�าง 
เหมาะสม  
 จากการดําเนินงานตั้งแต�ป� 2555 - 2559 สสนก. 
มีฐานข�อมูลภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบลพร�อมใช�งาน
จาํนวน 2,279 ตําบลทัว่ประเทศ และมเีครอืข�ายกลุ�มตําบล 
ทีม่ศัีกยภาพ ครอบคลมุพืน้ที ่16 ลุ�มนํา้ ซึง่เป�นศูนย�กลาง 
เครือข�ายกลุ �มตําบลที่สามารถขยายผลการใช�งาน 
ภมูสิารสนเทศไปยังตาํบลข�างเคียง ทัง้นี ้ในป� 2560 สสนก. 
ได�ขยายความร�วมมือกับสภาเกษตรกรแห�งชาติ และ 
สมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย เพ่ือ 
ช�วยอํานวยการประสานงานกับหน�วยงานท�องถิ่นในการ 
ปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 5 ลุ�มนํ้า

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำ
ระดับตำบล ระยะที่ 53
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พื้นที่การดําเนินงานป� 2560 ตามลุ�มนํ้า

พื้นที่ดําเนินงาน

ป�ดําเนินงาน เป�าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ป�ที่ 1 (2555)
ป�ที่ 2 (2557)
ป�ที่ 3 (2558)
ป�ที่ 4 (2559)
ป�ที่ 5 (2560)

500 ตําบล
300 ตําบล
600 ตําบล
500 ตําบล
600 ตําบล

519 ตําบล
372 ตําบล
732 ตําบล
656 ตําบล
667 ตําบล

นับรวมหน�วยงานอื่นในตําบล
จาก สภาเกษตรกรแห�งชาติ
และสมาคมองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย

ลําดับ จํานวนพื้นที่เป�าหมาย

 1 ลุ�มนํ้าอิง  106
 2 ลุ�มนํ้ายม - น�าน 114
 3 ลุ�มนํ้าชี  222
 4 ลุ�มนํ้าสาขาลําเซ 113
 5 ลุ�มนํ้าป�ตตานี 112
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 1)  พัฒนาศักยภาพในการใช�ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
  พัฒนาศักยภาพด�วยการถ�ายทอดองค�ความรู� ในการใช�ภูมิสารสนเทศให�แก�เจ�าหน�าที่หน�วยงานท�องถ่ินและ 
สภาเกษตรกรจังหวัด โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช�ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อ 
การบริหารจัดการนํ้าระดับท�องถิ่น” เพื่อประยุกต�ใช�แผนที่ การอ�านและตีความหมายแผนที่ การใช�โปรแกรมในการจัดทํา 
แผนที ่(QGIS) จัดทําแผนที่นํ้าระดับตําบล

การดําเนินงาน
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 2) แผนที่นํ้าระดับตําบลสู�การปฏิบัติงาน ดําเนินงานร�วมวางแผนพัฒนาโครงการหน�วยงานท�องถิ่น
  สร�างความรู�ความเข�าใจแก�เจ�าหน�าทีอ่งค�การบริหารส�วนตาํบล และหน�วยงานท�องถ่ินทีเ่ข�าร�วมอย�างต�อเนือ่ง 
ในการนําความรู�ด�านภูมิสารสนเทศไปใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อการปฏิบัติงานด�านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
รวมไปถงึการวางแผนพฒันาแหล�งนํา้ในพืน้ทีแ่บบบรูณาการร�วมกับหน�วยงานท�องถ่ินในพ้ืนทีข่�างเคียงได� เพ่ือให�แนวทาง 
การแก�ป�ญหาเป�นไปในทิศทางเดียวกัน

นําความรู�จากการฝ�กอบรมและ
ข�อมูลจากการสํารวจไปประยุกต�
ใช�ในพืน้ที ่เก็บข�อมลูจริงมาใช�วางแผน
โครงการพัฒนาแหล�งนํ้าในพื้นที่
ขยายผลสู�การปฎิบัติจริงในพื้นที่

ตําแหน�งที่ตั้งโครงการฝายต�นนํ้าหนองเลิง พื้นที่รับประโยชน� และรูปแบบฝายต�นนํ้าหนองเลิง

ตัวอย�างผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ลําดับ แผนโครงการพื้นที่

1
2
3
4

กลุ�มลุ�มนํ้าอิง จังหวัดพะเยา
กลุ�มลุ�มนํ้ายม – ลุ�มนํ้าน�าน จังหวัดพิจิตร
กลุ�มลุ�มนํ้าชี จังหวัดขอนแก�น
กลุ�มลุ�มนํ้าสาขาลําเซ จังหวัดยโสธร

ปรับปรุงอ�างเก็บนํ้าห�วยผาหนีบ
ปรับปรุงฝายหลังป�อม
สร�างฝายต�นนํ้าหนองเลิง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายดู�ลาด
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โครงการสร�างแม�ข�ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
ด�วยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี4

 โครงการสร�างแม�ข�ายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนฯ ได�ดําเนินงานจนถึงป� พ.ศ. 2560 รวม 15 ชุมชน โดยในป� 
พ.ศ. 2561 – 2563 ดาํเนนิงานประเมนิติดตามเพ่ือรกัษาสถานะแม�ข�าย จนครบกําหนด 4 ป� สร�างความเข�มแขง็และความ 
ต�อเนื่องในการประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจนพร�อมมีตัวอย�างความสําเร็จ และจะสิ้นสุดสถานภาพทั้งหมด 
ในป� พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้ชมุชนแม�ข�ายป�จจบุนั 15 ชมุชน สามารถประยกุต�ใช�ผลงานวิจยัและพัฒนาของ สสนก. เพือ่บริหาร 
จดัการทรพัยากรนํา้ชมุชน เกิดตัวอย�างงานวิจยัทีใ่ช�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี สนบัสนนุการวางแผนและบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรนํา้ชมุชน เพือ่เพ่ิมผลผลติ และเพิม่เศรษฐกิจชมุชน ในพืน้ทีช่มุชนแม�ข�ายและชมุชนเครือข�าย นาํไปสู�การบรหิาร 
จดัการด�านทรพัยากรนํา้และการเกษตร ได�ด�วยตนเอง ทัง้ในสภาวะปกติ สภาวะวิกฤต รวมทัง้ พร�อมรบัการเปลีย่นแปลง 
ของธรรมชาติ อย�างมีประสิทธิภาพ
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 นับตั้งแต�ป� พ.ศ. 2555 ถึง ป� พ.ศ. 2560 สามารถขยายผลสู� 1,258 หมู�บ�าน เกิดพ้ืนที่ตัวอย�างความสําเร็จเป�น 
พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ 16 แห�ง เกิดตัวอย�างดําเนินงานทฤษฎีใหม� 692 ครัวเรือน 
2,429 ไร� สามารถแบ�งเครือข�ายชุมชนเป�น 3 ระดับ ดังนี้

 ระดับท่ี 1:  บริหารจัดการน้ําได�ด�วยตนเอง ชุมชนพัฒนาตนเอง เรียนรู�และสามารถบริหารจัดการนํ้า ตามแนว 
  พระราชดําริ ได�ด�วยตนเอง รวม 943 หมู�บ�าน
 ระดับท่ี 2:  บริหารทรัพยากร ดิน น้ํา ป�า และเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า 
  ป�า และดาํเนนิงานตามแนวทฤษฎีใหม� มปีฏทินิการเพาะปลกูสอดคล�องกับสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 
  ร�วมคิด ร�วมผลิต ร�วมขาย มีรายได�และผลผลิตต�อเนื่องตลอดป� รวม 109 หมู�บ�าน
 ระดบัท่ี 3:  เครอืข�ายขยายผลสู�ความย่ังยืน ชมุชนเป�นต�นแบบขยายผลตัวอย�างความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ 
  ทรัพยากร ดนิ นํา้ ป�า และเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม� เกิดการขยายผลต�อเนือ่ง มศัีกยภาพสู�ความยัง่ยนื 
  รวม 206 หมู�บ�าน
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ประสบป�ญหานํ้าท�วมขาดแหล�งสํารองนํ้า

ตัวอย�างชุมชนบ�านโนนแต� ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ 
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 สําหรบัผลดาํเนนิงานในป� พ.ศ. 2560 สามารถลดรายจ�ายครวัเรอืนได�รวมกว�า 3.70 ล�านบาทต�อป� และเพิม่รายได� 
ครัวเรือนรวมกว�า 20.00 ล�านบาทต�อป� ชุมชนขยายผลการดําเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม�เอง 84 ครัวเรือน 
นอกจากนี้ ชุมชนสามารถเพิ่มผลผลิตในฤดูแล�งจํานวน 17,001 ครัวเรือน มูลค�าผลผลิต 473.00 ล�านบาท รวมทั้ง 
สามารถบรรเทาป�ญหาอทุกภัย 13,830 ครวัเรอืน พ้ืนทีเ่กษตร 43,730 ไร� เพิม่ปรมิาณนํา้สาํรอง 3.20 ล�านลกูบาศก�เมตร

 ชุมชนบ�านโนนแต� ประสบป�ญหานํ้าท�วมและนํ้าแล�งซํ้าซากมากกว�า 20 ป� แหล�งนํ้าสาธารณะถูกบุกรุก โครงสร�าง 
แหล�งนํ้าในพื้นที่ขาดการบํารุงรักษาและบริหารจัดการอย�างเป�นระบบ ต�องประสบป�ญหานํ้าแล�ง นํ้าหลาก ขาดแคลนนํ้า 
เพ่ือการเกษตร มีการบุกรุกพื้นที่แหล�งนํ้าสาธารณะ กุด หนอง ขาดการดูแลรักษา รวมถึงชุมชนยังขาดความรู � 
ประสบการณ� และเครื่องมือในการบริหารจัดการนํ้า

 การดําเนินงานที่ผ�านมา ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2555 – ป�จจุบัน ชุมชนได�วิเคราะห�แผนที่ ผังนํ้า สํารวจ และวางแนวทาง 
พัฒนาฟ��นฟูแหล�งนํ้า ขุดลอกเชื่อมโครงสร�างเส�นทางนํ้า เสริมโครงสร�างเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายและกักเก็บนํ้า 
จนสามารถบรรเทาป�ญหานํ้าท�วมนํ้าแล�ง และสํารองนํ้าในพ้ืนที่กว�า 809,200 ลบ.ม. ให�กับ 3 หมู�บ�าน 332 ครัวเรือน 
1,192 คน พื้นที่เกษตรกว�า 1,900 ไร� แก� ไขป�ญหาการบุกรุกพื้นที่หนองสาธารณะเดิม พื้นที่เหลือ 583 ไร� ได�พื้นที่คืน 
149 ไร� รวมเป�น 732 ไร� เกิดกลุ�มทฤษฎีใหม� ลดรายจ�าย สร�างรายได�เสริมในครัวเรือน 47 ครัวเรือน สร�างรายได�รวม 
และผลผลิตในช�วงฤดูแล�งมูลค�ามากกว�า 3,458,000 บาทต�อป�

ชุมชน พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวมทั้งสิ้น

169
-

67
236

198
-

143
341

379
-

164
543

676
68

188
932

943
109
206

1,258

หน�วย: หมู�บ�าน
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ปริมาณฝน
(จากสถานีห�วยฝายยางแก�งสนามนาง)

ภาพเหตุการณ�ในพื้นที่ ช�วงวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2560 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,162 มิลลิเมตร

ระดับนํ้า
(จากสถานีห�วยฝายยางแก�งสนามนาง)

 ชุมชนบ�านโนนแต� ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ เป�นตัวอย�างพื้นที่ป�องกันแก�ไขป�ญหาอุทกภัย 
และภัยแล�ง สามารถบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน ได�ด�วยตนเอง วิเคราะห�และติดตามสถานการณ� นํ้า อากาศ 
ลดความเสียหายในพื้นที่ โดยช�วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2560 ชุมชนโนนแต�ได�รับผลกระทบจากพายุเซินกา 
และพายุดีเพรสชั่น ทําให�มีฝนตกในปริมาณมาก ทําให�ปริมาณนํ้าในลํานํ้าชี ลํานํ้ากลํ่า และในแก�มลิงเพิ่มมากขึ้น แต�ด�วย 
การบริหารจัดการนํ้า รวมทั้งโครงสร�างที่ฟ��นฟูพัฒนาไว� ทําให�ชุมชนรับผลกระทบจากเหตุการณ�ลดน�อยลง
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ความเสียหายชุมชนโนนแต�

พ.ศ. ปริมาณฝน นํ้าท�วมขัง พื้นที่เกษตร
เสียหาย

2555
2560

988 มม.
1,162 มม.

2-3 เดือน
1-1.5 เดือน

3,000 ไร�
1,500 ไร�

ระดับนํ้าในชุมชนโนนแต�

สถาวะปกติ
 นํ้ากลํ่า ระดับนํ้าสูง 3-4 เมตร
 นํ้าชี ระดับนํ้าสูง 5-6 เมตร
สภาวะวิกฤต (หลากท�วม)
 นํ้ากลํ่า ระดับนํ้าสูง 6 เมตร
 นํ้าชี ระดับนํ้าสูง 6-8 เมตร
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ภาพการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ชุมชนโดนแต� ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ

 ชมุชนโนนแต�ได�รบัความเสยีหาย 1,500 ไร� จากพืน้ที่ 
นาทัง้หมด 19,000 ไร� ชมุชน เริม่ปรบัตัวรบัสถานการณ� 
ในช�วงนํ้าท�วม ด�วยการขุดสระเพ่ือกักเก็บนํ้าและเล้ียง 
ปลา รวมทั้งหาปลาเป�นอาชีพเสริมสร�างรายได� และเป�น 
อาหาร
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 สสนก. นําตัวอย�างความสําเร็จของการจัดการ 
ทรัพยากรนํ้าชุมชน ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ดําเนินงาน “โครงการถ�ายทอดวิทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่ม 
เศรษฐกิจชุมชน” เพ่ือให�ชุมชนแกนนําที่พร�อมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู� ถ�ายทอด ขยายแนวคิด ขยายแนวปฏิบัติ 
ประยุกต� ใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อบริหาร 
จดัการทรพัยากรนํา้ และตัวอย�างความสาํเรจ็ของชมุชน 
แกนนํา สามารถพัฒนาศักยภาพให�ชุมชนอื่นนําไป 
ปรับใช� ให �เกิดประโยชน� ขยายผลให�ชุมชนสามารถ 
พึง่ตนเอง และแก�ป�ญหาความยากจนของภาคครวัเรอืน 
และเพิ่มความม่ันคงทางด�านน้ํา ด�านอาหาร และด�าน 
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการถ�ายทอดเทคโนโลยี
เพ�่อบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ เพ��มเศรษฐกิจชุมชน5

31รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017



32รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017



33รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017

 นอกจากนี ้ได�ร�วมกับเครอืข�ายความร�วมมอื ได�แก� 
สมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย และ 
สภาเกษตรกรแห�งชาติ นําผู�แทนจากชุมชน ท�องถ่ิน และ 
เกษตรกร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู�ตัวอย�างความสําเร็จ 
แบ�งตามสภาพภมูสิงัคม ร�วมกันสรปุแนวทางแก�ไขป�ญหา 
และกําหนดแนวทางการดาํเนนิงานเพ่ือบรหิารจดัการนํา้ 
ชมุชนอย�างเป�นรปูธรรม และได�ลงนามบนัทกึความร�วมมอื 
“การบริหารจัดการน้ําเพื่อป�องกันและแก� ไขป�ญหา 
อุทกภัยและภัยแล�ง ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี” 
ระหว�างสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร 
(องค�การมหาชน) สมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
แห�งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห�งชาติ เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม 2560



 สสนก. ได�สนับสนุนการประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลย ีเพ่ือการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ชมุชน 
ร�วมวิเคราะห�สมดุลนํ้า สํารวจพื้นที่ เก็บข�อมูล จัดทํา 
แผนที่ ผังนํ้า ชุมชนสามารถวางแผนพัฒนาแหล�งนํ้า 
ด�วยระบบที่ชุมชนจัดการได�ด�วยตนเอง สอดคล�องกับ 
สภาพป�ญหาและภูมิสังคมของแต�ละพ้ืนที่ ถ�ายทอดและ 
ขยายผลการประยุกต� ใช�วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาให�ท�องที่ ท�องถิ่น และชุมชนสามารถจัดทํา 
ข�อมูลนํ้า แผนที่นํ้า มีข�อมูลแหล�งนํ้าเชิงพื้นที่ครบถ�วน 
สามารถใช�สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และ 
วางแผนงานพัฒนาแหล�งนํ้าในพื้นที่ของตนเองได�อย�าง 
ถูกต�องและเหมาะสม
 สนับสนุนและขับเคล่ือนให�เกิดองค�ความรู�และสรุป 
ตัวอย�างความสําเร็จของการประยุกต�ใช� วิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน 
เกิดการถ�ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู� การประยุกต�ใช� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ีเพ่ือบรหิารจดัการทรัพยากรนํา้ 
ชุมชน เกิดฐานข�อมูลนํ้าระดับชุมชน ในชุมชนแกนนํา และ 
ชุมชนขยายผล 60 พื้นที่ ใน 19 ลุ�มนํ้า ที่จะนําไปสู�การ 
พฒันาแหล�งนํา้ เพ่ิมปรมิาณนํา้ต�นทนุ เพือ่เตรยีมพร�อม 
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเกิดศูนย� 
บริหารจัดการนํ้าจังหวัด ร�วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัด 
รวม 20 จังหวัด

แลกเปลี่ยนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อเกษตรกรและท�องถิ่นอย�างยั่งยืน
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ป� 2556-2559 สสนก. ดําเนินงานจัดตั้งศูนย�บริหารจัดการนํ้า จังหวัดนําร�อง 
จํานวน 4 พื้นที ่ได�แก� จ.แพร� จ.พิจิตร จ.พะเยา และ จ.สุโขทัย
ต�อมา ในป� 2560 ศูนย�บริหารจัดการนํ้า จ.แพร� และ จ.พิจิตร ได�ร�วมทํางาน 
กับสภาเกษตรกรแห�งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

•

•

สรุปพื้นที่จัดตั้งศูนย�บริหารจัดการนํ้าระดับจังหวัด ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
เป�นประธานเป�ดศูนย�บริหารจัดการนํ้าสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง ภายใต�ความร�วมมือระหว�าง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค�การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กับ
สภาเกษตรกรแห�งชาติ ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง

ดําเนินการแล�วเสร็จ 20 จังหวัด
โดย สภาเกษตรกรจังหวัด

1. พระนครศรีอยุธยา
2. สระแก�ว
3. นครราชสีมา
4. บุรีรัมย�
5. ยโสธร
6. หนองบัวลําภู
7. ขอนแก�น
8. มหาสารคาม
9. ร�อยเอ็ด
10. สกลนคร
11. มุกดาหาร
12. ลําปาง
13. น�าน
14. กําแพงเพชร
15. สุพรรณบุรี
16. ชุมพร
17. ตรัง
18. ป�ตตานี
19. ยะลา
20. พิษณุโลก
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งานความร�วมมือระหว�างประเทศ6

 สสนก. ได�ดาํเนนิการส�งเสรมิและสร�างเครอืข�ายความร�วมมอืระหว�างประเทศ ด�านงานวจิยั พัฒนา และการจดัการ 
ทรพัยากรนํา้และการเกษตร ร�วมกับสถาบนัการศึกษาและหน�วยงานระหว�างประเทศอย�างต�อเนือ่ง เพือ่ร�วมพัฒนาเทคโนโลยี 
และงานวิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนเผยแพร�ผลงานของ สสนก. ในระดับนานาชาติ
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โครงการคลงัข�อมูลน้ําและภูมิอากาศแห�งอาเซียน (ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center: AHC)
  โครงการคลังข�อมลูนํา้และภูมอิากาศแห�งอาเซยีน (ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center 
: AHC) ได�รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการอาเซียนว�าด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ีครัง้ที ่72 (ASEAN Committee 
on Science and Technology: ASEAN COST) เมือ่วันที ่24 พฤษภาคม 2560 ให�เป�นโครงการภายใต�คณะอนกุรรมการ 
อาเซียนว�าด�วยไมโครอิเล็กทรอนิกส�และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sub-Committee on Microelectronics Information 
Technology: SCMIT) และรายงานความก�าวหน�าของกิจกรรมในการประชุม SCMIT ทุกป�
  โครงการดงักล�าวมเีป�าหมายเพือ่ส�งเสรมิการประยกุต�ใช�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี ในการบรหิารจดัการนํา้ 
และลดความเสีย่งจากภัยพิบติัในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต� โดยการแลกเปลีย่นประสบการณ� ตัวอย�างความสาํเรจ็ 
และเสริมสร�างศักยภาพด�านการประยุกต�ใช�สารสนเทศทรัพยากรนํ้าในภูมิภาคอาเซียน

Data Acquisition &
Integration
1. Japan
2. Lao PDR
3. Myanmar

1. China
2. Taiwan
3. USA
4. IWA
5. DHI
6. Deltares
7. Singapore
8. Vietnam

1. China
2. Lao PDR
3. Coca-Cola
    Foundation
4. UNISDR

1. Japan
2. China
3. Taiwan
4. Finland
5. Myanmar
6. USA
7. UNESCO IHE
8. Mekong Institute
9. MRC

Monitoring, modeling,
& analytical tools

Good Practices Capacity Building

HAII International Collaboration
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ความร�วมมือกับสํานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห�งสหประชาชาติ (The United Nations Office 
for Disaster Risk Reduction: UNISDR)
  สสนก. ดําเนินการเผยแพร�การประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือลด 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก และประชาคมโลก ร�วมกับสํานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจาก 
ภยัพิบัตแิห�งสหประชาชาต ิ(The United Nations Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) อาท ิการประชมุ 
ระดับโลกว�าด�วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คร้ังที่ 5 (2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction: 
GP2017) ระหว�างวนัที ่22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ เมอืงแคนคูน สหรฐัเมก็ซโิก ภายใต�หวัข�อ “From Commitment to 
Actions”

  ในป� 2560 สสนก. ได�ร�วมจัดกิจกรรมสร�างเครือข�ายในงานประชุมนานาชาติด�านวิทยาศาสตร�ในภูมิภาค 
อาเซียน หรือ ASEAN NEXT 2017 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป�นเจ�าภาพ และได�ดําเนินกิจกรรมเพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างประเทศไทยและหน�วยงานภาคี ได�แก� สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร� และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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  นอกจากนี้ ดร.รอยล จิตรดอน ที่ปรึกษา สสนก. ยังได�รับเลือกให�เป�นสมาชิก UNISDR Science and 
Technology Advisory Group (STAG) เมือ่วันที ่19 มถุินายน 2560 เพือ่ส�งเสริม สนบัสนนุองค�ความรู�ทางวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีสําหรับการใช�ดําเนินงานตามกรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030)*
  ทั้งนี้ ความสําเร็จจากความร�วมมือระหว�าง สสนก. และ UNISDR ยังส�งผลให� สสนก. สามารถต�อยอด 
ความร�วมมือไปยังภาคีอื่นๆ ได�อีกด�วย

*กรอบเซนได หรอื Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 เป�นกรอบการดาํเนนิงานเพ่ือการลดความเส่ียง 
จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ที่ได�รับการรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว�าด�วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ�น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
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รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค�การมหาชน
ประจำป�งบประมาณ 2560

ผลการดําเนินงานตามแบบประเมินองค�การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ป�งบประมาณ 2560

 ตามคาํสัง่หวัหน�าคณะรกัษาความสงบแห�งชาติที ่5/2559 เรือ่งมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิติั 
ราชการ ลงวนัที ่1 กุมภาพนัธ� 2559 กําหนดให�มกีารประเมนิส�วนราชการและบคุลากรภาครฐัเพือ่ประโยชน�ในการปฏิรปู 
ระบบการบริหารราชการแผ�นดนิ ประกอบด�วย 5 องค�ประกอบ ได�แก� หลกัภารกิจพืน้ฐาน (Functional Based) หลกัภารกิจ 
ยุทธศาสตร� (Agenda Based) หลกัภารกิจพืน้ที/่ท�องถ่ินฯ (Area Based) หลกัการบรหิารจดัการและพฒันานวัตกรรม 
(Innovation Based) และศักยภาพในการเป�นส�วนราชการ ทีม่คีวามสาํคัญเชงิยทุธศาสตร� (Potential Based)  สสนก. 
จงึได�มกีารเจรจาข�อตกลงตัวชีวั้ดผลการดาํเนนิงานใน 5 องค�ประกอบดงักล�าว ร�วมกับสาํนกังานพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เพ่ือใช�เป�นเป�าหมายการดาํเนนิงานและประเมนิประสิทธภิาพในการปฏิบติัราชการของสถาบนั โดยรายละเอยีด 
ของตัวชี้วัดการและผลการดําเนินงานแสดงดังตาราง

องค�ประกอบ
การประเมิน เป�าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน เป�าหมายประเด็นการประเมิน

1.1  ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง
 1.1.1  จํานวนบทความที่ตีพิมพ�และ 
เผยแพร�ในวารสารวิชาการระดับชาติและ 
นานาชาติ
 1.1.2  จํานวนการบริการวิเคราะห�
ทดสอบ สอบเทียบและบริการข�อมูลทาง 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจํานวนผู�เข�ารับ 
การถ�ายทอดความรู �ด �านวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
 1.1.3  จํานวนผู�เข�ารับการถ�ายทอด 
ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม (คน)
1.2  จํานวนระบบสนับสนุนการบริหาร 
จัดการทรัพยากรนํ้าที่ ได�รับการพัฒนา/ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
1.3  ร�อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช�แผนที่ 
แหล�งนํา้สนบัสนนุการปฏบิติังานและการวาง 
แผนโครงการพัฒนาแหล�งนํ้าในพื้นที่ได� 
1.4  จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความร�วมมอื 
ที่มีกิจกรรมต�อเนื่องอย�างเป�นรูปธรรม
 1.4.1 โครงการ/กิจกรรมความร�วมมอื 
ในประเทศ
 1.4.2 โครงการ/กิจกรรมความร�วมมอื 
ระหว�างประเทศ

23
เร�่อง

950
รายการ

1,100
คน

4
ระบบ

ร�อยละ 54

9 โครงการ/
กิจกรรม

6 โครงการ/
กิจกรรม

24
เร�่อง

1,220
รายการ

1,494
คน

4
ระบบ

ร�อยละ 55.5

9 โครงการ/
กิจกรรม

8 โครงการ/
กิจกรรม

1. Functional Based สูงกว�าเป�าหมาย
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 ทั้งนี้ ในป�งบประมาณ 2560 สสนก. มีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพ โดยสรุปผลการดําเนินงานสําคัญ 
ในแต�ละองค�ประกอบได� ดังนี้

 1) ด�านการดําเนินงานตามภารกจิพืน้ฐาน งานประจาํตามหน�าท่ีปกต ิหรอืงานตามหน�าท่ีความรบัผดิชอบหลกั 
งานตามกฎหมายฯ (Functional Based) ประกอบด�วย 4 ตวัชีว้ดัหลกั โดยตวัชีว้ดัระดับความสาํเรจ็ในการบูรณาการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง ตัวชี้วัดร�อยละของเทศบาล/อบต. ท่ีใช�แผนท่ีแหล�งน้ํา 
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล�งน้ําในพ้ืนท่ีได�  ตัวชี้วัดจํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ความมือท่ีมีกิจกรรมต�อเน่ืองอย�างเป�นรูปธรรม  สสนก. สามารถดําเนินงานได�สูงกว�าเป�าหมาย เนื่องจากมีป�จจัย 
สนบัสนนุหลายป�จจยั เช�น การศึกษาวิจยัและมุ�งเน�นเผยแพร�และแลกเปลีย่นองค�ความรู� เทคโนโลยี กับหน�วยงานหรอืองค�กร 
ที่เก่ียวข�องด�านการบริหารจัดการนํ้าทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทําให� สสนก. มีผลงานตีพิมพ�เผยแพร�ในการ 

องค�ประกอบ
การประเมิน เป�าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน เป�าหมายประเด็นการประเมิน

2.1 การสร�างความรับรู �ความเข�าใจแก� 
ประชาชน
2.2.  จํานวนข�อเสนอแนะด�านการบริหาร 
ทรัพยากรนํ้าที่มีการนําไปใช�ประโยชน�

-
4.1. ระดบัความสาํเรจ็ของการสาํรวจความ 
พึงพอใจและพัฒนาการให�บริการ
4.2. ประสิทธิภาพการเบิกจ�ายงบประมาณ
4.3.  การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรม 
การองค�การมหาชน
4.4.  ข�อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของหน�วยงาน (เรื่องระบบพัฒนาโครงข�าย 
สถานีอ�างอิงด�านพิกัดและระดับความสูง 
GNSS)
5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ

ร�อยละ 100

2 เร�่อง

-
ร�อยละ 80.00

ร�อยละ 96.00
4.00 คะแนน

ร�อยละ 100

ร�อยละ 100

ร�อยละ 100

2 เร�่อง

-
ร�อยละ 88.60

ร�อยละ 97.69
4.80 คะแนน

ร�อยละ 100

ร�อยละ 100

สูงกว�าเป�าหมาย

-
สูงกว�าเป�าหมาย

สูงกว�าเป�าหมาย

-

2. Agenda  Based

3.  Area Based
4.  Innovation        
     Based

5.  Potential  Based

ผลประเมินรายตัวชี้วัด

ผลประเมินรายองค�ประกอบ

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ผลการดําเนินงานเป�นไปตามเป�าหมายหรือสูงกว�าเป�าหมาย (ผ�าน)

ผลดําเนินงานสูงกว�าเป�าหมาย หมายถึง ร�อยละตัวชี้วัดที่ผ�านการประเมินสูงกว�าร�อยละ 67 

ระดับคุณภาพ   หมายถึง  เป�นองค�การมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยู�ในระดับสูงกว�า
เป�าหมาย ทุกองค�ประกอบที่ประเมิน
ระดับมาตรฐาน หมายถึง   เป�นองค�การมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยู�ในระดับสูงกว�า
เป�าหมายไม�ครบทุกองค�ประกอบที่ประเมิน  แต�ไม�มีองค�ประกอบใดองค�ประกอบหนึ่งได�รับ
การประเมินในระดับตํ่ากว�าเป�าหมาย
ระดับต�องปรับปรุง หมายถึง เป�นองค�การมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยู�ในระดับตํ่ากว�า
เป�าหมายในองค�ประกอบในองค�ประกอบหนึ่ง (แม�ว�าจะได�รับการประเมินในองค�ประกอบอื่น
ในระดับเป�นไปตามเป�าหมายหรือสูงกว�าเป�าหมาย)

ผลดําเนินงานเป�นไปตามเป�าหมาย หมายถึง ร�อยละตัวชี้วัดที่ผ�านการประเมินอยู�ระหว�าง
ร�อยละ 50 – 67
ผลดําเนินงานตํ่ากว�าเป�าหมาย หมายถึง ร�อยละตัวชี้วัดที่ผ�านการประเมินตํ่ากว�าร�อยละ 50

หมายถึง ผลดําเนินงานตํ่ากว�าเป�าหมาย (ไม�ผ�าน)
z
{
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ประชุมวิชาการต�างๆ รวมถึงก�อให�เกิดความร�วมมือกับหน�วยงานทั้งในและต�างประเทศในกิจกรรมหรือโครงการด�าน 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเป�นจํานวนมาก  การขับเคลื่อนงานด�านการถ�ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร 
จดัการนํา้ระดบัชมุชน และท�องถ่ินของ สสนก. ทาํให�ชมุชนและท�องถ่ินเข�าใจและเหน็ความสําคัญด�านการบริหารจดัการนํา้ 
สามารถเข�าถงึและใช�ประโยชน�จากฐานข�อมลูแผนทีแ่หล�งนํา้เพือ่ดาํเนนิโครงการพฒันาในพ้ืนทีข่องตนได� เป�นต�น  สําหรับ 
ตวัชีว้ดัจาํนวนระบบสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําท่ีได�รบัการพฒันา/ปรบัปรงุประสทิธิภาพนัน้  สสนก. 
สามารถดําเนินงานได�ตามเป�าหมายที่กําหนด เนื่องจากเป�นตัวชี้วัดที่สําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานด�านการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพคลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติโดยตรง ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่เก่ียวข�องจึงให�ความสําคัญในการ 
ดําเนินการและติดตามงานให�เป�นไปตามแผนงานที่กําหนดอย�างเคร�งครัด

 2) ด�านการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร� แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร�งด�วน หรือภารกิจ 
ท่ีได�รบัมอบหมายพเิศษ (Agenda Based) มผีลการดาํเนนิงานทีส่าํคัญ คือ ข�อเสนอแนะด�านการบรหิารทรพัยากรน้ํา 
ท่ีมีการนาํไปใช�ประโยชน� จาํนวน 2 เรือ่ง ประกอบด�วย 1.การศกึษาวธีิแก�ป�ญหาเขาหวัโล�นและการปลกูพชืไร�บนภเูขา 
และ 2. การแก�ป�ญหาระบบน้ําสาํหรบัไร�อ�อย (สสนก. ได�รบัมอบหมายจากทีป่ระชมุคณะกรรมการทรพัยากรนํา้แห�งชาติ 
(กนช.) คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559) ซึ่ง สสนก. สามารถดําเนินงานได�ตามเป�าหมายที่กําหนด เนื่องจาก 
สสนก. มกีารดาํเนนิงานด�านบรหิารจดัการนํา้ร�วมกับชมุชนแม�ข�าย และชมุชนเครอืข�ายมาอย�างต�อเนือ่ง ภายใต�โครงการ 
พัฒนาแม�ข�ายด�านการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวมถึง ได�รับการสนับสนุนการ 
ดาํเนนิงานจากเครือข�ายความร�วมมอืทัง้ในระดบักระทรวง ระดบัท�องถิน่ และภาคเอกชนเป�นอย�างด ี และการสร�างความ 
รบัรู�ความเข�าใจแก�ประชาชน สสนก. สามารถดาํเนนิงานได�ตามเป�าหมาย โดยได�รบัการสนบัสนนุจากส่ือมวลชนในการ 
นาํเสนอข�อมลูและเผยแพร�ข�าวสารเป�นประจาํอย�างต�อเนือ่ง รวมทัง้ สสนก. ใช�โอกาสในการเข�าร�วมกิจกรรมกับภาคส�วน 
ต�างๆ ในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงานด�วยอีกทาง

 3) ด�านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Based)  มีผลงานสําคัญคือ ตัวชี้วัดผลการ 
สํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ�ายงบประมาณ ตัวชี้วัดการกํากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการบรหิาร ทีส่ามารถดาํเนนิงานได�สงูกว�าเป�าหมาย ทัง้นีเ้นือ่งจากคณะกรรมการบริหารให�ความสาํคัญ 
ต�อการดําเนินงานของ สสนก. และมีการกํากับดูแลการบริหารงานอย�างใกล�ชิด โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
รวม 10 ครัง้ ในป�งบประมาณ 2560 เพือ่พจิารณาและรับทราบการดาํเนนิงานต�างๆ ทีส่าํคัญ  อกีทัง้ สสนก. ได�มกีารนาํ 
ข�อเสนอแนะจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการในป�ที่ผ�านมา ใช�เป�นแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน 
และการให�บริการของ สสนก. เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานอย�างต�อเนือ่ง และตวัชีว้ดัข�อเสนอการพัฒนาขีดความ 
สามารถของหน�วยงานในเรื่องระบบพัฒนาโครงข�ายสถานีอ�างอิงด�านพิกัดและระดับความสูง (GNSS) ที่สามารถ 
ดําเนินงานได�ตามเป�าหมายร�อยละ 100  ทั้งนี้ สสนก. ได�รับความร�วมมือและสนับสนุนจากหน�วยงานที่เก่ียวข�อง เช�น 
กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สถาบันมาตรวิทยาแห�งชําติ (มว.) ในการพัฒนาโครงการจัดต้ังสถานีด�าน 
พกัิดและระดบัความสูงเพ่ือประเมนิความเสียหายในพืน้ทีเ่ส่ียงอทุกภัย 6 สถาน ี โดยจดัต้ังสถานฐีานอ�างองิสาํหรบัพิกดั 
และเวลามาตรฐานของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการประเมิน ความเสียหายจากพื้นที่นํ้าท�วม และสนับสนุนการวางแผน 
บริหารจัดการนํ้า

 4) ด�านศักยภาพในการเป�นส�วนราชการท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร� (Potential Based)  มีผลงานสําคัญ 
คือ การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ ผ�าน 4 กิจกรรมหลัก ได�แก� การพัฒนาคลัง 
ข�อมูลน้ําแห�งชาติ การพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีโทรมาตร และการ 
จัดการน้ําชุมชน โดย สสนก. สามารถดําเนินงานได�ตามเป�าหมายที่กําหนดในทุกกิจกรรม  เนื่องจาก สสนก. มีกลไก 
การมอบหมายงานและการกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน  มีการติดตามงานและเสนอความ 
ก�าวหน�าการดําเนินงานต�อผู�บริหารและคณะกรรมการบริหารอย�างต�อเนื่อง  ทําให�การดําเนินงานโครงการเป�นไปอย�าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถส�งมอบผลการดําเนินงานได�ตามเป�าหมาย
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พ.ร.บ. งบประมาณรายจ�ายประจําป� 2560
งบประมาณจากหน�วยงานภายนอก (รายได�) 
งบประมาณโครงการเงินกู�เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และระบบขนส�งทางถนนระยะเร�งด�วน พ.ศ.2558
        รวมทั้งสิ้น

5
6
5

16

190,000,000
16,600,590

113,976,000

320,396,590

43รายงานประจำป� สสนก. 2560

การประเมินมูลค�าเพ��มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สสนก.
ป�งบประมาณ 2560

 ในป�งบประมาณ 2560  สสนก. ได�ว�าจ�างที่ปรึกษาจากศูนย�วิจัยเศรษฐศาสตร�ประยุกต� คณะเศรษฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ดําเนินโครงการประเมินมูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดําเนินงานของ สสนก. เพื่อให�เกิด 
ความมั่นใจว�าการดําเนินงาน ตามภารกิจของ สสนก. มีส�วนสําคัญในการส�งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และทําให� 
งบประมาณจากภาษีของประชาชนมีมูลค�าเพิ่มขึ้นอย�างเหมาะสม
 โดยในการประเมินได�นํากรอบแนวคิด “มูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจ" หรือ Economic Value Added (EVA) มาใช� 
พจิารณาความสาํเร็จทางการเงนิโดยมองอนาคต รวมถงึใช�เป�นเครือ่งมอืพจิารณาถึงการสนบัสนนุงบประมาณโครงการ 
ต�อไปในอนาคต โดยมีสูตรที่ใช�ในการคํานวณดังนี้

 ทั้งนี้ ค�า EVA ที่เป�นบวกจะแสดงถึงความคุ�มค�าของการลงทุนของโครงการในเชิงเศรษฐกิจ และค�า EVA ที่เป�นลบ 
แสดงถึงความล�มเหลวของการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค�าเงินลงทุนที่ใช�จ�ายไป ดังนั้น โครงการที่มีค�า EVA สูง 
หมายถึงความสามารถในการสร�างมูลค�าผลตอบแทนหรือความมั่งค่ังมากกว�าโครงการที่มีค�า EVA ต่ํากว�า หรือ มีค�า 
EVA ที่เป�นลบเมื่อเปรียบเทียบกัน  
 ป�งบประมาณ 2560  สสนก. ดําเนินโครงการที่สามารถนํามาคํานวณมูลค�าเพิ่มได�ทั้งสิ้นจํานวน 16 โครงการ 
งบประมาณรวม 320,396,590 บาท  ประกอบด�วย

 ผลการศึกษามูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  พบว�า ในภาพรวมของทั้ง 16 โครงการ มีค�า EVA ท่ีเป�นบวกในระดับสูง 
โดยมีมูลค�ารวมเท�ากับ 1,695,463,017 บาท คิดเป�นสัดส�วนของมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจต�องบประมาณที่ได�รับ 
ในอัตราร�อยละ 529 หรือมีมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจมากกว�างบประมาณดําเนินการของโครงการประมาณ 5 เท�า 
โดยมูลค�าเพิ่มแต�ละโครงการแสดงดังตาราง

มูลค�าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

มูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เป�นส�วนของการลงทุน 

 
มูลค�าเพิ่มที่เป�นส�วนของรายได�ท่ีเพิ่มขึ้นของชุมชน หรือ
มูลค�าการจ�างงานเพิม่ (จาํนวนคน x ค�าจ�างท่ีได�รบัเพิม่ขึน้ตามสัดส�วน) 
ท่ีเป�นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาและการถ�ายทอดเทคโนโลยีของ สสนก.

แหล�งงบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)
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โครงการ
งบประมาณ

ป� 2560
(บาท)

ร�อยละ EVA/
งบประมาณ

มูลค�าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (EVA)

(บาท)

1. โครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพและบาํรงุรักษาสถานโีทรมาตรอตัโนมติั
2. โครงการสร�างแม�ข�ายการจดัการทรพัยากรนํา้ชมุชนด�วยวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยี
3. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล ระยะที่ 4
4. โครงการพัฒนาระบบศูนย�คลังข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติ
5. โครงการถ�ายทอดวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ 
ทรัพยากรนํ้าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน

รวม

28,000,000
30,000,000

60,000,000
66,000,000

6,000,000

190,000,000

28,000,000
1,260,341,427

204,725,000
66,000,000

6,000,000

1,565,066,427

100
4,201

341
100
100

823

โครงการที่รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ�ายประจำป� 2560

6.  โครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการนํ้าโดย 
ท�องถิ่นอย�างยั่งยืน
7.  โครงการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาแหล�งนํ้าชุมชน ป�ที่ 2
8.  โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ด�วยวทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาแหล�งนํ้าชุมชน ป�ที่ 1
9.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรพืชไร�อ�อย 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
10. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือเกษตรย่ังยืน ตําบล 
บ�านสร�าง และตําบลบางแตน อําเภอบ�านสร�าง จังหวัดปราจีนบุรี
11. โครงการพัฒนาระบบวัดระดับนํ้าขนาดเล็ก

รวม

2,092,520

4,896,980

755,000

3,640,000

4,916,090

300,000
16,600,590

2,092,520

4,896,980

755,000

3,640,000

4,916,090

300,000
16,600,590

100

100

100

100

100

100
100

โครงการที่ได�รับการสนับสนุนงบประมาณโดยหน�วยงานภายนอก (รายได�) 

12.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข�อมูลนํ้าแห�งชาติ
13.  โครงการระบบอจัฉรยิะสนบัสนนุการตัดสนิใจด�านบรหิารจดัการนํา้ 
ของประเทศ
14.  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบวเิคราะห�และคาดการณ�สถานการณ�นํา้
15.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห�สมดุลนํ้าในประเทศไทย
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามวิเคราะห�และรายงาน 
สถานการณ�นํ้า

รวม
รวมทั้งสิ้น

92,700,000
19,002,400

835,600
894,000
364,000

113,796,000
320,396,590.00

92,700,000
19,002,400

835,600
894,000
364,000

113,796,000
1,695,463,017

100
100

100
100
100

100
529

โครงการที่ได�รับจัดสรรงบประมาณโครงการเง�นกู�เพ�่อการพัฒนาระบบบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำฯ
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 ในภาพรวมการดาํเนนิงานของ สสนก. ทกุโครงการมปีระสทิธิภาพในการดาํเนนิงานตามเงือ่นไขของระเบยีบ 
วิธีการพิจารณามูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะโครงการสร�างแม�ข�ายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนด�วย 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล ระยะที่ 4 ที่มีมูลค�าเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจมากกว�างบประมาณดําเนินการของโครงการ 42 เท�า และ 3.4 เท�า ตามลําดับ สําหรับโครงการอื่นๆ 
มีมูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจเท�ากับงบประมาณโครงการ และในส�วนของการประเมินมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ 
สิ่งแวดล�อมในส�วนที่ไม�เป�นตัวเงินนั้น พบว�า โครงการที่ส�งผลถึงชุมชนที่ สสนก. ได�ดําเนินการไปแล�ว มีผลต�อ 
เศรษฐกิจ และสิง่แวดล�อมของชมุชนมากมายหลายด�าน ทาํให�เกิดการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ในทกุด�านทีป่ระเมนิ สาํหรบั 
โครงการที่ไม�ได� ไปถึงชุมชน เช�น โครงการที่เป�นการพัฒนาระบบกลาง เมื่อเปรียบเทียบมีกับไม�มีโครงการพบว�า 
การมีโครงการ จะช�วยประหยัดงบประมาณในการชดเชยค�าเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไม�มีโครงการ 
ช�วยให�มีข�อมูลในการบริหารจัดการนํ้า ทําให�มีการบูรณาการระหว�างหน�วยงานต�างๆ ช�วยในการบริหารจัดการ 
ทั้งในสภาวะปกติและวิกฤต ช�วยลดความสูญเสียของชีวิต ผลผลิต และทรัพย�สินของประชาชน ความพยายาม 
ที่จะจัดเก็บข�อมูลเรื่องนํ้า และการเกษตรทุกระดับต้ังแต�ระดับชุมชน ตําบล ไปจนถึงความร�วมมือระหว�างประเทศ 
อย�างเป�นระบบเป�นแนวทางที่ถูกต�องในการแก�ป�ญหาเร่ืองนํ้าและการเกษตรในระยะยาวอย�างยั่งยืน มูลค�าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจและสิง่แวดล�อม ในภาพรวมที่ไม�เป�นตัวเงนิจงึนบัได�ว�ามมีลูค�ามากมาย  จงึสรปุได�ว�าป�งบประมาณ 2560 
การดําเนินงานของ สสนก. มีความคุ�มค�า และก�อให�เกิดประโยชน�แก�ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานโครงการของ สสนก. ส�งผลให�เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมของชุมชนดีขึ้น
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การบร�หารจัดการความเสี่ยง ป�งบประมาณ 2560

1)  ความต�อเนื่องของข�อมูลจากสถานีโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่ Cell Site ของ AIS

ป�จจัยเสี่ยง/สาเหตุ :  

การดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยง : 

AIS หมดสัญญาเช�าพื้นที่ Cell Site ที่ สสนก. ไปติดตั้งสถานีโทรมาตรไว� 

ย�ายสถานีโทรมาตรจาก Cell Site ของ บมจ. AIS 
มาติดตั้งในพื้นที่ อปท. แล�ว จํานวน 198 สถานี 

2)  ความปลอดภัยของเจ�าหน�าที่ในการเดินทางปฏิบัติงาน

3)  ความต�อเนื่องในการให�บริการระหว�างการย�ายที่ทําการ

ป�จจัยเสี่ยง/สาเหตุ :  

การดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยง : 

อาจเกิดความไม�ปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย�สินในบางกรณีที่ต�องเดินทางปฏิบัติงาน
นอกสถานที่/ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

•  ขอความร�วมมอืให�ผู�บงัคับบญัชา (ระดบั ผอ.ฝ�าย) พจิารณาถึงความเหมาะสมจาํเป�น
   ในการดูแล และสนับสนุนการทํางานของเจ�าหน�าที่นอกเวลาทํางานปกติ/ปฏิบัติงาน
   นอกสถานที่
•  แต�งต้ังคณะทํางานปรับปรุงกฎ ระเบียบ และคําสั่งของ สสนก. (คําสั่งที่ 6/2560 ลง
   วันที่ 7 ก.ค. 2560) ทําการศึกษาและเสนอแนะการปรับปรุงกฎระเบียบและคําสั่งของ 
   สสนก. ครอบคลุมเรื่องข�อปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและการชดเชยกรณีเกิด
   การสูญเสียจากการปฏิบัติงาน โดยคณะทํางานฯ ได�จัดทํารายงานผลการศึกษา
   เสนอต�อผู�บริหารแล�ว 

ป�จจัยเสี่ยง/สาเหตุ :  

การดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยง : 

ระบบอาจไม�สามารถใช�งานได� หรอืเกิดการชาํรุด/เสียหายของอปุกรณ�ระหว�างการขนย�าย

• แต�งตั้งคณะทํางานเตรียมความพร�อมในการย�ายสถานที่ทําการ (คําสั่งที่ 5/2560 
   ลงวันที่ 30 พ.ค. 2560)
• จดัทาํแผนการย�ายสถานทีท่าํการ และแผนการย�ายระบบคอมพิวเตอร�แม�ข�ายเสนอต�อ
  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

 สสนก.  โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ได�วิเคราะห�ป�จจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส�งผลกระทบต�อ 
การดําเนินงานของ สสนก. พบว�า ในป�งบประมาณ  2560 มีความเสี่ยงที่ต�องมีการบริหารจัดการ 3  ประเด็น คือ 
1) ความต�อเนื่องของข�อมูลจากสถานีโทรมาตร ที่ติดต้ังในพื้นที่ Cell Site ของ AIS 2) ความปลอดภัยของเจ�าหน�าที่ 
ในการเดนิทางปฏิบติังาน และ 3) ความต�อเนือ่งในการให�บรกิารระหว�างการย�ายทีท่าํการ โดย ณ สิน้ไตรมาสที ่4/2560 
มกีารดาํเนนิกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยงแล�วดังนี้ 





บทที่

4

ปฏิบัติการร�วมเตร�ยมพร�อม
รับมือหย�อมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวเข�าปกคลุมภาคใต� 
ตุลาคม – พฤศจ�กายน 2560
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ปฏิบัติการร�วมเตร�ยมพร�อม
รับมือหย�อมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวเข�าปกคลุมภาคใต�
ตุลาคม – พฤศจ�กายน 2560

 จากการติดตามสถานการณ�นํา้โดยคลังข�อมลูนํา้ 
และภูมอิากาศแห�งชาติ และจดัทาํรายงานสถานการณ�นํา้ 
ประจําวันเสนอต�อศูนย�ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีอย�าง 
ต�อเนือ่ง พบว�าในช�วงวนัที ่24 ตุลาคม 2560 อาจเกิดการ 
ก�อตัวของหย�อมความกดอากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใต�
ตอนล�าง โดยจะทวีกําลังแรงข้ึนและเคลื่อนตัวเข�าสู � 
ทะเลอ�าวไทยได� ต�อมาวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สสนก. 
ได�รายงานต�อทีป่ระชมุกองอาํนวยการป�องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส�วนกลาง เพือ่ติดตามสถานการณ�อทุกภัย 
และนําเสนอแนวทางแก�ไขป�ญหา 
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผลจากแบบจําลองสภาพ 
อากาศ WRF-ROMS ยังคงยืนยันว�า หย�อมความกด 
อากาศต่ํากําลงัแรงจะเคลือ่นตัวเข�าปกคลมุภาคใต�ในช�วง 
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 และคาดว�าจะเกิดอุทกภัย 
ในหลายพืน้ที ่บรเิวณจงัหวัดชมุพร สรุาษฎร�ธาน ีนครศรี 
ธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา และภูเก็ต กระทรวง 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) จึงประสานงาน 
กับกระทรวงมหาดไทย ผ�านกรมป�องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั (ปภ.) เพือ่ร�วมมือกันในภารกิจ “ปฏบัิตกิาร 
ร�วมเตรียมพร�อมรับมือหย�อมความกดอากาศตํ่า 
เคลื่อนตัวเข�าปกคลุมภาคใต�” 
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 สสนก. ได�จัดทีมปฏิบัติการพิเศษขึ้นทันที เพื่อ 
สนบัสนนุข�อมลู ติดตามสถานการณ�นํา้ตลอด 24 ชัว่โมง 
และวิเคราะห�แนวทางบรรเทาอุทกภัย โดยทํางานร�วมกับ 
ปภ. ในการเตรียมพร�อมรับมือสถานการณ�ฝนตกหนัก 
และอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยได�จัดเตรียมระบบติดตามและ 
วิเคราะห�สถานการณ�นํา้ไปติดตัง้ยังองค�การบรหิารส�วน 
จังหวัดสุราษฎร �ธานี  (อบจ.สุราษฎร �ธานี )  ตามที่ 
หน�วยงานขอรับการสนับสนุน

คาดการณ�ปริมาณฝนสะสมรายวันล�วงหน�า 7 วัน
(ช�วงวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2560) จากแบบจําลองคาดการณ�
สภาพอากาศ WRF-ROMS ประกอบการตัดสินใจจัดตั้ง
ปฏิบัติการร�วมฯ

การเตรียมรับมือก�อนเกิดสถานการณ� 

 สสนก. เริม่ประสานงานเตรียมความพร�อมร�วมกับ 
ศูนย�ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 (ศปภ. เขต 
11) และ อบจ.สรุาษฎร�ธาน ีต้ังแต�วนัที ่30 ตุลาคม 2560 
ล�วงหน�า 3 วันก�อนเกิดฝนตกหนัก และได�นําชุดอุปกรณ� 
ระบบติดตามและคาดการณ�สถานการณ�นํ้าพร�อม
เจ�าหน�าที่ไปประจําการ ณ ศปภ. เขต 11 เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2560 จัดตั้งเป�น “ศูนย�ปฏิบัติการร�วมเตรียม 
พร�อมรับมือหย�อมความกดอากาศตํ่าเคลื่อนตัวเข�า 
ปกคลุมภาคใต�” ทําหน�าที่สนับสนุนข�อมูล ติดตาม 
วิเคราะห�สถานการณ�นํา้ และร�วมวิเคราะห�แนวทางบรรเทา 
อุทกภัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปภ. และ 
หน�วยงานในพืน้ที ่ให�เตรยีมการรบัมอืสถานการณ�ฝนตก 
หนักและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นได�อย�างทันท�วงที รวมทั้ง 
เข�าซ�อมบํารุงและติดต้ังสถานีโทรมาตรที่จําเป�นต�อการ 
ติดตามสถานการณ�นํ้าในพื้นที่เพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 16 
สถานี นอกจากนี้ สสนก. ยังได�นําชุดอุปกรณ�ระบบ 
ติดตามสถานการณ�นํ้าเข�าติดต้ังที่ อบจ.สุราษฎร�ธานี 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยได�สาธิตและให�คํา 
แนะนําในการใช�งานอุปกรณ�ระบบติดตามสถานการณ�
นํ้าให�กับบุคลากร และเจ�าหน�าที่ของ อบจ.สุราษฎร�ธานี

ร�วมปฏิบัติการฯ ตลอดสถานการณ�

สนับสนุนข�อมูลเพื่อเตรียมพร�อมรับมือสถานการณ�
อย�างทันท�วงที
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เจ�าหน�าที่ สสนก. เข�าซ�อมบํารุงและติดตั้งสถานีโทรมาตรเพิ่มเติม

ติดตั้งอุปกรณ�และระบบติดตามสถานการณ�นํ้า ณ องค�การบริหารส�วนจังหวัดสุราษฎร�ธานี
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สถานการณ�นํ้าท�วมในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี (ช�วงเช�าวันที่ 3 พ.ย. 60)

ถนนรอบสนามบินสมุย

พื้นที่ชุมชน ของอําเภอเกาะสมุย บริเวณเฉวง

บริเวณหน�าบิ๊กซี ซุปเปอร�เซ็นเตอร� สาขาสมุย

สถานการณ�นํ้าท�วมจากฝนตกต�อเนื่องและนํ้าไหลหลากในพื้นที่
ตําบลนาโหนด อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ช�วงเช�าวันที่ 5 พ.ย. 60)
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สํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายนํ้า
บริเวณคลองท�ากระจาย และชายหาด ของอําเภอท�าชนะ
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
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 ปฏิบัติการร�วมฯ ครั้งนี้ สสนก. ใช�แบบจําลอง WRF-ROMS เพื่อคาดการณ�พื้นที่ที่อาจเกิดฝนตกหนัก และได�นํา 
ระบบคาดการณ�ที่ได�พัฒนาขึ้นทั้ง 3 ระบบ ได�แก� 1) ระบบคาดการณ�พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท�วมฉับพลัน – นํ้าป�าไหลหลาก ซึ่ง 
พยากรณ�เตือนภัยนํา้ท�วมฉบัพลนัโดย Flash Flood Potential Index (FFPI) ร�วมกับข�อมลูคาดการณ�ปรมิาณฝนสาํหรับ 
การเตือนภัยนํ้าท�วมฉับพลัน  2) ระบบประเมินปริมาณนํ้าฝนและพยากรณ�ฝนล�วงหน�าโดยใช�ข�อมูลเรดาร�ตรวจอากาศ  
และ 3) ระบบคาดการณ�และเตือนภัยล�วงหน�าบริเวณอ�าวไทย ซึ่งเป�นข�อมูลติดตามสถานการณ� เตือนภัยล�วงหน�า และ 
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อป�องกันภัยพิบัติทางทะเลได�อย�างมีประสิทธิภาพมาใช�ในครั้งนี้ด�วย

ระบบคาดการณ�พื้นที่เสี่ยงนํ้าท�วมฉับพลัน – นํ้าป�าไหลหลาก

วันที่ 8 พ.ย. 2560 ช�วงเช�า
เกิดนํ้าท�วมฉับพลันที่ อ.บางสะพาน
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ระบบประเมินปริมาณนํ้าฝนและพยากรณ�ฝนล�วงหน�าโดยใช�ข�อมูลเรดาร�ตรวจอากาศ

•  พัฒนาสมการความสัมพันธ�ระหว�างค�า (ปริมาณฝน)
    และค�า Z (การสะท�อนกลับของสัญญาณเรดาร�) 
    ในรูปแบบ Composite
•  ปรับแก�ความเอนเอียงของข�อมูล (bias) โดยใช�ข�อมูล
    ฝนตรวจวัด จากสถานีโทรมาตร สสนก.
•  พัฒนาระบบพยากรณ�ฝนล�วงหน�า 1-3 ซม.

ผังระบบประเมินผนด�วยข�อมูลเรดาร�

ฐานข�อมูลเรดาร�ตรวจอากาศของ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
(อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ�)เรดาร�ตรวจวัดอากาศ

ระบบประมวลผล

ข�อมูลเรดาร�ของ สสนก.
(อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ�)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ�)

สถานีโทรมาตร สสนก.

เรดาร�ตาคลี

เรดาร�สัตหีบ
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ระบบคาดการณ�และเตือนภัยล�วงหน�าบริเวณอ�าวไทย

• แบบจําลองอุทกพลศาสตร� Delft3D FM
• แบบจําลองคลื่น SWAN
• แบบจําลองคาดการณ�สภาพอากาศ WRF-ROMS
• ระบบปฏิบัติการเพื่อเตือนภัยล�วงหน�า Delft-FEWS

แผนที่ระดับนํ้าจากแบบจําลองอุทกพลศาสตร� แผนที่ความสูงคลื่นจากแบบจําลองคลื่น

• ระบบคาดการณ�ระดับนํ้าทะเลบริเวณอ�าวไทย คํานวณทุกป�จจัยสําคัญ ทั้งนํ้าขึ้นนํ้าลง ลม พายุ และคลื่น
• ข�อมลูติดตามสถานการณ� เตือนภัยล�วงหน�า และสนบัสนนุการบริหารจดัการเพือ่ป�องกันภยัพิบติัทางทะเลได�อย�างมี
 ประสิทธิภาพ

Numerical Weather
Prediction Model

FEWS System
Regional

Wave model

Wave Water level,
Tide, Surge

Total water level

Local
Wave model

Hydrodynamic model
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เหตุการณ�นํ้าท�วมฉับพลันที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ� เมื่อช�วงเช�าวันที่ 8 พ.ย. 60 

ประชุม VDO Tele-Conference ร�วมกับ กองบัญชาการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ 
ส�วนกลางและส�วนหน�า

 นอกจากจัดทีมปฎิบัติภารกิจในพื้นที่นํ้าท�วมภาคใต�แล�ว สสนก. ยังจัดทีมเพื่อสนับสนุนทางด�านข�อมูล และ 
ข�อเสนอแนะต�อส�วนกลางด�วย โดยได�รับเชิญให�เข�าร�วมประชุมกองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ�สาธารณภัยและบูรณาการการเผชิญเหตุ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560      
ณ ห�องกองบัญชาการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพฯ พร�อมทั้งร�วมประชุม VDO Tele-Conference เพื่อรายงานสถานการณ�ในพื้นที่ ศปภ. เขต 11
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ให�ข�อมูลสถานการณ�นํ้าท�วมแก�สื่อมวลชน

 สสนก. ยังคงติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�สนับสนุนกองบัญชาการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ 
(ส�วนหน�า) เพื่อหาแนวทางบรรเทาอุทกภัยในระยะเร�งด�วน นอกจากนี้ ได�แบ�งกําลังเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร�วมรายงานสถานการณ�นํ้าในพ้ืนที่ภาคใต�ต�อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห�องประชุม ศูนย�ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ�มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต.หูล�อง อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช สําหรับเจ�าหน�าที่ที่ประจําการส�วนหน�า ได�ถอนกําลังออกจากศปภ. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แต�ยังคงเฝ�าติดตามสถานการณ� โดยแจ�งให� ศปภ. เขต 11 และ อบจ.สุราษฎร�ธานีทราบ 
อย�างต�อเนื่อง จนสถานการณ�ภาพรวมในพื้นที่คลี่คลายลง
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นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ�นํ้าพื้นที่ภาคใต�
ณ ศูนย�ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ�มนํ้า ปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ต.หูล�อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ผลสำเร็จของปฏิบัติการร�วมฯ

 ปฏิบัติการร�วมเตรียมความพร�อมรับมือหย�อม 
ความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข�าปกคลุมภาคใต�ในครั้ง
นี ้สามารถสนบัสนนุการทาํงานของ ปภ. ทัง้ในส�วนกลาง 
และส�วนหน�า รวมถึง อบจ.สุราษฎร�ธานี ได�อย�างเป�น 
รูปธรรม ทําให�วางแผนและเตรียมความพร�อมก�อนเกิด 
เหตุการณ�นํ้าท�วมเป�นไปอย�างเหมาะสมและทันเวลา โดย 
เจ�าหน�าที ่ปภ. และเจ�าหน�าที ่อบจ.สรุาษฎร�ธาน ีสามารถ 
เข�าถึงพ้ืนทีป่ระสบภัยได�ก�อนเกิดเหตุ ทราบถึงระดบัความ 
รนุแรงของภัย สามารถจดัเตรียมกําลงัพล เคร่ืองมอื และ 
เครื่องจักรสําหรับบรรเทาอุทกภัยไปยังพ้ืนที่เป�าหมาย 
ล�วงหน�า เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ� ในพื้นที่ 
เกิดเหตุได�อย�างถูกต�อง นอกจากการทํางานร�วมกัน 
ระหว�าง สสนก. ปภ. และ อบจ.สุราษฏร�ธานี ในการ 
ติดตามสถานการณ�แล�ว ปฏิบัติการร�วมฯ คร้ังนี้ยังเป�น 
การเตรียมความพร�อมในการจัดต้ังศูนย�บริหารจัดการ
นํา้ของ อบจ.สรุาษฎร�ธาน ีให�เจ�าหน�าที่ได�เรยีนรู� ติดตาม 
และวิเคราะห�สถานการณ�ร�วมกัน พร�อมทั้งตรวจสอบ 
ความถูกต�องแม�นยําของการคาดการณ�จากระบบติดตาม 
สถานการณ�นํ้าและสภาพอากาศ และสถานการณ�ที่ 
เกิดขึ้นจริงว�ามีความสอดคล�องกันหรือไม� เพื่อนําไปสู� 

การวางแผนการทํางานร�วมกัน และเป�นแนวทางการ 
พัฒนาระบบให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ความสาํเรจ็ของปฏิบติัการร�วมฯ คร้ังนี ้แสดงให�เหน็ 
ถึง “ความพร�อมของคลังข�อมูลน้ําและภูมิอากาศ 
แห�งชาติ” ทั้งด�านบุคลากรที่มุ �งมั่นทํางานอย�างเต็ม 
ประสทิธภิาพในการวางแผน ติดตาม วิเคราะห�สถานการณ� 
และด�านระบบสนบัสนนุการตัดสนิใจบรหิารจดัการสถาน 
การณ�นํ้าในภาวะวิกฤต โดยใช�ข�อมูลที่รวบรวมจาก 
หน�วยงานต�างๆ แสดงผลร�วมกันบนระบบติดตาม 
สถานการณ�นํ้า ทําให�เห็นข�อมูลสถานการณ�นํ้าได�อย�าง 
ครบถ�วน เช�น พืน้ทีฝ่นตกหนกั พืน้ทีเ่สีย่งนํา้ท�วมฉบัพลนั 
นํ้าป�าไหลหลาก การคาดการณ�พื้นที่ฝนตกหนัก และ 
พื้นที่คลื่นลมแรง เป�นต�น จากข�อมูลที่ครบถ�วนดังกล�าว 
ทําให�การวิเคราะห�สถานการณ�มีความถูกต�องทั้งเชิง
พืน้ทีแ่ละเวลา ประกอบกับความแม�นยําของการคาดการณ� 
ด�วยแบบจําลอง WRF-ROMS จึงสามารถวิเคราะห� 
ร�วมกับปริมาณฝนและระดบันํา้ป�จจบุนั ทีต่รวจวัดได�จาก 
สถานีโทรมาตร ส�งผลให�การกําหนดพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย 
มีความถูกต�องและชัดเจน



บทที่

5
รายงานสถานะการเง�น
61 รายงานของผู�สอบบัญชี
63 รายงานสถานะการเง�น
75 รายงานว�เคราะห�ทางการเง�น
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เสนอ  คณะกรรมการบร�หาร
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)

รายงานการตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น
 ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) ซึ่ง 
ประกอบด�วย งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�น และงบแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ/ส�วนทุน สำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเง�นข�างต�นนี้แสดงฐานะการเง�นของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค�การมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการดำเนินงานสำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต�องตามที่ควร 
ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช�

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น
 ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�นในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกิจการ 
ตามข�อกำหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบว�ชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชี ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการ 
ตรวจสอบ งบการเง�น และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป�นไปตามข�อกำหนดเหล�านี้ 
ข�าพเจ�าเชื่อว�า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของ 
ข�าพเจ�า

ความรับผิดชอบ ของผู�บร�หารและผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลต�องบการเง�น
 ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช� และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บร�หารพ�จารณา 
ว�าจำเป�นเพ�อ่ให�สามารถจัดทำงบการเง�นท่ีปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจาก 
การทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด 
 ในการจัดทำงบการเง�น ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดำเนินงานต�อเนื่อง 
เป�ดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต�อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับการดำเนินงาน 
ต�อเนื่องเว�นแต�ผู�บร�หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหร�อหยุดดำเนินงานหร�อไม�สามารถดำเนินงานต�อเนื่องต�อไปได�
 ผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลมีหน�าท่ีในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�น
 การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ�่อให� ได�ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และ 
เสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น 
ในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูล 
ที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด 
และถือว�ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งแต�ละรายการหร�อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู� ใช�งบการเง�นจากการใช�งบการเง�นเหล�านี้
 ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง        
ผู�ประกอบว�ชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง
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(นายศิลป�ชัย  รักษาพล)
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2954

กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 7 ธันวาคม 2560

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�นไม�ว�า    
จะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธีการตรวจสอบเพ�อ่ตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน 
และได�หลักฐานการสอบบัญชีที่เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงที่ 
ไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญซ่ึงเป�นผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกว�าความเส่ียงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล 
การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบ        
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ�อ่วัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกิจการ 
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู�บร�หารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง 
บัญชีและการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องซึ่งจัดทำข�้นโดยผู�บร�หาร 
 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต�อเน่ืองของผู�บร�หารและจาก 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หร�อสถานการณ�ที่อาจ 
เป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสำคัญต�อความสามารถของกิจการในการดำเนินงานต�อเนื่องหร�อไม�  ถ�าข�าพเจ�าได� 
ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกต 
ถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเง�นที่เกี่ยวข�อง หร�อถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าว ไม�เพ�ยงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะ 
เปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข�้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของ 
ข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กิจการต�องหยุดการดำเนินงานต�อเนื่อง 
 • ประเมินการนำเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเง�น 
แสดงรายการและเหตุการณ�ในรูปแบบที่ทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหร�อไม�

 ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลในเร�่องต�างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการ 
ตรวจสอบตามที่ได�วางแผนไว� ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสำคัญในระบบ 
การควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า
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สินทรัพย�หมุนเว�ยน 
  เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  
  ลูกหนี้ระยะสั้น    
  เง�นลงทุนระยะสั้น   
  วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ    
  สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยน
  ลูกหนี้ระยะยาว    
  อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ   
  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน - สุทธิ  

รวมสินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย�

374,031,129.09
31,975,790.75
60,443,474.59

1,551,816.16
2,024,117.51

470,026,328.10

2,596,280.00
241,108,100.44

10,015,930.62

253,720,311.06
723,746,639.16

317,988,399.00
19,158,028.61

102,909,308.04
1,878,959.08
4,177,031.77

446,111,726.50

2,596,280.00
211,332,443.61

7,558,843.70

221,487,567.31
667,599,293.81

  สินทรัพย�   หมายเหตุ             2560      2559

(หน�วย : บาท)

หนี้สินหมุนเว�ยน 
  เจ�าหนี้ระยะสั้น
  หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
  เง�นรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไม�หมุนเว�ยน
  รายได�รอการรับรู�
  รายได�จากโครงการเง�นกู�ของรัฐบาล
  รับล�วงหน�า

รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพย�สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

  ทุน
  รายได�สูงกว�าค�าใช�จ�ายสะสม
รวมสินทรัพย�สุทธิ/ส�วนทุน

งบแสดงฐานะการเง�น 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

13
14
15

16

5
6
7
8
9

10
11
12

19,896,720.36
644,701.87

4,428,948.00

24,970,370.23

125,914.28
35,464,046.59

35,589,960.87
60,560,331.10

663,186,308.06

30,064,527.55
2,774,693.19
3,974,225.33

36,813,446.07

0.00
0.00

0.00
36,813,446.07

630,785,847.74

17
18

39,463,454.55
623,722,853.51

663,186,308.06

39,463,454.55
591,322,393.19

630,785,847.74

  หนี้สิน  หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย�สุทธิ/ทุน หมายเหตุ 2560 2559
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�น
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

  รายได�จากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)
  รายได�จากการขายสินค�าและบร�การ
  รายได�จากการอุดหนุนและบร�จาค
  รายได�อื่น
รวมรายได�

หมายเหตุ    2560    2559

  ค�าใช�จ�ายบุคลากร
  ค�าตอบแทน
  ค�าใช�สอย
  ค�าวัสดุ
  ค�าสาธารณูปโภค
  ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
  ค�าใช�จ�ายจากการอุดหนุนและบร�จาค
รวมค�าใช�จ�าย
รายได�สูง (ต่ำ) กว�าค�าใช�จ�ายสุทธิ

ค�าใช�จ�าย

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
รายได�สูง/ (ต่ำ) กว�าค�าใช�จ�ายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ รวมสินทรัพย� 
สุทธิ/ส�วนทุน  

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
รายได�สูง/ (ต่ำ) กว�าค�าใช�จ�ายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายได�สูง/ (ต่ำ)
กว�าค�าใช�จ�ายสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ/ส�วนทุน
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน�วย : บาท)

รายได�

19
20
21
22

368,554,773.93
3,482,099.53

19,811,172.72
4,487,630.96

396,335,677.14

39,463,454.55
0.00

39,463,454.55

39,463,454.55
0.00

39,463,454.55

538,158,038.22
53,164,354.97

591,322,393.19

591,322,393.19
32,400,460.32

623,722,853.51

577,621,492.77
53,164,354.97

630,785,847.74

630,785,847.74
32,400,460.32

663,186,308.06

364,622,510.42
1,920,539.54
5,524,378.82
3,541,938.81

375,609,367.59

23
24
25
26
27
28
29

100,351,729.84
1,363,738.91

167,473,765.67
5,233,757.34
8,858,445.39

63,396,359.36
17,257,420.31

363,935,216.82
32,400,460.32

98,015,800.56
1,366,519.20

142,244,973.35
8,097,409.44
7,972,209.84

59,803,384.23
4,944,716.00

322,445,012.62
53,164,354.97

หมายเหตุ    2560    2559
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
1. ข�อมูลทั่วไป
 1.1) การจัดตั้งองค�การฯ
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) จัดต้ังข�น้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผลบังคับใช�ตั้งแต� 
วันที่ 1 มกราคม 2552 และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตร�มีมติอนุมัติให�โอนบรรดากิจการ ทรัพย�สิน 
สิทธิ หนี้และเง�นงบประมาณของสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงว�ทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยี เฉพาะในส�วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่มีอยู�ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช�บังคับ 
ไปเป�นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)
 1.2) วัตถุประสงค�ของสถาบันฯ คือ
   1. ว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและว�เคราะห�ข�อมูลในด�านการจัดการ 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
   2. นำเสนอผลการว�จัยและพัฒนาเพ�่อให�องค�การต�างๆ นำไปใช�ประโยชน�ในการเพ��มประสิทธิภาพการ 
บร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
   3. ส�งเสร�มความร�วมมือทั้งในประเทศและต�างประเทศในการว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
ในด�านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
   4. บร�การถ�ายทอดเทคโนโลยีที่เป�นผลการว�จัยและพัฒนาของสถาบันให�ประชาชนและชุมชน นำไปใช� 
ประโยชน�ได�โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
 1.3) สถานที่ตั้งสำนักงาน
   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) มีสำนักงานใหญ� ตั้งอยู�เลขที่ 108 
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร� ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
2. เกณฑ�การจัดทำงบการเง�น
 งบการเง�นนี้จัดทำข�้นตามนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช� ซึ่งรวมถึงหลักการ และ 
นโยบายการบัญชีสำหรับหน�วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการ 
ในงบการเง�นตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร�่อง การนำเสนองบการเง�น ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ 
กค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 
 งบการเง�นนี้จัดทำข�้นโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิม เว�นแต�จะได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม�  
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช�ในงวดป�จจ�บัน
                (1)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เร�่อง ต�นทุนการกู�ยืม วันที่มีผลบังคับใช� 1 ตุลาคม 2559
   (2)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เร�่อง อสังหาร�มทรัพย�เพ�่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช�
         1 ตุลาคม 2559
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช�ในงวดอนาคต
   (1)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เร�่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� วันที่มีผลบังคับใช�
         1 ตุลาคม 2560
   (2)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เร�่อง สินค�าคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช� 1 ตุลาคม 2561
   (3)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เร�่อง เหตุการณ�ภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผลบังคับใช�  
         1 ตุลาคม 2561
   (4)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เร�อ่ง สินทรัพย�ไม�มีตัวตน วันท่ีมีผลบังคับใช� 1 ตุลาคม 2561
  ฝ�ายบร�หารเชื่อว�ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม�ข�างต�นที่มีผลบังคับใช�ในรอบนี้ ไม�มีผลกระทบอย�างเป�น 
สาระสำคัญต�องบการเง�นในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสถาบันฯ สรุปได�ดังต�อไปนี้
 4.1) เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
  รายการเทียบเท�าเง�นสด ได�แก� เง�นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล�อง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยน  
ให�เป�นเง�นสดได�ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได�มา เช�น เง�นฝากประจำ บัตรเง�นฝาก และตั๋วเง�นที่มีวันถึงกำหนด ภายใน 3 
เดือน นับจากวันที่ได�มาแสดงไว�เป�นรายการเทียบเท�าเง�นสด
 4.2) ลูกหนี้
  ลูกหนี้แสดงด�วยมูลค�าสุทธิที่จะได�รับค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งข�้นสำหรับลูกหนี้ส�วนที่คาดว�าจะไม� 
สามารถเร�ยกเก็บเง�นได� โดยพ�จารณาจากประสบการณ�ที่ผ�านมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเง�นไม�ได� ข�อมูลประวัติ 
การชำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต�ละรายร�วมกับการว�เคราะห�อายุลูกหนี้
 4.3) เง�นลงทุนระยะสั้น
  เง�นลงทุนระยะสั้น หมายถึง เง�นฝากธนาคารประเภทประจำ ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือนแต�ไม�เกิน 12 เดือน 
นับจากวันที่ได�มา
 4.4) วัสดุคงเหลือ 
  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช�สิ�นเปลืองนอกจากสินค�าท่ีหน�วยงานมีไว�เพ�อ่ใช�ในการดำเนินงานตามปกติ  
โดยท่ัวไปมีมูลค�าและไม�มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและคำนวณโดยว�ธีเข�าก�อน - ออกก�อน ค�าเผ่ือการปรับ 
มูลค�าวัสดุจะตั้งข�้นสำหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
 4.5) ส�วนปรับปรุงอาคารเช�า อุปกรณ�และค�าเสื่อมราคา
  ส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอุปกรณ� แสดงด�วยราคาทุน ณ วันท่ีซ้ือหร�อได�มาหลังหักค�าเส่ือมราคาสะสม 
  อุปกรณ�ที่ได�มาก�อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึกบัญชีเฉพาะที่มีมูลค�าต�อหน�วยหร�อต�อชุด 
ตั้งแต� 10,000.00 บาทข�้นไป ตามข�อบังคับคณะกรรมการพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติว�าด�วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2543
  อุปกรณ�ที่ได�มาตั้งแต�วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึกบัญชีเฉพาะที่มีมูลค�าต�อหน�วยหร�อต�อชุด 
ตั้งแต� 5,000.00 บาทข�้นไป ตามข�อบังคับคณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว�าด�วย 
การพัสดุ พ.ศ. 2554 ส�วนอุปกรณ�ท่ีมีมูลค�าต�อหน�วยหร�อต�อชุดไม�เกิน 5,000.00 บาท จะบันทึกเป�นค�าใช�จ�าย ท้ังจำนวน 
และจัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ�แยกไว�ต�างหาก
  ค�าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอุปกรณ� โดยว�ธีเส�นตรงตามอายุ 
การให�ประโยชน�โดยประมาณของสินทรัพย�แต�ละประเภท และให�คงเหลือราคาส�วนปรับปรุงอาคารเช�าและอุปกรณ� ตามบัญชี 
ไว�หนึ่งบาทเพ�่อประโยชน�ในการควบคุมและตรวจสอบ

สิ�งปลูกสร�าง
ส�วนปรับปรุงอาคารเช�า
อุปกรณ�ทั่วไป
อุปกรณ�คอมพ�วเตอร�
อุปกรณ�ว�ทยาศาสตร�
อุปกรณ�สำรวจ

15

3, 5

5

3, 5

4, 5

8

ประเภทสินทรัพย� อายุการให�ประโยชน� (ป�)

ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว�างทำ
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 4.6) สินทรัพย� ไม�มีตัวตนและค�าตัดจำหน�าย
  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหร�อได�มาหักค�าตัดจำหน�ายสะสม ยกเว�นสินทรัพย� 
ไม�มีตัวตน ที่มีราคารวมหน�วยละไม�เกิน 20,000.00 บาท จะบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายทั้งจำนวนและจัดทำทะเบียนคุมแยกไว� 
ต�างหาก
  ค�าตัดจำหน�ายของสินทรัพย� ไม�มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย�โดยว�ธีเส�นตรงตามอายุ 
การให�ประโยชน� โดยประมาณ 3 - 5 ป� (ไม�มีการตัดจำหน�ายสำหรับสินทรัพย�ไม�มีตัวตนระหว�างพัฒนา)

 4.7) การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย
  •  รายได�จากเง�นงบประมาณ รับรู�เป�นรายได�เมื่อได�รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเง�นงบประมาณ
  •  รายได�จากเง�นอุดหนุนจากหน�วยงานอื่น รับรู�เป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างตามเนื้อหาของข�อตกลง 
ที่เกี่ยวข�องในสัญญา
  •  รายได�ค�าบร�การรับรู�เป�นรายได�เมื่อมีการให�บร�การกับลูกค�าและลูกค�ายอมรับสินค�านั้นแล�ว
  •  รายได�ค�าธรรมเนียมและค�าบร�การทางว�ชาการ รับรู�เป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างตามเนื้อหาของ 
ข�อตกลงที่เกี่ยวข�องในสัญญา
  •  รายได�ดอกเบี้ยรับ รับรู�รายได�ตามเกณฑ�สัดส�วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จร�ง 
ของสินทรัพย�
  •  รายได�อื่น รับรู�ตามเกณฑ�เง�นสด
  •  ค�าใช�จ�ายรับรู�เมื่อเกิดรายการ และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่จะได�สูญเสียประโยชน�เชิงเศรษฐกิจ 
ของรายจ�ายนั้น ภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
 4.8) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สถาบันฯ ได�จัดให�มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพเฉพาะส�วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ 
การเกษตร (องค�การมหาชน) ภายใต�กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร� พ�ล ฟ�นด� ซึ่งบร�หารโดยบร�ษัทหลักทรัพย� 
จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด พนักงานที่ได�รับการบรรจ�ทุกคนเป�นสมาชิกกองทุน
  โดยสถาบันฯ จ�ายเง�นสมทบเป�นรายเดือนในอัตราร�อยละ 8 ของเง�นเดือนพนักงาน และรับรู�เป�นค�า 
ใช�จ�ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
  เง�นสมทบและเง�นผลประโยชน�ของเง�นสมทบนี้จะจ�ายให�แก�สมาชิก เมื่อสมาชิกเกษียณอายุ ตาย หร�อ 
ออกจากงาน โดยไม�มีความผิด ตามอายุการทำงานดังต�อไปนี้

 กรณีสมาชิกถูกไล�ออกหร�อถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอย�างร�ายแรง ขัดต�อระเบียบข�อบังคับการ 
ทำงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) หร�อฝ�าฝ�นข�อตกลงเกี่ยวกับสภาพ 
ปฏิบัติงานตาม สัญญาสมาชิกผู�นั้นจะไม�มีสิทธิ์ได�รับเง�นสมทบและผลประโยชน�ของเง�นสมทบทั้งหมด
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ตั้งแต� 0.5 ป� ถึง 3 ป�
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ระยะเวลาการเป�นพนักงาน ร�อยละของเง�นสมทบ
และผลประโยชน�เง�นสมทบ
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รายการ    2560    2559

5. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

6. ลูกหนี้ระยะสั้น

  ลูกหนี้เง�นยืมทดรองจ�าย
  รายได�ดอกเบี้ยค�างรับ
  ภาษีมูลค�าเพ��ม
  ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

7. เง�นลงทุนระยะสั้น 

  เง�นฝากประจำ 6 เดือน เลขที่บัญชี 013-2-26780-2
  เง�นฝากประจำ 8 เดือน เลขที่บัญชี 013-2-30392-2

รวม

8. วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ 

  วัสดุสำนักงาน
  วัสดุคอมพ�วเตอร�
  วัสดุว�ทยาศาสตร�

รวมวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

  109,079.59
  368,719.38

  1,074,017.19

1,551,816.16

101,359.86
 329,583.73

1,448,015.49

1,878,959.08

 • เง�นฝากออมทรัพย� มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร�อยละ 0.50 ต�อป�
 • เง�นฝากประจำ 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย ร�อยละ 0.90 ต�อป�
 • เง�นฝากธนาคารที่คงเหลืออยู�ในบัญชีของสถาบันฯ เป�นเง�นเพ�่อใช�จ�ายในโครงการที่สถาบันฯ มีภาระ
    ผูกพันจากการเข�าทำสัญญาและมีหนี้สินคงค�างตามสัญญาที่มีสาระสำคัญ ณ วันสิ�นงวดบัญชี

 เง�นลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป�นเง�นฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา 
ถนนศร�อยุธยา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร�อยละ 1.00 ต�อป�

(หน�วย : บาท)

40,000.00

256,215,327.49
8,744,228.76

109,031,572.84
374,031,129.09

9,778,345.08
357,826.75

21,827,768.92
11,850.00

31,975,790.75

2,175,100.00
339,278.09

16,618,990.52
24,660.00

19,158,028.61

60,443,474.59
0.00

60,443,474.59

59,799,824.40
43,109,483.64

102,909,308.04

40,000.00

250,128,041.75
3,241,950.21

64,578,407.04
317,988,399.00

เง�นสด
เง�นฝากธนาคาร
      เง�นฝากออมทรัพย�
      เง�นฝากกระแสรายวัน
      เง�นฝากประจำ
รวมเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

รายการ

รายการ

รายการ

   2560    2559

   2560    2559

   2560    2559
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9. สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น 

  ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า
  ภาษีซื้อยังไม�ถึงกำหนดชำระ
รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น

1,869,862.87
154,254.64

2,024,117.51

2,647,137.77
1,529,894.00
4,177,031.77

10. ลูกหนี้ระยะยาว 

  เง�นมัดจำค�าเช�าและบร�การอาคาร
  เง�นมัดจำหมายเลขโทรศัพท�
  เง�นมัดจำถังน้ำดื่ม
รวมลูกหนี้ระยะยาว

2,278,980.00
308,400.00

8,900.00
2,596,280.00

2,278,980.00
308,400.00

8,900.00
2,596,280.00

11. อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

  เพ��มข�้น
  รับโอน
  โอนออก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

  ค�าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
  ค�าเสี่อมราคา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ราคาตามบัญชี
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

12,559,527.00

  0.00
  220,000.00

  0.00
12,779,527.00

  

301,196.94
  662,887.51

964,084.45

  12,258,330.06
  11,815,442.55

2,521,293.23

  185,000.00
  0.00
  0.00

2,706,293.23
  

2,413,997.83
  86,164.75

2,500,162.58

 107,295.40
  206,130.65

342,456,979.07

  6,864,391.23
  841,295.96

  0.00
350,162,666.26

  

159,109,054.88
  59,542,673.02

218,651,727.90

 183,347,924.19
131,510,938.36

15,618,893.96

 88,116,112.88
 0.00

   (6,159,417.96)
97,575,588.88

  

0.00
 0.00

0.00

15,618,893.96
97,575,588.88

373,156,693.26

  95,165,504.11
 1,061,295.96

  (6,159,417.96)
463,224,075.37

  

161,824,249.65
60,291,725.28

222,115,974.93

211,332,443.61
241,108,100.44

รายการ ส�วนปรับปรุง
อาคารเช�าสิ�งปลูกสร�าง    อุปกรณ�    งานระหว�างทำ  รวม       

 ในระหว�างป� 2560 สถาบันฯ ได�โอนงานระหว�างทำ จำนวน 6,159,417.96 บาท ไปเป�นสินทรัพย�ประเภทอุปกรณ� 
จำนวน 841,295.96 บาท สิ�งปลูกสร�าง จำนวน 220,000.00  บาท และสินทรัพย�ไม�มีตัวตน - โปรแกรมคอมพ�วเตอร�สำหรับ 
ว�เคราะห�ป�ญหาการไหลสูงสุด จำนวน 5,098,122.00 บาท

(หน�วย : บาท)

รายการ    2560    2559

รายการ    2560    2559
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(หน�วย : บาท)

12. สินทรัพย� ไม�มีตัวตน - สุทธิ

โปรแกรมคอมพ�วเตอร�

13. เจ�าหนี้ระยะสั้น 

14. หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น 

15. เง�นรับฝากระยะสั้น 

ราคาทุน
วันต�นงวด

  เพ��มข�้น
  รับโอน
  จำหน�าย
วันสิ�นงวด

ค�าตัดจำหน�ายสะสม 
วันต�นงวด
  ค�าตัดจำหน�าย
  จำหน�าย

วันสิ�นงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เจ�าหนี้การค�า
เจ�าหนี้ค�าก�อสร�าง
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย
เจ�าหนี้อื่น
รวมเจ�าหนี้ระยะสั้น

4,547,024.11
0.00

15,339,511.25
10,185.00

19,896,720.36

3,441,274.52
10,425,000.00
16,164,646.75

33,606.28
30,064,527.55

ภาษีหัก ณ ที่จ�ายรอนำส�ง 
รวมหนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

644,701.87
644,701.87

2,774,693.19
2,774,693.19

เง�นรับฝากระยะสั้น
  เง�นค้ำประกันสัญญา 
  เง�นประกันผลงาน
รวมเง�นรับฝากระยะสั้น

  4,368,948.00
60,000.00

4,428,948.00

3,595,195.33
 379,030.00

3,974,225.33

รายการ    2560    2559

รายการ    2560    2559

รายการ    2560    2559

13,993,108.20

463,599.00
  5,098,122.00

  0.00 
19,554,829.20

6,434,264.50
  3,104,634.08

0.00 

9,538,898.58

7,558,843.70
10,015,930.62
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19. รายได�จากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)  

  รายได�จากงบอุดหนุนทั่วไป - พรบ.
  รายได�จากงบอุดหนุนทั่วไป - เง�นกู�
รวมรายได�จากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)

รายการ    2560    2559

313,367,500.00
55,187,273.93

368,554,773.93

329,458,300.00
35,164,210.42

364,622,510.42

•  โครงการเพ��มประสิทธิภาพระบบคลังข�อมูลน้ำแห�งชาติ

•  โครงการระบบอัจฉร�ยะสนับสนุนการตัดสินใจด�าน 
   การบร�หารจัดการน้ำของประเทศ

•  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และคาดการณ์   
    สถานการน้ำ

•  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์สมดุลน้ำ 
    ในประเทศ

•  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์ และ 
    รายงานสถานการณ์น้ำ

                                     รวม

 31,101,282.70 

 3,698,800.00 

 1,146,800.00 

 894,000.00 

 1,000,000.00 

37,840,882.70

2,376,836.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2,376,836.11

28,724,446.59

3,698,800.00

1,146,800.00

894,000.00

 1,000,000.00 

35,464,046.59

(หน�วย : บาท)

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ที่ได�รับในป� 2560

งบประมาณ
คงเหลือเบิกจ�าย

16. รายได�จากเง�นกู�ของรัฐบาลรับล�วงหน�า  

 ในระหว�างป� สถาบันฯ ได�รับรายได�งบประมาณสำรองจ�ายในส�วนของค�าใช�จ�ายดำเนินงานจากโครงการเง�นกู� 
เพ�่อการพัฒนาระบบบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส�งทางถนน ระยะเร�งด�วน พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร� 
การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร�งด�วน แผนงานเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการแผนงานรองพัฒนาระบบ 
ข�อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งหมด 6 โครงการ ป� 2560 วงเง�นงบประมาณที่ได�รับจัดสรร 113,796,000.00 บาท และ 
เบิกเง�นงบประมาณรับล�วงหน�า  จำนวน 5 โครงการ จำนวน 37,840,882.70 บาท ดังนี้

 รายได�จากโครงการเง�นกู�ของรัฐบาลรับล�วงหน�าส�วนที่เบิกจ�ายในระหว�างป� จำนวน  2,376,836.11 บาท 
รับรู�เป�น ส�วนหนึ่งของรายได�จากงบอุดหนุนทั่วไป - โครงการเง�นกู� ในหมายเหตุ 19 
งบประมาณคงเหลือรับรู�เป�นส�วนหนึ่งของ หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

17. ทุน

18. รายได�สูงกว�าค�าใช�จ�ายสะสม

  รายได�สูงกว�าค�าใช�จ�ายสะสม ณ วันต�นงวด
  บวก รายได�สูง (ต่ำ) กว�าค�าใช�จ�ายสุทธิ
รวมรายได�สูงกว�าค�าใช�จ�ายสะสม ณ วันสิ�นงวด

 เป�นทุนรับโอนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 39,463,454.55 บาท

รายการ    2560    2559

591,322,393.19
32,400,460.32 

623,722,853.51

538,158,038.22
53,164,354.97

591,322,393.19
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รายการ    2560    2559

583,950.00
2,898,149.53
3,482,099.53

1,920,539.54
0.00

1,920,539.54

  เง�นเดือนและเง�นเพ��มพ�เศษ
  ค�าสวัสดิการพนักงาน
  เง�นสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวมค�าใช�จ�ายบุคลากร

  ค�าเบี้ยประชุม
  ค�าตอบแทนอื่น
รวมค�าตอบแทน

20. รายได�จากการขายสินค�าและบร�การ

  รายได�จากการขายสินค�า
  รายได�จากการให�บร�การ
รวมรายได�จากการขายสินค�าและบร�การ

รายการ    2560    2559

9,052,576.00
10,758,596.72
19,811,172.72

700,000.00
4,824,378.82
5,524,378.82

21. รายได�จากการอุดหนุนและบร�จาค

  รายได�ดอกเบี้ยรับ
  รายได�อื่น
รวมรายได�อื่น

  รายได�เง�นอุดหนุนจากหน�วยงานของรัฐ
  รายได�เง�นอุดหนุนจากแหล�งอื่น
รวมรายได�จากการอุดหนุนและบร�จาค

รายการ    2560    2559

3,013,233.25
1,474,397.71
4,487,630.96

3,488,107.28
53,831.53

3,541,938.81

22. รายได�อื่น

รายการ    2560    2559

639,000.00
724,738.91

1,363,738.91

618,545.00
747,974.20

1,366,519.20

24. ค�าตอบแทน

รายการ    2560    2559

88,629,113.00
6,406,578.45
5,316,038.39

100,351,729.84

87,095,231.00
5,556,229.39
5,364,340.17

98,015,800.56

23. ค�าใช�จ�ายบุคลากร 
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  ค�าจ�างเหมาบร�การ
  ค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
  ค�าใช�จ�ายในการประชุม
  ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม
  ค�าเช�า
  ค�าบร�การอาคาร
  ค�าซ�อมแซมและบำรุงรักษา
  ค�าจ�างที่ปร�กษา
  ค�าใช�สอยอื่น
รวมค�าใช�สอย

118,766,787.57
20,526,712.44

6,377,743.23
2,406,684.21
7,974,494.25
4,757,760.00

352,662.00
4,727,400.00
1,583,521.97

167,473,765.67

97,780,067.30
14,652,602.50

4,496,700.73
2,265,833.23
7,123,246.91
4,403,936.00
1,226,164.09
7,332,250.00
2,964,172.59

142,244,973.35

  ต�นทุนขาย
  ค�าวัสดุสิ�นเปลือง
  ค�าเชื้อเพลิง
  ค�าครุภัณฑ�ต่ำกว�าเกณฑ�
รวมค�าวัสดุ

  ค�าไฟฟ�า
  ค�าน้ำประปา
  ค�าโทรศัพท�
  ค�าบร�การสื่อสารและโทรคมนาคม
  ค�าไปรษณีย�
รวมค�าสาธารณูปโภค

28. ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย 

ค�าเสื่อมราคา
    สิ�งปลูกสร�าง
    ส�วนปรับปรุงอาคารเช�า
    อุปกรณ�
รวมค�าเสื่อมราคา
ค�าตัดจำหน�าย
    โปรแกรมคอมพ�วเตอร�
    รวมค�าตัดจำหน�าย
รวมค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย

662,887.51
86,164.75

59,542,673.02
60,291,725.28

3,104,634.08
3,104,634.08

63,396,359.36

296,326.26
158,989.18

57,381,006.86
57,836,322.30

1,967,061.93
1,967,061.93

59,803,384.23

25. ค�าใช�สอย 

รายการ    2560    2559

26. ค�าวัสดุ

รายการ    2560    2559

27. ค�าสาธารณูปโภค 

รายการ    2560    2559

รายการ    2560    2559

284,263.32
4,490,735.95

291,796.30
166,961.77

5,233,757.34

4,787,282.88
4,236.80

331,268.96
3,602,575.75

133,081.00
8,858,445.39

4,516,511.61
4,228.80

355,251.96
2,907,007.47

189,210.00
7,972,209.84

514,413.90
7,084,050.22

307,202.74
191,742.58

8,097,409.44
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29. ค�าใช�จ�ายจากการอุดหนุนและบร�จาค  

30. ภาระผูกพัน

แผนงาน : 
ส�งเสร�มการว�จัย

และพัฒนา 
งบเง�นอุดหนุน

368,554,773.93 0.00  (368,554,773.93) 0.00

รายงาน                    เง�นอุดหนุน         การสำรองเง�น         เบิกจ�าย        คงเหลือ

31. รายงานฐานะเง�นงบประมาณรายจ�าย สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

  เง�นสนับสนุนอื่น
  ค�าใช�จ�ายในการซื้อสินทรัพย�
รวมค�าใช�จ�ายจากการอุดหนุนและบร�จาค

 เง�นสนับสนุนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 17,245,997.94 บาท เป�นเง�นสนับสนุนเพ�่อใช�ในการบร�หาร 
จัดการน้ำภายใต�โครงการต�างๆ ประกอบด�วย โครงการสร�างแม�ข�ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด�วยว�ทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยี จำนวน 13,664,749.00 บาท โครงการพัฒนาแหล�งน้ำเพ�อ่ความม่ันคงในการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 
180,000.00 บาท โครงการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำเพ�่อการเกษตรพ�ชไร�อ�อย จำนวน 2,105,125.00 บาท โครงการ 
บร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ ด�วยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ�่อพัฒนาแหล�งน้ำชุมชน ป�ที่ 2 จำนวน 950,618.00 บาท 
โครงการพัฒนาระบบศูนย�คลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ จำนวน 145,249.94 บาท และโครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตร� 
สารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 จำนวน 200,256.00 บาท

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สถาบันฯ มีภาระผูกพันที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ�างซึ่งผ�านกระบวนการตามระเบียบฯ 
ของสถาบันฯ แล�วแต�ยังมิได�จ�ายเง�น และยังไม�ถึงกำหนดชำระเป�นจำนวนเง�น 427,881,355.39 บาท

รายการ    2560    2559

17,245,997.94
11,422.37

17,257,420.31

4,917,546.00
27,170.00

4,944,716.00



การว�เคราะห�รายงานแสดงฐานะการเง�น
 สินทรัพย�รวม ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 723.75 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 56.15 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 8.41 ประกอบด�วยรายการ ดังนี้
  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด เพ่ิมขึ้นจํานวน 56.04 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 17.62 เนื่องจาก 
สถาบันได�รับเงินงบประมาณรับล�วงหน�าจากโครงการเงินกู�เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบ
ขนส�งทางถนนระยะเร�งด�วน พ.ศ. 2558 
  ลูกหน้ีระยะสั้น เพ่ิมขึ้นจํานวน 12.82 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 66.91 เนื่องจากเป�นรายการขอคืน 
ภาษีมูลค�าเพิ่ม และลูกหนี้เงินยืมทดรองจ�ายเพิ่มขึ้น เพื่อใช�ในการเดินทางปฏิบัติงาน และจัดฝ�กอบรมของสถาบัน
  เงนิลงทุนระยะสัน้ ลดลงจาํนวน 42.47 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 41.27 เนือ่งจากสถาบนัได�นาํจาํนวนเงิน 
ดังกล�าวไปจ�ายชําระหนี้ที่ครบกําหนดชําระแล�ว 
  อาคารและอุปกรณ� เพิ่มขึ้นจํานวน 29.78 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 14.09 เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณ� 
และค�างานระหว�างก�อสร�างอาคารเพิ่มขึ้น

 สินทรัพย�รวม ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 723.75 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 56.15 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 8.41 ประกอบด�วยรายการ ดังนี้

 สินทรัพย�สุทธิ/ส�วนทุน ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 663.19 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 32.40 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 5.14 ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานที่มีรายได�สูงกว�าค�าใช�จ�ายในป� 
งบประมาณ พ.ศ. 2560

การว�เคราะห�รายงานผลการดำเนินงานทางการเง�น
 รายได�สูงกว�าค�าใช�จ�าย ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 32.40 ล�านบาท ลดลงจากป�งบประมาณ พ.ศ. 
2559 จํานวน 20.76 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 39.06 ประกอบด�วยรายการ ดังนี้
  รายได�รวม เพ่ิมขึน้จาํนวน 20.73 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 5.52 ประกอบด�วย รายได�จากเงนิงบประมาณ 
เพิม่ขึน้  จาํนวน 3.93 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 1.08 รายได�จากการขายสนิค�าและบรกิารเพิม่ขึน้ จาํนวน 1.56 ล�านบาท 
คิดเป�นร�อยละ 81.31 รายได�จากการอุดหนุนและบริจาคเพิ่มขึ้นจํานวน 14.29 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 258.61 และ 
รายได� อื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 0.95 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 26.70

  ค�าใช�จ�ายรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 41.49 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 12.87 ประกอบด�วย ค�าใช�จ�ายบุคลากร 
เพ่ิมขึ้น จํานวน 2.33 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 2.38 ค�าใช�สอยเพิ่มขึ้น จํานวน 25.23 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 17.74 
ค�าวสัดลุดลง จาํนวน 2.87 ล�านบาท คดิเป�นร�อยละ 35.37 และค�าใช�จ�ายจากการอดุหนนุและบริจาคเพ่ิม จาํนวน 12.32 
ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 249.01
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86 การเข�าประชุมของคณะกรรมการบร�หาร
88 ผู�บร�หาร สสนก.
89 โครงสร�าง สสนก.
93 บทความตีพ�มพ�ในป�งบประมาณ 2560
96 สรุปข�าวเด�น สสนก.
121 แผนงาน/โครงการ ป� 2561



77รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017

ภาคผนวก คณะกรรมการบร�หาร

การศึกษา
• ว�ทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
• M.A. (ECONOMICS) Middle Tennessee State University U.S.A
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการศึกษาเพ�อ่การพัฒนาท�องถิ�น  
 มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาการพัฒนาชุมชน   
 มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
• ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ�นที่ 42
• ว�ทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ�นที่ 8
• สำนักงาน ก.พ. (นบส.) รุ�นที่ 22
ประวัติการทำงาน 
• เลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง  
 มาจากพระราชดำร�
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง  
 มาจากพระราชดำร�
• ผู�ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
 พระราชดำร�ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�อ่ประสานงาน  
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร� 
• หัวหน�าฝ�ายวางแผนโครงการพลังงาน กองโครงการพ�้นฐาน
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
• หัวหน�าฝ�ายวางแผนการคมนาคมและขนส�ง กองโครงการพ�้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• ที่ปร�กษาสำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการ  
 อันเนื่องมาจากพระราชดำร�
• ประธานกรรมการส�งเสร�มกิจการมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�   
 และกรรมการสภามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
• กรรมการสภามหาว�ทยาลัยนครพนม
• กรรมการสำนักงานพ�พ�ธภัณฑ�เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
 พระเจ�าอยู�หัว (องค�การมหาชน)
• กรรมการมูลนิธิอุทยานสิ�งแวดล�อมนานาชาติสิร�นธร ในพระราชูปถัมภ�  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
• ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝ��งแห�งเอเชีย

การศึกษา
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล  
 มหาว�ทยาลัยมหิดล
• ปร�ญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล  
 มหาว�ทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรศัลยศาสตร�ทั่วไป คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล   
 มหาว�ทยาลัยมหิดล
• Jaycee Burn Center, Department of Surgery, University of  
 North Carolina at Chapel 
• Hill, North Carolina, USA- Certificate in Research Fellow in  
 Burn and Trauma
• Department of Surgery, State University of New York at  
 Syracuse, New York,
• USA- Certificate in Clinical Fellow in Surgical Nutrition
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ�น 51)
ประวัติการทำงาน 
• รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล
• รองอธิการบดีฝ�ายนโยบายและแผน มหาว�ทยาลัยมหิดล
• ผู�อํานวยการศูนย�การแพทย�กาญจนาภิเษก มหาว�ทยาลัยมหิดล
• รองคณบดีฝ�ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร�   
 ศิร�ราชพยาบาล และรองคณบดีฝ�ายการศึกษาก�อนปร�ญญา
• รองคณบดีฝ�ายบร�หาร คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล
• รองคณบดีฝ�ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
• ประธานกรรมการองค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ 
• ประธานกรรมการสถาบันว�จัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน)
• กรรมการสภาราชว�ทยาลัยจ�ฬาภรณ�
• ประธานกรรมการแพทย�, ที่ปร�กษาคลินิกศูนย�แพทย�พัฒนา
• Director of PENSA center (Parenteral and Enteral Society of  
 Asia) (2011-present)
• ที่ปร�กษาสมาคมผู� ให�อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหาร  
 แห�งประเทศไทย (SPENT = Society of Parenteral and Enteral  
 Nutrition of Thailand (มกราคม 2555 - ป�จจ�บัน)

ดร. เฉลิมเกียรติ แสนว�เศษ
ประธานกรรมการบร�หาร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

วัน เดือน ป�เกิด 
22 มีนาคม 2495 (อายุ 65 ป�)

รศ.นพ. สรนิต  ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

กรรมการโดยตำแหน�ง

วัน เดือน ป�เกิด 
9 พฤษภาคม 2503 (อายุ 57 ป�)
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การศึกษา
• ปร�ญญาตร� University of Bridgeport, Bridgeport, Connecticut,  
 (Business Econ.), U.S.A.
• ปร�ญญาโท Northeastern University, Boston, Massachusetts,  
 M.A. (Econ), U.S.A.
• นักบร�หารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเร�อน  
 (นบส กพ.) รุ�นที่ 47
• นักบร�หารระดับสูงกระบวนการยุติธรรม (บยส.) รุ�นที่ 12
• การป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปอ./ปรอ.) รุ�นที่ 23
• การบร�หารกิจการบ�านเมืองที่ดีเพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน   
 สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 2 
• รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�สำหรับผู�บร�หารระดับสูง (รอส.) รุ�นที่ 4
ประวัติการทำงาน 
• ผู�อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�  
 ภาคใต� สำนักงาน กปร.
• ผู�อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�  
 ภาคเหนือ สำนักงาน กปร.
• ผู�อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร.
• ผู�อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�  
 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร.
• ที่ปร�กษาด�านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�  
 สำนักงาน กปร.
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง  
 มาจากพระราชดำร�สำนักงาน กปร.
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• เลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง  
 มาจากพระราชดำร�

การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณทิต (ว�ศวกรรมโยธา)   
 ว�ทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
• ปร�ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต (พัฒนาสังคม)    
 มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
• ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    
 (ว�ศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ) 
 มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
ประวัติการทำงาน 
• ผู�อำนวยการส�วนว�ศวกรรม สำนักพัฒนาแหล�งน้ำ 5
• ผู�อำนวยการส�วนว�ศวกรรม สำนักโครงการขนาดใหญ�
• ผู�อำนวยการโครงการก�อสร�าง 1 (โครงการพนมดงเร็ก)   
 สำนักโครงการขนาดใหญ�
• ผู�อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ�
• รองอธิบดีฝ�ายบร�หาร กรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝ�ายก�อสร�าง กรมชลประทาน
• ผู�ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
• ผู�ทรงคุณวุฒิด�านว�ศวกรรมโยธา (ด�านการวางแผนและโครงการ)
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• อธิบดีกรมชลประทาน

นายสัญชัย  เกตุวรชัย
อธิบดีกรมชลประทาน
กรรมการโดยตำแหน�ง

วัน เดือน ป�เกิด 
16 กรกฎาคม 2500 (อายุ 60 ป�)

นายดนุชา  สินธวานนท�
เลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
กรรมการโดยตำแหน�ง

วัน เดือน ป�เกิด 
26 มีนาคม 2504 (อายุ 57 ป�)
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การศึกษา
• Waverley College, Sydney, AUSTRALIA.
• BACHELOR OF ENGINEERING in Electrical Engineering,
 THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA.
• อบรมหลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน รุ�นที่ 7   
 (วพน.7)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
• หลักสูตร TEPCoT รุ�นที่ 8 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
• หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงอาเซียน
• สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ 12
• ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร สถาบันว�ชาการป�องกันประเทศ   
 (ปรอ.) รุ�นที่ 22
ประวัติการทำงาน 
• กรรมการและเลขาธิการ องค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน (ประเทศไทย)
• นายกสมาคมผู�ค�าอัญมณีไทยและเคร�่องประดับ
• คณะอนุกรรมการจัดทำความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับนโยบายด�านรัฐว�สาหกิจ
• ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ในคณะกรรมการกลางว�าด�วยราคาสินค�า  
 และบร�การ
• คณะอนุกรรมการป�องกันในคณะกรรมการต�อต�านการทุจร�ตแห�งชาติ  
 (คตช.)
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเง�น  
 (กนส.) ธนาคารแห�งประเทศไทย
• กรรมการบร�หาร ศูนย�ส�งเสร�มศิลปาชีพระหว�างประเทศ   
 (องค�การมหาชน)
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• รองประธานกรรมการ หอการค�าไทย
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บร�ษัท ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�ม  
 การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• รองประธาน องค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน (ประเทศไทย)
• กรรมการ บร�ษัท เชียงเฮงอินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
• กรรมการ บร�ษัท พาเนลพลัส จำกัด

การศึกษา
• ปร�ญญาตร�  สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร�    
 มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
• Master of Science (Political Science) Emporia State University, 
Kansas U.S.A.
• Thai Governmental Exchange Program, Illinois State University
• Refugee  Studies  Programmer, University of Oxford
• หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.8)
ประวัติการทำงาน 
• ผู�ว�าราชการจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2551
• ผู�ว�าราชการจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2549
• รองผู�ว�าราชการจังหวัดยะลา พ.ศ. 2547
• เลขานุการศูนย�อำนวยการบร�หารจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2541
• หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม�
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• ผู �อำนวยการสถาบันส�งเสร�มและพัฒนากิจกรรมป�ดทองหลังพระ  
 สืบสานแนวพระราชดำร�
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถาบันส�งเสร�มและพัฒนา  
 กิจกรรมป�ดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำร�
• คณะกรรมการเสร�มสร�างและสนับสนุนความเข�าใจการจัดการน้ำชุมชน  
 ตามแนวพระราชดำร� มูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ�
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ�มกระทรวง  
 คณะที่ 1 สำนักงาน ก.พ.ร.

นายว�ชัย  อัศรัสกร
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ป�เกิด 
1 พฤศจ�กายน 2503 (อายุ 58 ป�)

นายการัณย�  ศุภกิจว�เลขการ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ป�เกิด 
16 ธันวาคม 2493 (อายุ 67 ป�)
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การศึกษา
• ประกาศนียบัตรการชลประทาน (ว�ทยาลัยการชลประทาน)
• ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมโยธา (วศบ.โยธา)
 Adamson University, Republic of Philippines.
• ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมการเกษตร (วศม.)
 Araneta University Foundation, Republic of Philippines   
• การป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ 47 (วปอ.) รุ�นที่ 47 สถาบันว�ชาการ  
 ป�องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
• นักบร�หารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ�นที่ 40  สำนักงานคณะกรรมการ  
 ข�าราชการพลเร�อน 
• นักบร�หารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ�ระดับสูง รุ�นที่ 26
 สถาบันพัฒนาผู�บร�หารการเกษตรและสหกรณ� กระทรวงเกษตร  
 และสหกรณ� ร�วมกับ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
• การเสร�มสร�างสมรรถนะหลักด�านการบร�หารสำหรับนักบร�หารระดับสูง  
 รุ�นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเร�อน 
ประวัติการทำงาน 
• รองอธิบดีฝ�ายบร�หาร กรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝ�ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• ที่ปร�กษาอธิบดีกรมชลประทาน
• ที่ปร�กษาสำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการ  
 อันเนื่องมาจากพระราชดำร� 
• กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ�
• อุปนายกสมาคมนักอุทกว�ทยาไทย

การศึกษา
• ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย พ.ศ. 2517
• ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 พ.ศ. 2520
ประวัติการทำงาน 
• กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด พ.ศ. 2538
• กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เฮ�าส�คอมโพเน�นท� จำกัด พ.ศ. 2544
• ผู�จัดการทั่วไป กลุ�มบร�หารองค�กร บร�ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ�  
 จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2549
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• กรรมการกลยุทธ� องค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน (ประเทศไทย)

นายว�ระ  วงศ�แสงนาค
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ป�เกิด 
14  ตุลาคม 2493  (อายุ 67 ป�)

นายธาดา  เตียประเสร�ฐ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ป�เกิด 
20 ตุลาคม 2495 (อายุ 65 ป�)



81รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017

การศึกษา
• ปร�ญญาตร�  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร�) มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
• ปร�ญญาโท  พัฒนบร�หารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร�  
 (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�

ประวัติการทำงาน 
• 2553 - 2559 รองผู�อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร�
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• กรรมการในคณะกรรมการองค�การสวนพฤกษศาสตร�
• ประธานกรรมการตรวจสอบองค�การสวนพฤกษศาสตร�
• กรรมการอัยการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการงบประมาณ  ด�านการพัฒนา  
 องค�กรหร�อด�านการบร�หารจัดการ
• กรรมการสภามหาว�ทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ     
 มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
• กรรมการสภามหาว�ทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ     
 มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ประธานกรรมการตรวจสอบประจำ
 มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเง�นทดแทน สำนักงานประกันสังคม
• ที่ปร�กษาด�านวางแผนและงบประมาณ  โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพ�ช  
 อันเนื่องมาจากพระราชดำร�
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร�
• กรรมการพัฒนามหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ด�านการเง�น   
 งบประมาณ การจัดหารายได�และผลประโยชน�จากทรัพย�สินของ  
 มหาว�ทยาลัย
• กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาว�ทยาลัย  
 ราชภัฏจันทรเกษม
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันว�จัยแสงซินโครตรอน
• กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร�ชาติ   
 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบร�หารจัดการภาครัฐ
• อ.ก.พ.  ว�สามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน�งและค�าตอบแทน
• อนุกรรมการดำเนินงานและพ�จารณามอบรางวัลองค�กรโปร�งใส

การศึกษา
• โรงเร�ยนนายร�อยพระจ�ลจอมเกล�า รุ�นที่ 26
• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล�า ช. รุ�นที่ 27  โรงเร�ยนทหารช�าง
• หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66 โรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก    
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ�ระดับผู�บร�หาร รุ�นที่ 8     
 โรงเร�ยนกิจการพลเร�อน กรมกิจการพลเร�อนทหารบก
• หลักสูตรปร�ญญาโท คณะบร�หารธุรกิจ  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
• หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (ปรอ.) รุ�นท่ี 22
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหราชอาณาจักร หลักสูตรรบร�วม  
 ออสเตรเลีย
ประวัติการทำงาน 
• ผู�บังคับหมวดกองร�อยทหารช�างสนาม กองพันทหารช�างที่ 8
• นายทหารฝ�ายส�งกำลัง กองพันทหารช�างที่ 8
• รองผู�บังคับทหารช�างกองพล กองพันทหารช�างที่ 8
• หัวหน�ากอง กองส�งกำลังบำรุงทหารบก
• อาจารย�โรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันว�ชาการทหารบกชั้นสูง
• อาจารย�หัวหน�ากอง โรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันว�ชาการ  
 ทหารบกชั้นสูง
• อาจารย�หัวหน�า โรงเร�ยนส�งกำลังบำรุง กรมส�งกำลังบำรุงทหารบก
• รองผู�อำนวยการกอง กรมส�งกำลังบำรุงทหารบก
• ผู�อำนวยการกอง กรมส�งกำลังบำรุงทหารบก
• รองผู�บัญชาการโรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันว�ชาการทหารบก  
 ชั้นสูง
• รองเจ�ากรมยุทธโยธาทหารบก
• เจ�ากรมยุทธโยธาทหารบก
• รองเจ�ากรมการทหารช�าง
• เจ�ากรมการทหารช�าง
ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• ข�าราชการบำนาญ

นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ป�เกิด 
18  ตุลาคม  2598 (อายุ 62 ป�)

พลเอก สถาพร  สีมาสุรรักษ�
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ป�เกิด 
3 มีนาคม 2499 (อายุ 61 ป�)
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การศึกษา
• ปร�ญญาตร�  ว�ศวกรรมศาสตร� (โยธา) จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาโท  ว�ศวกรรมศาสตร� (ชลศาสตร�และชายฝ��ง) สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเซีย
• ปร�ญญาเอก  ว�ศวกรรมศาสตร�  (ชลศาสตร�และชายฝ��ง) สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเซีย
 
ประวัติการทำงาน 
• รองผู�อำนวยการ  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
• ผู�อำนวยการโครงการว�จัย  ภาคว�ชาว�ศวกรรมแหล�งน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเซีย
• นักว�จัยอาวุโส  ภาคว�ชาว�ศวกรรมแหล�งน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเซีย
• ผู�ช�วยศาสตราจารย�ประจำภาคว�ชาว�ศวกรรมทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเซีย
• อาจารย�ประจำสาขาว�ศวกรรมแหล�งน้ำ ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา คณะว�ศวกรรมศาสตร�    
 จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• ว�ศวกร บร�ษัทเมโทรโปลิแตนท� เอนจ�เนียร��ง คอนซัลแตนท� จำกัด
• ผู�ช�วยว�ศวกร  โครงการก�อสร�างท�าเร�อของกรมอู�ทหารเร�อ จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน�งหน�าที่ในป�จจ�บัน
• ผู�อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)
• ท่ีปร�กษาในคณะอนุกรรมการสาขาว�ศวกรรมแหล�งน้ำ ประจำป� พ.ศ. 2560 ว�ศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ� (วสท.)
• ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาศึกษาร�างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …   
 สภานิติบัญญัติแห�งชาติ
• เลขานุการและอนุกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาศึกษาร�างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …  
 ในคณะกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาศึกษาร�างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …    
 สภานิติบัญญัติแห�งชาติ
• คณะทำงานศึกษาว�จัยและกลั่นกรองร�างพระราชบัญญัติรัพยากรน้ำ พ.ศ. … ในคณะกรรมาธิการ  
 การเกษตรและสหกรณ� สภานิติบัญญัติแห�งชาติ
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งกรุงเทพมหานคร
• รองประธานอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม และว�เคราะห�ข�อมูลน้ำและภูมิอากาศ ในคณะกรรมการบูรณาการ  
 ข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ
• คณะทำงานร�วมไทย – ญี่ปุ�น ด�านการพัฒนาสถานีอ�างอิงด�านพ�กัดและเวลาด�วยสัญญาณดาวเทียม  
 เพ�่อประยุกต�ใช�บร�หารจัดการน้ำและภัยพ�บัติ  กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
• รองประธานอนุกรรมการจัดการระบบข�อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในกรรมการกำหนดนโยบายและ  
 การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ  คณะรักษาความสงบแห�งชาติ
• กรรมการสมาคมนักอุทกว�ทยาไทย

ดร. สุทัศน�  ว�สกุล
ผู�อำนวยการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ

วัน เดือน ป�เกิด 
27 สิงหาคม 2501 (อายุ 59 ป�)

* ข�อมูลคณะกรรมการบริหาร สสนก. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ภาคผนวก โครงสร�างคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ
 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) พ.ศ. 2551 
กำหนดองค�ประกอบของคณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ดังนี้

 1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตร�แต�งตั้งจากผู�มีความรู� ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�สูง 
ทางด�านการบร�หาร หร�อด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ�อ่การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 2) กรรมการโดยตำแหน�ง จำนวน 3 คน ได�แก� ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เลขาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�อ่ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร� และอธิบดีกรมชลประทาน 
 3) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งคณะรัฐมนตร�แต�งตั้งจากผู�ซึ่งมีความรู� ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ�เป�นท่ีประจักษ�ในด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี หร�อด�านการจัดการ หร�อสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
และเป�นประโยชน�ต�อการดำเนินงานของสถาบัน โดยในจำนวนนี้ต�องเป�นผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช�ข�าราชการหร�อ 
ผู�ปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐร�วมอยู�ด�วย
 4) ผู�อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) เป�นกรรมการและ 
เลขานุการโดยตำแหน�ง และสามารถแต�งตั้งผู�ช�วยเลขานุการได�ตามความจำเป�น

คณะอนุกรรมการ
 คณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
ได�แต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพ�่อช�วยปฏิบัติงานในด�านต�างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

 1) คณะอนุกรรมการบร�หารงานบุคคล

 2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน

 3) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�อำนวยการสถาบัน



โครงสร�างคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

องค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ
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คณะอนุกรรมการบร�หารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�อำนวยการ

• พ�จารณากลั่นกรอง และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบร�หารงานบุคคล
• กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ� หร�อว�ธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบร�หารงานบุคคล
• กำกับดูแล รับทราบ และพ�จารณาให�ความเห็นชอบการดำเนินงานเก่ียวกับบร�หารงานบุคคล  
 ให�เป�นไปตามข�อบังคับคณะกรรมการบร�หารสถาบันฯ ว�าด�วยการบร�หารงานบุคคล
• พ�จารณาคุณวุฒิ และคุณสมบัติอื่นๆ เพ�่อกำหนดตำแหน�งและอัตราเง�นเดือนของเจ�าหน�าที่  
 และลูกจ�าง
• เสนอแนวทางพัฒนาการบร�หารงานบุคคล ให�คณะกรรมการพ�จารณา

• เสร�มสร�างการกำกับดูแลสถาบันฯ ให�เป�นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม  
 โปร�งใส ตรวจสอบได�
• เสร�มสร�างระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของสถาบัน ให�เป�นไปตามมาตรฐาน  
 ที่ดี มีประสิทธิภาพ น�าเชื่อถือ
• กำกับให�มีการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน

• กำหนดเกณฑ�การพ�จารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ�การกำหนดค�าตอบแทน  
 พ�้นฐานและประโยชน� ตอบแทนอื่น และเกณฑ� การกำหนดอัตราค�าตอบแทนผันแปรของ  
 ผู�อำนวยการสถาบันฯ
• ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป�ของผู�อำนวยการสถาบันฯ รวมท้ังปรับอัตราค�าตอบแทน  
 ของผู�อำนวยการสถาบันฯ และรายงานต�อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะอนุกรรมการบร�หารงานบุคคล
(1) นายว�ระ  วงศ�แสงนาค
(2) ผู�อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ      
     และการเกษตร (องค�การมหาชน) 
(3) นางเยาวนุช  กว�างสุขสถิตย� 
(4) นางสาวสุนทร�  สุภาสงวน 
(5) นายสาธิต  ยินดีพ�ธ 
(6) นายณรงค�รัชต�  ธเนศวร 
(7) นางรอยบุญ  รัศมีเทศ 
(8) หัวหน�ากลุ�มงานบุคคล
(9) เจ�าหน�าที่บร�หารงานบุคคล

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู�ช�วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานของสถาบัน
(1) นายว�ชัย  อัศรัสกร
(2) นางดวงตา  ตันโช 
(3) นางสาวกิตติยา  คัมภีร� 
(4) นายอลงกรณ�  เหล�างาม 
(5) หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน 

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�อำนวยการ
(1) นายว�ระ  วงศ�แสงนาค
(2) นายการัณย�  ศุภกิจว�เลขการ 
(3) นายว�ชัย  อัศรัสกร 
(4) หัวหน�ากลุ�มงานบุคคล 
(5) เจ�าหน�าที่บร�หารงานบุคคล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 
ผู�ช�วยเลขานุการ
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การกำหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�หาร

 การกำหนดค�าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป�นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ซึ่งมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ�การกำหนดอัตราเง�นเดือนและ 
ประโยชน�ตอบแทนอื่นของผู�อำนวยการองค�การมหาชน และหลักเกณฑ�การกำหนดเบี้ยประชุม และประโยชน�ตอบแทนอื่น 
ของประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปร�กษา และอนุกรรมการองค�การมหาชน ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เสนอ โดยกำหนดให�รัฐมนตร�ผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค�การมหาชน เป�นผู�พ�จารณากำหนดค�าเบี้ย 
ประชุมของคณะกรรมการ ตามช�วงอัตราเบี้ยประชุม ตามการจัดกลุ�มขององค�การมหาชน ซึ่งแบ�งออกเป�น 3 กลุ�ม

 อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะรัฐมนตร�กำหนด รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ได�กำหนด 
อัตราเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และกรรมการ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห�งพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) พ.ศ. 2551 ในคราวประชุมคณะกรรมการ 
บร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมได�มีมติ 
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมของที่ปร�กษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ โดยมีอัตราเบี้ยประชุม 
เป�นรายเดือน ดังต�อไปนี้

 โดยการจ�ายเบี้ยประชุม ให�จ�ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม เดือนใดที่ไม�มีการประชุม หร�อมีการประชุมแต�ผู�มีสิทธิ 
ได�รับเบี้ยประชุมไม�เข�าประชุม ให�งดจ�าย

1) ประธานกรรมการ  7,500 บาท
2) กรรมการ  6,000 บาท
3) ที่ปร�กษาคณะกรรมการ   6,000 บาท 
4) ประธานอนุกรรมการ  3,750 บาท 
5) อนุกรรมการ   3,000 บาท 
6) ผู�อำนวยการและผู�ปฏิบัติงานของสถาบัน ไม�ได�รับเบี้ยประชุม

กลุ�มที่ 1

6,000-20,000
บาท/เดือน

6,000-16,000
บาท/เดือน

6,000-12,000
บาท/เดือน

กลุ�มที่ 2 กลุ�มที่ 3
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การเข�าประชุมของคณะกรรมการบร�หาร

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) มีการประชุมคณะกรรมการบร�หาร 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) รวมทั้งสิ�น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข�าประชุม 
ของคณะกรรมการ ดังนี้

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

10

9

8

10

2

5

8

ดร.เฉลิมเกียรติ  แสนว�เศษ

นายสรนิต  ศิลธรรม

นางนันทวรรณ  ชื่นศิร�

นายณัชนพงศ�  วชิรวงศ�บุร�

นายดนุชา  สินธวานนท�

นายสมบูรณ�  วงศ�กาด

นายสมศักดิ์  เพ��มเกษร

นายสัญญา  แสงพ��มพงษ�

นายโฆสิต  ล�อศิร�รัตน�

นายศิวะพร  ทรรทรานนท�

นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย

นายการัณย�  ศุภกิจว�เลขการ

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

(ครั้งที่ 11/2559)

ผู�ตรวจราชการกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ไดรับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่แทน

(ครั้งที่ 9/2559, 10/2559, 1/2560, 2/2560)

ผู�ตรวจราชการกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่แทน

(ครั้งที่ 4/2560, 5/2560, 6/2560, 7/2560)

เลขาธิการ สำนักงาน กปร.

รอง เลขาธิการ สำนักงาน กปร.

แทนเลขาธิการ สำนักงาน กปร.

(ครั้งที่ 2/2560)

ผู�อำนวยการกองประสานงานโครงการพ�้นที่ 1

แทนเลขาธิการ สำนักงาน กปร.

(ครั้งที่ 4/2560)

ผู�เชี่ยวชาญด�านว�ศวกรรมชลประทาน

(ด�านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

แทนอธิบดีกรมชลประทาน

(ครั้งที่ 9/2559)

ผู�เชี่ยวชาญด�านที่ปร�กษาอุทกว�ทยา

แทนอธิบดีกรมชลประทาน

(ครั้งที่ 10/2559, 11/2559, 1/2560, 2/2560,

3/2560, 4/2560, 5/2560, 6/2560, 7/2560)

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อ ตำแหน�ง จำนวนครั้ง
ที่เข�าร�วมประชุม

(พ�นจากตำแหน�งตามวาระ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ� 2560) 

(ได�รับการแต�งตั้ง 14 มีนาคม 2560)
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สรุปการเข�าประชุมของคณะกรรมการ (กรรมการทั้งหมด 11 คน)
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ลำดับ

7

8

9

10

11

10

8

7

6

7

3

นายว�ระ  วงศ�แสงนาค

นายว�ชัย  อัศรัสกร

พลโท สถาพร  สีมาสุรรักษ�

นายธาดา  เตียประเสร�ฐ

ดร.รอยล  จ�ตรดอน

(1 ต.ค. 59 – 22 มิ.ย. 60)

ดร.สุทัศน�  ว�สกุล

(23 มิ.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

8

10

9

11

8

10

10

73

82

100

89

91

82

100

73

91

91

ครั้งที่ 9/2559  (27 ตุลาคม 2559)

ครั้งที่ 10/2559 (24 พฤศจ�กายน 2559)

ครั้งที่ 11/2559  (29 ธันวาคม 2559)

กรรมการทั้งหมด 10 คน

(ลาออก 1 คน)

ครั้งที่ 1/2560  (10 กุมภาพันธ� 2560)

กรรมการทั้งหมด 9 คน

(ลาออก 1 คน, หมดวาระ 1 คน)

ครั้งที่ 2/2560  (30 มีนาคม 2560)

ครั้งที่ 3/2560  (3 พฤษภาคม 2560)

ครั้งที่ 4/2560  (21 มิถุนายน 2560)

ครั้งที่ 5/2560  (19 กรกฎาคม 2560)

ครั้งที่ 6/2560  (30 สิงหาคม 2560)

ครั้งที่ 7/2560  (28 กันยายน 2560)

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

ผู�อำนวยการ สสนก. 

กรรมการและเลขานุการ

ผู�อำนวยการ สสนก. 

กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อ ตำแหน�ง จำนวนครั้ง
ที่เข�าร�วมประชุม

ครั้งที่ การประชุมคณะกรรมการ จำนวนกรรมการเข�าประชุม (คน) ร�อยละ

(ได�รับการแต�งตั้ง 14 มีนาคม 2560)



ผู�บร�หาร สสนก.

ดร. สุทัศน�  ว�สกุล
ผู�อำนวยการ

นายณรงค�รัชต� ธเนศวร
รักษาการผู�อำนวยการฝ�ายบร�หาร

นางสาวจารุมน ลิ�มทิพย�ดารา
ผู�อำนวยการฝ�ายว�จัยและพัฒนา

นางศร�สุดา สุขสมาน
ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารความร�วมมือ

และสื่อสารองค�กร

นางสาวผการัตน� ดานุเสถียรพงศ�
ผู�อำนวยการฝ�ายสารสนเทศเกษตร

ดร. สุรเจตส� บุญญาอรุณเนตร
ผู�อำนวยการฝ�ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

นายพ�ษณุพล สนามทอง
หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน

ดร. รอยบุญ  รัศมีเทศ
รองผู�อำนวยการ
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โครงสร�าง สสนก. (ตามมติคณะกรรมการบร�หารฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2558)

คณะกรรมการบร�หาร

ผู�อำนวยการ

ฝ�ายปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

ฝ�ายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ

ฝ�ายบร�หาร

ฝ�ายว�จัยและพัฒนา

ฝ�ายสารสนเทศ
การเกษตร

ฝ�ายบร�หารความร�วมมือ
และสื่อสารองค�กร

รองผู�อำนวยการ

หน�วยตรวจสอบ

รองผู�อำนวยการ
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งานปฏิบัติการเทคนิค
งานว�เคราะห�และติดตามสถานการณ�
งานประสานงานและบร�หารโครงการ

งานโทรมาตรและเทคโนโลยีการตรวจวัด
งานแบบจำลอง
งานภูมิอากาศ
งานว�เคราะห�ข�อมูลและรายงาน
งานประสานงานและบร�หารโครงการ

งานการเง�นและบัญชี
งานบุคคล
งานพัสดุ อาคาร และสถานที่
งานเลขานุการและธุรการ
งานแผนงานและงบประมาณ

งานว�จัยคลังข�อมูลและความรู�
งานว�จัยภูมิสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบงาน
งานระบบคอมพ�วเตอร�และระบบเคร�อข�าย
งานประสานงานและบร�หารโครงการ

งานสารสนเทศการเกษตร
งานบร�หารจัดการน้ำชุมชน
งานเคร�อข�ายการจัดการน้ำชุมชน
งานประสานงานและบร�หารโครงการ

งานบร�หารความร�วมมือ
งานสื่อสารองค�กร
งานประสานงานและบร�หารโครงการ
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จำนวนเจ�าหน�าที่และลูกจ�าง สสนก.
แยกตามเพศ

124 คน

รวมทั้งสิ�น

(ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

52.42%

65 คนหญิง

47.58%

59 คนชาย
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จำนวนเจ�าหน�าที่และลูกจ�าง สสนก. แยกตามระดับการศึกษา

จำนวนเจ�าหน�าที่และลูกจ�าง สสนก. แยกตามช�วงอายุ

จำนวนเจ�าหน�าที่และลูกจ�าง สสนก. แยกตามโครงสร�าง
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ต่ำกว�า
ป.ตร�

1.61%
จำนวน 2 คน

ระหว�าง 21-30 ป�

ระหว�าง 31-40 ป�

ระหว�าง 41-50 ป�

ระหว�าง 51-60 ป�

มากกว�า 60 ป�

ผู�อำนวยการ

รองผู�อำนวยการ

ฝ�ายบร�หารความร�วมมือและสื่อสารองค�กร

ฝ�ายว�จัยและพัฒนา

ฝ�ายสารสนเทศการเกษตร

ฝ�ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ฝ�ายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ฝ�ายบร�หาร

หน�วยตรวจสอบภายใน

15 คน

เอก

จำนวน 8 คน

6.46%

จำนวน 67 คน

โท

54.03%

จำนวน 47 คน

ตร�

37.90%

12.10%

67 คน 12.10%

36 คน 12.10%

6 คน 12.10%

0 คน 0%

1 คน 0.81%

1 คน 0.81%

14 คน 11.29%

28 คน 22.58%

18 คน 14.52%

28 คน 22.58%

6 คน 4.84%

25 คน 20.15%

3 คน 2.42%
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 ผลการดำเนินงานประจำป�งบประมาณ 2560 ของ สสนก. มีผลงานว�จัยที่ตีพ�มพ�และเผยแพร�ในวารสารว�ชาการ 
จำนวน 24 เร�่อง ดังนี้
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บทความตีพ�มพ�ในป�งบประมาณ 2560

1

1) บทความที่ตีพ�มพ�ในวารสารว�ชาการระดับชาติ จำนวน 9 เร�่อง ดังนี้

การว�เคราะห� ไอโซโทปร�วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�เพ�่อศึกษาน้ำบาดาล อำเภอบางระกำ
จังหวัดพ�ษณุโลก (Using Isotope Analysis with GIS for Study In Bangrakam, Phitsanulok)
โดย สุรชัย จันที
การประชุมทางว�ชาการทรัพยากร ธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร� และสิ�งแวดล�อม นเรศวร ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พ.ย.2559 

การประยุกต�ใช�ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ�อ่การวางแผนการจัดการอุทกภัยและภัยแล�งด�วยเคร�อ่งมือ
Web Portal  (Application of Decision Support System for Flood and Drought Management
Planning Using Web Portal Tools) 
โดย ทิชา โลลุพ�มาน, วาทิน ธนาธารพร, ณรงค�ฤทธิ์ เหลืองดิลก และป�ยมาลย� ศร�สมพร
Development for Sustainable Global Environment and Water Resources The 7th National Conference on Water
ResourcesEngineering  23-24 January 2017 The Zign Hotel Chonburi Thailand

การประยุกต�เทคโนโลยี GNSS CORS เพ�่อการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานของประเทศไทย
โดย ณัฐกิตติ์ เสง�่ยม
การประชุมว�ชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Informatics, Agriculture,
Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2560) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง ว�ทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,จ.ชุมพร

การพัฒนาระบบการคาดการณ�และเตือนภัยล�วงหน�าบร�เวณอ�าวไทย Development of Forecasting
and Early Warning System for the Gulf of Thailand.
โดย วาทิน  ธนาธารพร, ณรงคฤ�ทธิ  เหลืองดิลก และป�ยมาลย� ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแห�งชาติ ครั้งที่ 22  วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

การประเมินปร�มาณฝนและคาดการณ�ฝนระยะสั้นโดยใช�ข�อมูลเรดาร�ตรวจอากาศแบบ composite
ในพ�้นที่ลุ�มน้ำเจ�าพระยา Rainfall Estimation and Nowcasting using Composite Weather Radar
Data  in Chao Phraya River Basin.
โดย ณรงคฤ�ทธิ  เหลืองดิลก, วาทิน ธนาธารพร,  ศิร�ลักษณ� ชุ�มชื่น และ ป�ยมาลย� ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแห�งชาติ ครั้งที่ 22  วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

การพัฒนาแบบจำลองน้ำท�วม 3Di ในพ�้นที่เกาะเมืองอยธุยา Development of 3Di Flood Modeling
in Ayutthaya City Island. 
โดย ธีรพล  เจร�ญสุข อภิมุข มุขตาร�  สถิตย� จันทร�ทิพย� และ ป�ยมาลย� ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแห�งชาติ ครั้งที่ 22  วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND
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2) บทความที่ตีพ�มพ�ในวารสารว�ชาการนานาชาติ จำนวน 15 เร�่อง ดังนี้

การประยุกต�ใช�เคร�่องมือว�เคราะห�น้ำท�วมน้ำแล�ง Web Portal  ในการว�เคราะห�แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท�า
ลุ�มน้ำเจ�าพระยา Application of Flood and Drought Data Web Portal Tool for Rainfall-Runoff
Model at Chao Phraya Basin 
โดย ทิชา  โลลุพ�มาน, วาทิน ธนาธารพร, ณรงคฤ�ทธิ  เหลืองดิลก และ ป�ยมาลย� ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแห�งชาติ ครั้งที่ 22  วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND 

Extreme Climate Prediction for Water Management Community Network under Changing
Climate.
By W.Chaowiwat, P. Danusatianpong, K. Sarinnapakorn and S.Boonya-aroonnet
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแห�งชาติ คร้ังท่ี 22  วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมาThe 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

ว�เคราะห�ความถูกต�องทางตำแหน�งโดยรับค�าปรับแก�ความถูกต�องจาก GNSS CORS Network ด�วยว�ธี
สำรวจแบบ RTK. 
โดย ณัฐกิตติ์ เสง�่ยม, และพัชราวดี  จ�ตสุทธิ
นเรศวรว�จัย คร้ังท่ี 13 ว�จัยและนวัตกรรม ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  ระหว�าง วันท่ี 20-22 ก.ค. 2560  มหาว�ทยาลัยนเรศวร

Development of Integrated Water Balance Analysis System.  
By Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate Boonya-aroonnet, Sutat Weesakul.
12th International Conference on Hydro Science & Engineering 6-10 November 2016 TAINAN, TAIWAN

Development of an Operational Storm Surge Forecasting System for the Gulf of Thailand. 
By Watin Thanathanphon, Narongrit Luangdilok, Piyamarn Sisomphon.
12th International Conference on Hydro Science & Engineering 6-10 November 2016 TAINAN, TAIWAN

Development of 3Di Flood Model for Ayutthaya City Island. 
By Theerapol Charoensuk, Apimook Mooktsree,  Sathit Chantip, Piyamarn Sisomphon.
12th International Conference on Hydro Science & Engineering 6-10 November 2016 TAINAN, TAIWAN

A Rainfall Forecasting Estimation Using Image Processing Technology.
By Prattana Deeprasertkul, Worawit Praikan
7th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC 2016)
being held in Jeju Island, South Korea.  19-21 October 2016

Assessment of Agricultural Water Demand in Thailand under Climate Change Impact. 
By Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate Boonya-aroonnet, Sutat Weesakul
2nd Water Management in a Changing World : Role of Irrigation for Sustainable Food Production 6-12
November 2016 The Chiang Mai International Exhibition and Convention Center,  Chiang Mai, Thailand
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Prediction of Extreme Events under Changing Climate.  
By Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn and Sutat Weesakul.
Development for Sustainable Global Environment and Water Resources The 4th EIT International Conference
on Water Resources Engineering 23-24 January 2017 The Zign hotel  Chonburi  Thailand

High Resolution Operational Wave Forecasting System for The Gulf of Thailand. 
By Watin Thanathanphon, Narongrit Luangdilok, Piyamarn Sisomphon.
Development for Sustainable Global Environment and Water Resources The 4th EIT International Conference
on Water Resources Engineering 23-24 January 2017 The Zign Hotel  Chonburi  Thailand

Ocean Modelling and Early-Warning System for the Gulf of Thailand. 
By Joao Rego, Kun Yan, Piyamarn Sisomphon, Watin Thanathanphon.
European Geosciences Union General Assembly 2017 in Vienna, Austria, 23-28 April 2017
http://www.egu2017.eu/

Application of S&T, Turning Challenges into Opportunities: Thailand Case Study. 
By Royol Chitradon
2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction, Cancun, Mexico during 22 - 25 May 2017

Selection of Social and Sustainability Criteria for Public Investment Project Evaluation
in Developing Countries. 
By Pintip Vajarothai, Saad Al-Jibouri, Johannes I. M. Halman
World Academy of Science, Engineering, and Technology Conference Proceedings,
Tokyo Japan May 28-29, 2017

Application of Science and Technology for Prevention of New Risks.  
By Royol Chitradon
Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2016 New Delhi, India 02-05 November 2016

Rainfall Estimation and Nowcasting Using Composite Weather Radar Data in Thailand. 
By Narongrit Luangdilok, Watin Thanathanporn, Siriluk Chumchean, Piyamarn Sisomphon
14 th Annual Meeting AOGS 6-11 August, 2017 Singapore

Improvement of Satellite-based Rainfall for Flood Forecasting System in Chao Phraya
River Basin, Thailand. 
By Ticha Lolupiman, Watin Thanathanphon, Piyaman Sisomphon Teerawat  Ram-Indra
and Piyatida Ruangrassamee
14 th Annual Meeting AOGS 6-11 August, 2017 Singapore

Ocean Modelling And Early Warning System For The Gulf Of Thailand. 
By Luangdilok N., Thanathanpon W. and W. and Sisomphon P.
14 th Annual Meeting AOGS 6-11 August, 2017 Singapore

Development of Flood and Drought Web Portal for Drought Management and Planning in Thailand. 
By Ticha Lolupiman, Watin Thanathanphon, Narongrit Luangdilok, Piyamarn Sisomphon, Surajate Boonya-aroonnet
14 th Annual Meeting AOGS 6-11 August, 2017 Singapore
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มติชน วันอาทิตย�ที่ 23 ตุลาคม 2559
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โพสต�ทูเดย� วันเสาร�ที่ 5 พฤศจ�กายน 2559
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ข�าวสด วันเสาร�ที่ 17 ธันวาคม 2559ข�าวสด วันเสาร�ที่ 17 ธันวาคม 2559

มติชน วันอาทิตย�ที่ 4 ธันวาคม 2559
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สยามรัฐ วันจันทร��ที่ 23 มกราคม 2560

โพสต�ทูเดย� วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
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เดลินิวส� วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
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ไทยรัฐ วันเสาร�ที่ 31 ธันวาคม 2559
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กรุงเทพธุรกิจ วันเสาร�ที่ 4 ธันวาคม 2560
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กรุงเทพธุรกิจ วันเสาร�ที่ 4 กุมภาพันธ� 2560
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กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร��ที่ 10 ธันวาคม 2560



114รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017

เดลินิวส� วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560



115รายงานประจำป� สสนก. 2560 HAII Annual Report 2017

โพสต�ทูเดย� วันศุกร��ที่ 17 มีนาคม 2560

สยามรัฐ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
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มติชน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ไทยรัฐ วันศุกร�ที่ 7 เมษายน 2560
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กรุงเทพธุรกิจ วันพ�ธที่ 5 กรกฎาคม 2560
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เดลินิวส� วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
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เดลินิวส� วันศุกร�ที่ 4 สิงหาคม 2560

กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

3 องค์กรจับมือ
ตั้งสถานีฐานรับมือภัยพิบัติ
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ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

สยามรัฐ วันพ�ธที่ 23 สิงหาคม 2560

สรุปมูลค�าทางการประชาสัมพันธ�
(PR Value) ของ สสนก. 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

ข�าวหนังสือพ�มพ�

ข�าวโทรทัศน� 

จำนวน 525 ข�าว
คิดเป�นมูลค�า 75,512,362.15 บาท

จำนวน 48 รายการ
คิดเป�นมูลค�า 81,633,420 บาท
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แผนงานในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร�

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 28 
กันยายน 2560 มมีติเหน็ชอบแผนยุทธศาสตร� พ.ศ. 2560–2564 และอนมุติัแผนปฏิบติังานประจาํป�งบประมาณ 2561 
ซึ่งมีวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� และแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

“
สร�างเครือข�ายและความร�วมมือ 
งานวิจัยและพัฒนา และความ
ร�วมมือด�านการจัดการ
ทรพัยากรน้ํา ท้ังในและต�างประเทศ

ถ�ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุน
การประยุกต�ใช� วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีให�กับประชาชนและ
ชุมชน

วิสัยทัศน�

พันธกิจ

“เป�นคลังข�อมูลและคลังความรู�
ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให�

ประเทศไทยเกิดการบริหาร
จัดการนํ้าอย�างมีประสิทธิภาพ

และถ�ายทอดขยายผลการใช�งาน
โดยสร�างและพัฒนาเครือข�าย

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�ที่ 3

ยุทธศาสตร�ที่ 4ยุทธศาสตร�ที่ 2
การวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี 
และฐานข�อมูลด�านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรนํ้า

การสร�างเครือข�ายงานวิจัย
และพัฒนาด�านการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
และนําวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีไปประยุกต�ใช�กับ
ประชาชนและชุมชน

การให�บริการและเผยแพร�
ผลงานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี

และฐานข�อมูลที่พัฒนาขึ้น

”

บริการและเผยแพร� ผลงาน
วิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและ
ฐานข�อมูล เพื่อให�องค�การต�างๆ
นําไปใช�ประโยชน�ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า

วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร�
เทคโนโลยีและฐานข�อมูล
ด�านการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้า
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โครงการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดว�าจะได�รับ
ป�งบประมาณ 2561

•  ตรวจสอบสถานะการทาํงานของสถานีโทรมาตรอตัโนมติัในความรบัผดิชอบ
    ของ สสนก. ทั่วประเทศ จํานวน 937 สถานี (ประกอบด�วย สถานีโทรมาตร
    ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ 584 สถานี และสถานี
    โทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ 353 สถานี) 

•  ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
    ในพื้นที่ จํานวน 772 สถานี

•  ดําเนินการย�ายสถานีโทรมาตรอัตโนมัติจากสถานีรับ – ส�งสัญญาณ 
   (Cell Site) ของ บมจ.เอไอเอส มาติดต้ังในพืน้ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ 
   จํานวน 165 สถานี

•  แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรทั้งหมดผ�านเว็บไซต� 
    www.thaiwater.net

•  บริการแจ�งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับน้ําในเขื่อน ผ�านข�อความสั้น 
    (SMS) ให�แก�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

•  ให�บรกิารข�อมูลสนับสนุนการเตือนภยัท่ีมีความถกูต�องไม�น�อยกว�า ร�อยละ 90

•  มีข�อมูลสําหรับสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้า

•  มีข�อมูลสําหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่

•  ดําเนินงานประเมินและติดตามการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนฯ เพื่อสร�าง
    ความเข�มแขง็และความต�อเนือ่งในการประยกุต�ใช�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
    จํานวน 60 ชุมชน

•  ชุมชนแม�ข�ายท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการในป�ท่ี 2-4 จํานวน 15 เครือข�าย
   (โดยชุมชนแม�ข�ายจะสิ้นสุดสถานภาพทั้งหมดในป� 2563) 

•  พัฒนาศักยภาพชุมชนแม�ข�าย และชุมชนเครือข�ายการบริหารจัดการ
    ทรัพยากรน้ําชุมชน ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยหลักการ “เข�าใจ
   ตนเอง เข�าใจพื้นที่ และทํางานอย�างมีส�วนร�วม”

•  สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได�อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
   เตรยีมการป�องกันและลดความเสียหายท่ีจะเกดิขึน้ต�อชวีติและทรพัย�สินของ
   ประชาชน

โครงการสร�างแม�ข�ายการจัดการ 
ทรพัยากรน้ําชมุชนด�วยวทิยาศาสตร� 
และเทคโนโลยี 

ดาํเนินการพฒันาแม�ข�าย การจดัการ 
ทรพัยากรนํา้ ชมุชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภยั 
โดยการประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศใน 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
รายได� และผลผลิตของชุมชน

โครงการปรบัปรงุประสทิธิภาพและ 
บํารงุรกัษาสถานีโทรมาตรอตัโนมัติ 

ดําเนินการตรวจสอบและซ�อมแซม 
อุปกรณ�โทรมาตรที่ชํารุด และบํารุง 
รักษาอุปกรณ� ให�อยู�ในสภาพที่ 
สามารถทํางานได�อย�างปกติ
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โครงการ

แผนการดําเนินงาน

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดว�าจะได�รับ
ป�งบประมาณ 2561

•  ส�งเสริมให�ชุมชนเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของตน
    ได�อย�างม่ันคง สามารถประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อบริหาร
    จัดการทรัพยากรน้ําอย�างถูกต�อง เหมาะสม สามารถแก�ไขป�ญหาน้ําใน
    พื้นท่ี นําไปสู�ความม่ันคงในชุมชน (ความม่ันคงด�านน้ํา ด�านผลผลิต ด�าน
    เศรษฐกิจชุมชน และด�านสังคม) 

•  บุคลากรในชุมชนแม�ข�ายมีความสามารถในการประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร�
   และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน โดยเกิดเป�นโครงการ
   พัฒนาแหล�งน้ํา มีการปรับเปล่ียนวิถีการเกษตรโดยวางแผนการเพาะปลูก
    และการผลิต

•   เกิดตัวอย�างงานวจิยัท่ีใช�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี สนับสนนุการวางแผน
    และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มเศรษฐกิจ
    ชุมชน ในพื้นที่ชุมชนแม�ข�ายและชุมชนเครือข�าย

•  เกิดความม่ันคงด�านนํา้ อาหาร สังคมและเศรษฐกจิชมุชน โดยมนีํา้เพยีงพอ
   สําหรบัทําเกษตร ร�อยละ 70 และมน้ํีาเพยีงพอสําหรบัอปุโภค-บรโิภค ร�อยละ 
   80 ของชมุชนแม�ข�าย มีผลผลิตทางเกษตรเพยีงพอต�อการบรโิภคในครวัเรอืน 
   ร�อยละ 80 ของกลุ�มดําเนินงานด�านการเกษตร ทําให�ชุมชนมีความเป�นอยู�
   ที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ�มขายผลผลิต และกลุ�มอาชีพ 

•  ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบสํารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ 

     - จัดหาอุปกรณ�และติดตั้งอุปกรณ�บนรถ ประกอบด�วย Plate, Scanner, 
        Camera, Software 
     - จดัหาอปุกรณ�และตดิต้ังอปุกรณ�บนครือ่งบิน UAV ประกอบด�วย Platform, 
        Sensor
     - บูรณาการอุปกรณ�สํารวจแต�ละชนิดให�สามารถทํางานร�วมกันได�อย�างมี
        ประสิทธิภาพ เพื่อให�ระบบมีการจัดการกับข�อมูลท่ีได�จาก Sensor 
        แต�ละชนิดได�อย�างสมบูรณ�ที่สุด

•  ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบการประมวลผลข�อมูล

•  เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลข�อมูลให�สามารถลดเวลาประมวลผล
   ข�อมูลให�น�อยลง 

•  ปรบัปรงุให�ระบบจดัเก็บข�อมูลขนาดใหญ�ได�อย�างเหมาะสม และสามารถสืบค�น
   และเรียกใช�งานข�อมูลได�สะดวก

โครงการปรบัปรงุระบบสาํรวจแบบ 
เคลือ่นท่ีเพือ่สนบัสนุนการตดิตาม 
และวิเคราะห�สถานการณ�นํ้า 

ดําเนินการปรับปรุงระบบสํารวจ
ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ทั้งทางบก
และทางอากาศ ให�มปีระสิทธภิาพสูง 
ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได�ในทุก 
สภาพภูมิประเทศ ให�ผลสํารวจที่มี 
ความถูกต�องสูงและเป�นป�จจุบัน 
โดย พฒันา/ปรบัปรงุอปุกรณ�สํารวจ 
ระบบจัดเก็บและสํารองข�อมูลระบบ 
วิเคราะห� และประมวลผล และระบบ 
แสดงผลข�อมูลให�เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด
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ผลที่คาดว�าจะได�รับ

•  ร�วมมือทํางานวิจัยด�านเทคโนโลยีสํารวจและจัดทําแผนที่สํารวจ

     -  พัฒนาบุคลากร โดยร�วมมือกัสถาบันการศึกษา หน�วยงานและองค�กร
         ท่ีมีความเชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีสํารวจและจัดทําแผนท่ีท้ังในและ
         ต�างประเทศ ผ�านกิจกรรม การอบรม สัมมนา ถ�ายทอด แลกเปลี่ยน
         ความรู�และเทคโนโลยี เป�นต�น

โครงการ

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดว�าจะได�รับ
ป�งบประมาณ 2561

•  ระบบสํารวจข�อมูลภมิูประเทศทัง้ทางบก และทางอากาศท่ีมีประสิทธภิาพสูง 
   สามารถปฏิบัติงานในทุกสภาพภูมิประเทศ

•  คุณภาพข�อมูลสํารวจมีความละเอียดและความแม�นยําสูง เม่ือนําเข�าแบบ
   จาํลองบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําจะทําให�ได�ข�อมูลท่ีถกูต�อง

•  มีข�อมูลท่ีเพียงพอและน�าเชื่อถือในการวิเคราะห�สถานการณ�น้ําของประเทศ 
   พร�อมสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะปกติและ
   ภาวะวิกฤต
•  บุคลากรมีความรู� ความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาระบบงานสํารวจให�ทัน
   ต�อเทคโนโลยีท่ีก�าวหน�าขึ้น สามารถปรับปรุงอุปกรณ�และพัฒนาต�อยอด
   ระบบสํารวจในอนาคตได�

•  จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิารด�านภมิูสารสนเทศให�แก�เจ�าหน�าท่ีท�องถิน่ เพือ่พฒันา
   ศักยภาพในการใช�งานแผนท่ี และเติมเต็มข�อมูลโครงการด�านทรัพยากรน้ํา
   ภายใต�การดูแลของ อปท. และแผนการลงทุนด�านทรัพยากรนํ้าในพื้นที่

•  ปฏบัิติงานภาคสนามร�วมกับเจ�าหน�าท่ีท�องถิน่ท่ีมีศกัยภาพ โดยคดัเลือกพืน้ที่
   ท่ีมีศักยภาพ พร�อมดําเนินงานร�วมกับ สสนก. อย�างน�อยจํานวน 4 พื้นท่ี 
   เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสํารวจ ปรับปรุงแผนท่ี จัดทําแผนท่ี
   น้ําตําบล และใช�ข�อมูลวางแผนโครงการพัฒนาแหล�งนํ้าเพื่อแก�ไขป�ญหาน้ํา
   ของท�องถิ่นได�  

•  ถ�ายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณ�นํ้า ผ�านเว็บไซต� 
    www.thaiwater.net, ThaiWater Mobile Application และ ติดต้ังสถานี
    โทรมาตรอตัโนมัติ เพือ่หน�วยงานท�องถิน่ท่ีเข�าร�วมโครงการ สามารถติดตาม
    สภาพอากาศ และปริมาณฝน ในพื้นที่ตําบลตนเองได�

•  จัดทําแผนท่ีน้ําระดับตําบล จํานวน 600 ตําบล ท่ีมีข�อมูลแหล�งน้ําเชิงพื้นที่
   ครบถ�วน (30 ชั้นข�อมูล) สามารถใช�สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม และ
   การวางแผนโครงการพัฒนาแหล�งนํ้าในพื้นที่ของตนเองได�

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ํา
ระดบัตาํบล 
ดําเนินการร�วมกับท�องถิ่นในการ 
รวบรวมข�อมูลโครงสร�างด�าน 
ทรพัยากรน้ํา และแหล�งน้ําขนาดเล็ก 
ในขอบเขตพืน้ท่ีระดบัตําบล เพือ่จดัทํา 
แผนที่นํ้าระดับตําบล ท่ีมีข �อมูล 
แหล�งน้ําเชงิพืน้ท่ีครบถ�วน สามารถใช� 
สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม 
และการวางแผนโครงการพัฒนา 
แหล�งนํ้าในพื้นที่ของตนเองได�
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โครงการ แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดว�าจะได�รับ
ป�งบประมาณ 2561

แผนการดําเนินงาน
โครงการศนูย�วจิยัและพฒันาศกึษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

ดําเนินการปรับปรุงระบบสํารวจ
ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ทั้งทางบก
และทางอากาศ ให�มีประสทิธภิาพสูง 
ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได�ในทุก 
สภาพภูมิประเทศ ให�ผลสํารวจที่มี 
ความถูกต�องสูงและเป�นป�จจุบัน 
โดย พฒันา/ปรบัปรงุอปุกรณ�สํารวจ 
ระบบจัดเก็บและสํารองข�อมูลระบบ 
วิเคราะห� และประมวลผล และระบบ 
แสดงผลข�อมูลให�เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

•  มีฐานข�อมูลด�านทรัพยากรน้ํา และแผนที่นํ้าระดับตําบลเพิ่มขึ้น 600 ตําบล 
   เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับท�องถิ่น และเป�นข�อมูลสําเนาให�กับอําเภอ 
   และจังหวัดใช�บริหารจัดการนํ้าในภาพรวมต�อไป 
•  หน�วยงานท�องถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และจัดการข�อมูลเชิงพื้นท่ีได� และ
   สามารถประยุกต�ใช�ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ี
   ของตนเองได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•  สามารถใช�ข�อมูลเพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการน้ําแต�ละพื้นท่ีได� 
   อีกท้ังยังเป�นข�อมูลในระดับพื้นท่ี (Bottom-up) ท่ีส�งไปยังคลังข�อมูลน้ําและ
   ภูมิอากาศแห�งชาติ เพื่อให�เกิดความสมบูรณ�ของข�อมูลรอบด�านมากย่ิงขึ้น

•  ดําเนินการก�อสร�างโครงการศูนย�วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปล่ียนแปลง
   สภาพภมิูอากาศและการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําแล�วเสรจ็ และสามารถ
   เป�ดดําเนินการได�ในป�งบประมาณ 2561 เพื่อเป�นศูนย�กลางในการวิจัยและ
   พัฒนาเทคโนโลยีด�านการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และระบบข�อมูลเพื่อ
   การบริหารจัดการนํ้า เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าท้ังในภาวะปกติ
   และภาวะวิกฤต 

•  เร�งรดัและติดตามการดําเนนิงานก�อสร�างอาคารศนูย�วจิยัและพฒันาศกึษา
   การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําให�เป�น
   ไปตามแผนงานที่กําหนด  ประกอบด�วย : 

     - งานโครงสร�าง และระบบประกอบอาคาร
     - งานติดต้ังระบบห�องคอมพวิเตอร� ห�องควบคมุ ห�องวเิคราะห�สถานการณ� 
        และห�องปฏิบัติการ
     - งานออกแบบตกแต�งภายใน   
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แผนการดําเนินงาน

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

แผนการดําเนินงาน

•  เรียนรู�และปฏิบัติ

     -  สร�างคนในพื้นที่ ให�สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ด�วย
         วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได�ด�วยตนเอง
     -  ถ�ายทอดองค�ความรู�การประยุกต�ใช� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ในการ
         บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนด�วยตนเอง
•  บริหารและวางแผน

     -  ประสานการทํางานโดยนําข�อมูล แผนท่ีน้ํา ผังน้ํา มาบริหารจัดการ
        ทรัพยากรนํ้าและวางแผนดําเนินงานอย�างมีส�วนร�วม
     -  วางแผนปฏิบัติเพื่อเป�นแผนพัฒนาแหล�งน้ําในระดับพื้นที่ รวมท้ังสร�าง
         กลุ�มตัวอย�างวางแผนเพาะปลูก เพิ่มความมั่นคงด�านอาหาร
•  พัฒนาและฟ��นฟูแหล�งน้ํา สร�างต�นแบบความสําเร็จการบริหารจัดการ
    ทรัพยากรนํ้าชุมชน และขยายผลไปสู�พื้นที่อื่นๆ

     -  ดําเนินงานพัฒนาและฟ��นฟูแหล�งน้ําตามแผนงาน เพื่อเพิ่มความม่ันคง
         ด�านนํ้า
     -  ติดตามการดําเนินงานในระยะ ก�อน ระหว�าง และหลังการดําเนินงาน  
         ประเมินและสรุปความสําเร็จ

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรพัยากรน้ําตามแนวพระราชดําริ 
โดยชุมชนอย�างยั่งยืน

ดําเนินการต�อยอดจากงานสร�าง 
ชุมชนแม�ข�ายการจัดการทรัพยากร
นํ้าชุมชน มีเป�าหมายในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพชุมชน 
แกนนํา นําไปสู�การพัฒนาชุมชน 
ในทุกๆ ด�าน ทั้งด�านนํ้า อาหาร และ 
ชวีติความเป�นอยู�  และสร�างศกัยภาพ 
บุคลากรของท�องที่ ท�องถิ่น และ 
สภาเกษตรกรให�สามารถประยุกต� 
ใช� ว และ ท จัดทําข�อมูลแหล�งน้ํา 
เชิงพื้นที่  ท่ีครบถ�วนและถูกต�อง 
สามารถใช�สนับสนุนการบริหาร
จัดการ วางแผนงานพัฒนา ดูแล 
บํารุง รักษา แหล�งนํ้าในพื้นท่ีของ 
ตนเองอย�างยั่งยืน

โครงการศูนย�ความเป�นเลิศด�าน 
ระบบบริหารจัดการนํ้า ระยะที่ 1

จัดตั้ง“ศูนย�ความเป�นเลิศด�านระบบ
บริหารจัดการนํ้า” (Center of 
Excellence on Water Manage-
ment Systems) เพือ่เป�นศนูย�กลาง 
งานวิจัยด�านน้ํา โดยเน�นการ 
แลกเปลีย่น องค�ความรู� ผู�เชี่ยวชาญ 
ข�อมลู และแนวคดิ ร�วมกบัหน�วยงาน 
ต�างชาติท่ีมีประสบการณ� ให�เกิดการ 
พฒันาบุคลากรและงานวจิยัร�วมกัน

•  ท�องท่ี ท�องถิน่ ชมุชน และเกษตรกร สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ชมุชน 
   ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี นําไปสู�การพัฒนาแหล�งน้ําในพื้นท่ีของ
   ตนเองให�มีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงนํ้า

•  การสํารวจ (Observations) 

      -  ข�อมลูตรวจวดัแบบ real-time เพือ่การวางแผนและเตือนภยั รวมถงึระบบ
          แสดงผลข�อมูลเพื่อการตัดสินใจ
      -  วิจัยระบบการตรวจวัดข�อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ

•  ชมุชนและเกษตรกร ใช�ข�อมลูทางวทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี วเิคราะห�สมดุลน้ํา 
    วางแผนการเพาะปลูกอย�างเหมาะสม และพร�อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
    ภูมิอากาศ สามารถเพิ่มผลผลิตและเกิดความมั่นคงด�านอาหาร   

    ดําเนินการวิจัยและพัฒนาด�านระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเน�น
การแลกเปล่ียนองค�ความรู� ผู�เชี่ยวชาญ ข�อมูล และแนวคิดร�วมกับหน�วยงาน
ต�างชาติที่มีประสบการณ� ประกอบด�วยประเด็นหลัก 6 ด�าน ดังนี้
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• การติดตามและวิเคราะห� (Monitoring and Analysis)

      -  วิจัยด�านสมุทรศาสตร� ศึกษาระบบการไหลเวียนของนํ้าทะเลในอ�าวไทย 
          และศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของน้ําทะเลต�อการกัดเซาะชายฝ� �ง 
          คุณภาพนํ้า การเก็บข�อมูล
• การบริหารจัดการ (Management Tools)

      -  งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ�สภาพอากาศระยะสั้น

      -  งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ DSS System 
          optimization และปรบัปรงุโครงสร�างของระบบ (architectural design) 
          ระบบการจดัเก็บและบรหิารข�อมูล (data system and management) 
      -  งานวิจัยระบบการคาดการณ�แบบ ensemble forecast เพื่อศึกษา
          ความไม�แน�นอน (uncertainty) รวมถึงศึกษาและพัฒนาระบบประเมิน
          ความถูกต�อง forecast evaluation  
      -  วิจัย ด�าน flood and reservoir optimization
• ข�อมูล (Informatics)

      -  การวจิยัและพฒันาวธิกีารจดัการระบบคอมพวิเตอร�แม�ข�ายและเครอืข�าย
          ด�วยทรัพยากรที่มีจํากัด 
      -  พัฒนางานวิจัยด�านวิทยาศาสตร�ข�อมูลและการวิเคราะห�
       - เสริมสร�างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ด�วยวิทยาศาสตร�และ
          เทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Hydro informatics and 
          Climate Data Center”

• การพัฒนาและความยั่งยืน (Development and Sustainability)

      -  แลกเปล่ียนเรียนรู�การใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สําหรับบริหาร
          จัดการทรัพยากรน้ํา และการเกษตร ประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร�และ
          เทคโนโลยีในพื้นที่ชุมชน 

      -  การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี
          ที่มีผลต�อการปรับตัว  

• Capacity Building

      -  จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให�มีหลักสูตรการฝ�กอบรมแบบ
          เฉพาะ 

      -  ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ประกอบด�วยกิจกรรมการถ�ายทอด
          และแลกเปล่ียนองค�ความรู�ท้ังภายในและภายนอกประเทศ การสนบัสนุน
          ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก การอบรมบุคลากรในด�านต�างๆ เช�น การจัด
          การฐานข�อมูลขนาดใหญ� การวิเคราะห�ข�อมูลขั้นสูง การเปล่ียนแปลง
          สภาพ-ภูมิอากาศ การใช�สารสนเทศการเกษตรเชิงเศรษฐศาสตร� การ
           บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป�นต�น
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ผลที่คาดว�าจะได�รับ
•  ให�บรกิารข�อมูลทางด�านน้ํา สภาพอากาศ และข�อมูลอืน่ท่ีเก่ียวข�อง จากคลัง
   ข�อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห�งชาติ อย�างมีประสิทธิภาพและต�อเนื่อง

•  สนบัสนุนการดาํเนินงานของ PMOC ในการตัดสินใจและการบรหิารจดัการ
    นํ้าอย�างเป�นระบบ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

•  เกิดงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ที่นําไปใช�งานได�จริงร�วมกับระบบการบริหาร
   จัดการนํ้าที่มีอยู�เดิม
•  มีความร�วมมือในระดับนานาชาติด�านระบบการบริหารจัดการน้ํา การ
    เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ ท่ีเป�นท่ี
    ยอมรับในระดับนานาชาติ 



รู�น้ำ รู�อากาศ รู�ทันภัยพ�บัติ
จัดการน้ำอย�างยั่งยืน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)
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