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สารจากประธานกิตติมศักดิ์

“

สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปร�กษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

นอมนำแนวพระราชดำร�และหลักการ
ทรงงานมาเปนหลักคิด หลักปฏิบัติ

”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพ�ตร ทรงให
ความสำคัญกับเร�อ่ งน้ำเปนอยางมาก มีพระราชดำรัสวา “ถามีนำ้ คนอยูไ ด ถาไมมี
น้ำคนอยูไ มได ตองมีทง้ั น้ำบร�โภค น้ำใช และน้ำเพ�อ่ การเพาะปลูก เพราะวาชีวต�
อยูที่นั่น” ตลอดระยะเวลากวา 70 ปที่ทรงครองราชย จ�งทรงทุมเทพระวรกาย
อยางหนักเพ�่อแกปญหาเร�่องน้ำใหประเทศชาติและประชาชน ทั้งปญหาน้ำแลง
น้ำหลาก น้ำทวมและน้ำเสีย ดวยมีพระราชประสงคใหคนไทยมีชวี ต� ความเปนอยู
ที่ดีข�้นอยางถวนหนา ในการแกปญหานั้นทรงใหความสำคัญกับการมีขอมูล
ที ่ ถ ู ก ต อ ง ครบถ ว น เพ� ่ อ จะได น ำมาวางแผนบร� ห ารจั ด การน้ ำ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ�ตร ทรง
ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
หร�อ สสนก. ที่จัดตั้งข�้นภายใตสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ�่อดำเนินการว�จัยและพัฒนา
เทคโนโลยี รวบรวมและว�เคราะหขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยี ใหหนวยงานตางๆ ชุมชน และประชาชน นำไปใช
ในการเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ อยางตอเนื่อง
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ค ณะผู  บ ร� ห ารของสถาบั น ฯ เข า เฝ า
ทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานเปนประจำ
ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา และในป พ.ศ. 2551 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให ส ถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ ำ และการเกษตร เป น
องคการมหาชน สังกัดกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในฐานะประธานกรรมการบร�หารคนแรก ทีม่ สี ว นรวมในการจัดตัง้ สถาบันนี้
เพ�่อดำเนินงานสนองพระราชดำร�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพ�ตร ขอใหคณะผูบร�หาร เจาหนาที่ สสนก. และผูที่
เกี่ยวของทุกคน นอมนำแนวพระราชดำร�และหลักการทรงงานมาเปนหลักคิด
หลักปฏิบตั ิ โดยเฉพาะเร�อ่ งการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” การเขาใจปญหาเปนสิง�
สำคัญ เพราะหากไมเร��มจากความเขาใจแลว เราก็ ไมสามารถทำสิ�งอื่นๆ ได
เราตองรูวาเรามีน้ำไหม ทำไมเราถึงไมมี ทำไมจ�งมีเกิน ตองตอบคำถามใหครบ
เสียกอน และทางออกคืออะไร เหตุคอื อะไร ทางแกเหตุคอื อะไร เมือ่ เรารูข อ มูลแลว
เราจะรูวาหากน้ำมาเราควรทำอะไร จากนั้น ตองลงมือปฏิบัติ เพราะหากไม
ลงมือทำก็ ไมเกิดผลอะไร สสนก. ตองรูว า งานทีเ่ ราทำสำคัญอยางไร จะไดเกิด
ความภาคภู ม ิ ใ จ การทำงานต อ งมี ค วามรั ก ในงาน และเหนื อ สิ � ง อื ่ น ใดคื อ
ประเทศชาติ เพราะงานที่เราทำนี้ จะทำใหแผนดินที่เราอาศัยอยูนั้นประชาชน
ดำรงชีว�ตอยูอยางมีความสุข และสงตอใหลูกหลานตอไป นี่คือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ขอให สสนก. สานตอพระราชปณิธานที่ไดพระราชทานไว ดำเนินงาน
ไดบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนแกสวนรวมอยางแทจร�ง

สารจากประธาน
กรรมการบร�หาร

“

นอมนำแนวพระราชดำร�
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตลอดไป

”

เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลเดช บรมนาถบพ�ตร ทรงลงพระปรมาภิไธย โปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหจดั ตัง้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ข�น้ เปนองคการมหาชน
ซึ่งเปนที่ 63 ในรัชกาลที่ 9 และในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก็จะครบ 9 ป
ที ่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ ม ให จ ั ด ตั ้ ง สถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) หร�อ สสนก. นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได
ตลอดระยะเวลาที ่ ผ  า นมา สสนก. ได น  อ มนำแนวพระราชดำร� ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลเดช บรมนาถบพ�ตร มาปฏิบตั งิ าน
โดยตลอด และไดมีการว�จัยและพัฒนา ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวบรวม
และว�เคราะหขอมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอ
ผลการว�จยั และพัฒนาใหองคการตางๆ นำไปใชประโยชนในการเพ�ม� ประสิทธิภาพ
การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร สงเสร�มความรวมมือดาน
การว�จัยทั้งในประเทศและตางประเทศ บร�การถายทอดเทคโนโลยีใหหนวยงาน
ประชาชนและชุมชนนำไปใชประโยชน ไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดย
ผลการดำเนินงานมีความกาวหนามาอยางตอเนือ่ ง เกิดเคร�อขายความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน เคร�อขายความรวมมือในการใชงานขอมูลมากมาย ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ในนามของคณะกรรมการบร�หาร สสนก. ขอขอบคุณเคร�อขายความรวมมือ
ทุกภาคสวนที่สรางความสำเร็จรวมกัน และหวังเปนอยางยิ�งวาจะไดรับความ
รวมมือ และการสนับสนุนเชนนี้อยางตอเนื่อง เพ�่อรวมกันพัฒนาการบร�หาร
จัดการน้ำของประเทศใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน และแกปญหาน้ำของประเทศได
อยางแทจร�ง ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เราทุกคนจะรวมมือกันนอมนำแนวพระราชดำร�ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพ�ตร ไปเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตลอดไป
เฉลิมเกียรติ แสนว�เศษ

ประธานกรรมการบร�หาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

“

สารจากผูอำนวยการ

บูรณาการขอมูลน้ำเพ�่อการ
บร�หารจัดการน้ำอยางเปนระบบ
และใหเกิดประโยชนสูงสุด

”

การบร�หารประเทศบนขอมูลอยางเปนระบบเพ�่อสนับสนุนการตัดสินใจ
เปนแนวทางที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะขอมูลทรัพยากรน้ำ
ซึ่งขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบในอดีต ดังนั้น กระทรวงว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการ
มหาชน) หร�อ สสนก. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาวจ�งไดมกี ารพัฒนาเคร�อ่ งมือ
เพ�่อรวบรวม และจัดเก็บขอมูลทรัพยากรน้ำ ในรูปแบบระบบ Big Data เพ�่อ
บูรณาการขอมูลน้ำเพ�อ่ การบร�หารจัดการน้ำอยางเปนระบบและใหเกิดประโยชน
สูงสุด ตรงความตองการของประชาชน และชวยในการตัดสินใจบร�หารจัดการ
น้ำของประเทศ
สสนก. ไดเร��มพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ำจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 5 หนวยงาน รวมทั้งพัฒนาระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
ปร�มาณฝน และระดับน้ำอัตโนมัติ โดยติดตัง้ แลวทัว่ ประเทศ 867 สถานี สงขอมูล
อัตโนมัติทุก 10 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ปจจ�บันไดขยายการรวบรวม เชื่อมตอ
ขอมูลจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ พัฒนาเปนขอมูลขนาดใหญ จาก 35 หนวยงาน
10 กระทรวง ภายใต “คลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ” นับเปนการ
บูรณาการทำงานในรูปแบบใหม ขอมูลทั้งหมดนี้พัฒนาเปนระบบอัจฉร�ยะ
Big Data Analytics ทีจ่ ะชวยว�เคราะหและคาดการณสถานการณ เพ�อ่ สนับสนุน
การตัดสินใจดานบร�หารจัดการน้ำ ชวยในการวางแผนทั้งในภาวะปกติ ภาวะ
ว�กฤต เพ�่อชวยเหลือพ�่นองประชาชนไดอยางทันทวงที และประชาชนทั่วไป
ยังสามารถติดตามสถานการณน้ำและอากาศไดดวยตัวเองทางเว็บไซตและ
แอปพลิเคชัน ThaiWater จากสถานการณน้ำทวมในหลายพ�้นที่ของประเทศ
หนวยงานภาครัฐไดมีการใชระบบคลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ เพ�่อ
ว�เคราะหขอมูล และคาดการณสถานการณ สื่อสารการแจงเตือนภัยใหกับ
ประชาชน สำหรับเกษตรกร ได ใชขอมูลโทรมาตร แผนที่ และ GPS จัดทำผังน้ำ
มาสูการพัฒนาและบร�หารจัดการน้ำอยางเปนระบบ สามารถวางแผนบร�หาร
จัดการแหลงน้ำ แกปญหาน้ำทวม น้ำแลง และเปาหมายของ สสนก. ภายใต
กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือการพัฒนาตอยอดระบบคลังขอมูลน้ำ
และภูมิอากาศแหงชาติ รวมกับ Big Data ดานอื่นๆ เพ�่อใหเกิดเปนฐานขอมูล
ทีท่ รงพลังในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของประชาชน ใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป
สุทัศน ว�สกุล

ผูอำนวยการ
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คณะกรรมการบร�หาร
โครงสรางคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
การกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบร�หาร
การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�หาร
ผูบร�หาร สสนก.
โครงสราง สสนก.
บทความตีพ�มพ ในปงบประมาณ 2560
สรุปขาวเดน สสนก.
แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ 2561

บทที่
แนะนำ สสนก.
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ประวัติความเปนมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหวงใย
สถานการณน้ำมาโดยตลอดระยะเวลาแหงการครองราชย และทรงให
ความสำคัญกับการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจบร�หารจัดการน้ำ
ในป พ.ศ. 2538 เกิดว�กฤตน้ำทวมใหญ ทรงพบวาขอมูลน้ำขาดการ
บูรณาการ ตอมาในป พ.ศ. 2539 จ�งไดพระราชทานพระราชดำร�ให
Massachusetts Institute of Technology (MIT) รวมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการพ� เ ศษเพ� ่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำร� (สำนักงาน กปร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย
(สกว.) และสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
วางแผนพัฒนาระบบขอมูลเพ�่อบร�หารจัดการน้ำของประเทศไทย
เกิดเปน “โครงการระบบเคร�อขายเพ�่อการจัดการทรัพยากรน้ำแหง
ประเทศไทย” เร��มดำเนินการเมื่อป 2541 โดยหนวยปฏิบัติการว�จัย
และพัฒนาเทคโนโลยีคอมพ�วเตอรสมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็ก
ทรอนิกสและคอมพ�วเตอรแหงชาติ สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ไดพฒ
ั นาระบบสารสนเทศเชือ่ มตอและเก็บรวบรวม
ขอมูลทรัพยากรน้ำลุมน้ำเจาพระยาทั้งหมดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ�่อใหหนวยงานตางๆ ได ใชขอมูลรวมกัน ระบบใช ไดจร�งในป 2545
นับเปนจ�ดเร��มตนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�่อการบร�หาร
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
ตอมาเพ�่อใหการดำเนินงานดังกลาวมีความตอเนื่อง จ�งมีการ
ลงนามความร ว มมื อ ระหว า ง สำนั ก งานพั ฒ นาว� ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ กรมชลประทาน และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2547 จัดตัง้ “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร” ข�น้ ภายใตสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ�่อเปนสถาบันว�จัยและ
พัฒนาในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรโดย
เฉพาะ ที่นำว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการสาร
สนเทศดานทรัพยากรน้ำและการเกษตร และพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจดำเนินงาน หร�อวางแผนงาน ดานการบร�หารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะในเร�่องเรงดวน
อาทิ ภัยแลง และน้ำทวม ชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชขอมูล
ติดตาม วางแผน และบร�หารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากผลการดำเนินงานมากวา 10 ป เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2551
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ.
2551” จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ข�้นเปน
องคการมหาชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม
125 ตอน 138 ก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป
รายงานประจำป สสนก. 2560
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ภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง สสนก.
1) ว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและว�เคราะหขอมูลในดานการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2) นำเสนอผลการว�จัยและพัฒนาเพ�่อใหองคการตางๆ นำไปใชประโยชน ในการเพ��มประสิทธิภาพการบร�หาร
จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3) สงเสร�มความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดาน
การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
4) บร�การถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการว�จัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชนนำไปใชประโยชน ได
โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล

มีระบบคอมพ�วเตอรบร�การ (Terabyte Server)
สำหรับเก็บขอมูลขนาดใหญและระบบสำรองขอมูล

เร��มพัฒนาระบบเคร�อขาย
เพ�่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
แหงประเทศไทย ในพระราชดำร�
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

2541

เร��มดำเนินงานโครงการเคร�อขายสารสนเทศการเกษตร

2546

2545

2543

โทรมาตรตนแบบ

เร��มงานว�จัยโทรมาตร
(Field Server) รวมกับ
Nation Agriculture Research
Organization (NARO)
ประเทศญี่ปุน
ยื่นขอจดสิทธิบัตรกระบวนการ
แสดงผลขอมูล และแผนที่ เพ�่อการ
จัดการทรัพยากรทางภูมิศาสตร

รายงานประจำป สสนก. 2560
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27 ธันวาคม 2551
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องคการมหาชน)
พ.ศ. 2551
เร��มดำเนินงานดานการจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ดวย
ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2546

2551

2547

16 มกราคม 2547 จัดตั้ง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร ภายใต สวทช.
กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายงานประจำป สสนก. 2560

4

HAII Annual Report 2017

2552

1 มกราคม 2552
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันฯ
มีผลบังคับใช

บทที่
บทบาทของ สสนก.

6
7
8

การพัฒนาระบบคลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ
ศูนยบร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด
การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวยว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
10 งานว�จัยแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การพัฒนาระบบคลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ
สสนก. ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขยายผลรวบรวมและจัดเก็บขอมูลจาก
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของดานทรัพยากรนํ้าและภูมิอากาศ พัฒนาระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรนํ้าแหงประเทศไทย
ตอยอดเปน “คลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ” ปจจุบันเชื่อมโยงขอมูลจาก 35 หนวยงาน เพื่อเปนระบบขอมูลกลาง สนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ ซึ่งไดนําไปใชปฏิบัติการในสถานการณจริง ประสบผลสําเร็จทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
เชน เหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในพื้นที่ภาคใต เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 สสนก. จัดชุดเจาหนาที่ปฏิบัติการสนับสนุนการ
ทํางานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยนําระบบคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติที่เชื่อมโยง
ขอมูลจาก 35 หนวยงาน มาใชสนับสนุนขอมูล ติดตาม วิเคราะหสถานการณนํ้า และรวมวิเคราะหแนวทางบรรเทาอุทกภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการบูรณาการระบบขอมูลจากสวนกลาง พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอม
คณะไดเดินทางเขาตรวจความพรอมคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 14 ถนนรางนํ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 อยางเปนทางการ พรอมใหนโยบายในการดําเนินงานระยะตอไป

“ให สสนก. จัดทำขอมูลแบบหลายมิติและ
ขอมูลเชิงลึก สนองตอบการใชงานของผูใช
กลุมตางๆ ในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ
พ�้นที่ ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถ
เสนอแนะทางเลือกในการบร�หารจัดการทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะไมปกติดวย”
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตร�
รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ โดยเชือ่ มโยงขอมูลในการดําเนินงานจากฐานขอมูลของหนวยงาน
ตางๆ ใหเปนระบบเดียวกัน ฐานขอมูลทรัพยากรนํา้ และภูมอิ ากาศเปนหนึง่ ในฐานขอมูลสําคัญที่ไดมอบหมายใหรฐั มนตรีวา การ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบทําหนาทีเ่ ปนประธานคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลนํา้ และภูมอิ ากาศแหงชาติ
โดยมีผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร เปนเลขานุการ ซึ่งการดําเนินงานเห็นความกาวหนาและความ
สําเร็จทีเ่ ปนรูปธรรมผานระบบคลังขอมูลนํา้ และภูมอิ ากาศแหงชาติ และเพือ่ ใหคลังขอมูลนํา้ ฯ มีความพรอมตอการนําไปใชสนับสนุน
การตัดสินใจบริหารจัดการนํ้ามากที่สุด จึงขอให สสนก. และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันดําเนินการดังนี้
ขอใหนอ มนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีท่ รงรับสัง่ ไววา “เราจะตองบริหารงานจากปญหา ขอเท็จจริง และขอมูล
ทางวิทยาศาสตร” มาใช ในการทํางาน โดยคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ มีขอมูล เครื่องมือ และเครือขายพรอมอยูแลว
เปนหนวยหลักในการเชื่อมโยงขอมูลและวิเคราะหขอมูล ทํางานในระดับประเทศ และใหบูรณาการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไมใหเกิดความซํ้าซอน และกระจายขอมูลใหถึงผู ใชงานอยางครบถวน
ที่สําคัญคือ ขอใหจัดทําระบบที่สามารถสนับสนุนการบริหารราชการในระดับภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
จัดทําขอมูลแบบหลายมิติและขอมูลเชิงลึก สนองตอบการใชงานของผูใชกลุมตางๆ ในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถเสนอแนะทางเลือกในการบริหารจัดการทั้งในภาวะปกติและภาวะไมปกติดวย
สําหรับการขยายผลการดําเนินงานของคลังขอมูลนํา้ และภูมอิ ากาศแหงชาติ ขอใหประชาสัมพันธการใชงาน ThaiWater
Mobile Application เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู ใหกับประชาชนในการใชขอมูลติดตามสถานการณนํ้าอยางเปนระบบ และ
สามารถเตรียมความพรอมรับมือสถานการณภยั พิบตั ติ า งๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได นอกจากนี้ องคการสหประชาชาติไดชนื่ ชมประเทศไทย
ที่สามารถรวบรวมขอมูลนํ้าและสภาพอากาศจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดสําเร็จ จึงขอใหขยายผลไปยังกลุมประเทศอาเซียนดวย
รายงานประจำป สสนก. 2560
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ศูนยบร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด โดยความรวมมือกับสภาเกษตรกรแหงชาติ
รัฐบาลไดมอบหมายให สสนก. พัฒนาระบบคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ 35 หนวยงาน พรอมสําหรับการใชงานแลวอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการดําเนินงานของ สสนก. ที่สนับสนุนการ
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการนํ้าของชุมชน มาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน มี 60 ชุมชนแกนนํา ที่สามารถบริหาร
จัดการนํ้าชุมชนดวยตนเอง เกิดเปนตนแบบพัฒนาและขยายผลเปนเครือขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกวา 900 หมูบ า นทัว่ ประเทศ โดยมีการดําเนินงานรวมกับสภาเกษตรกรจังหวัดผานเครือขายชุมชน นําไปสูค วามรวมมือระหวาง
สสนก. กับสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อถายทอดตัวอยางความสําเร็จสูเครือขายเกษตรกร ใหสามารถบริหารจัดการนํ้าไดดวยตนเอง
พัฒนาไปสูการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการนํ้าระดับจังหวัด รวมกับสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยใชตนแบบจากที่ ไดดําเนินการสําเร็จและ
ใชงานจริงมาแลว จากองคการบริหารสวนจังหวัดแพร และองคการบริหารสวนจังหวัดพิจติ ร จัดตัง้ เปนศูนยบริหารจัดการนํา้ ระดับจังหวัด
สําหรับใชตดิ ตามสถานการณและวางแผนบริหารจัดการนํา้ สําหรับภาคเกษตรในพืน้ ทีต่ นเองได และยังสนับสนุนการแจงเตือนภัยไดอยาง
ทันทวงที ซึง่ จะชวยปองกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนอูขาวอูนํ้าของประเทศ

“เพราะรูลวงหนาวาจะเกิดอากาศ
หนาวเย็นและมีฝนตกเมื่อใด
ใครรูลวงหนายอมไดเปร�ยบในการผลิต
สสนก. คือหนวยงานที่มีสิ�งเหลานี้
ใหบร�การเกษตรกร”
นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ
ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ
การที่จะกาวเขาสูยุคเกษตร 4.0 เกษตรกรตองเริ่มจากมีขอมูลที่พรอม รูศักยภาพของพื้นที่ มีองคความรู และมีระบบ
สารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะขอมูลสารสนเทศดานนํา้ ซึง่ เปนขอมูลสําคัญทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การวางแผนการเพาะปลูก
และการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้เกษตรกรตองสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาของตน เปลี่ยนภาคการเกษตรดั้งเดิมที่เปนเพียง
ฐานการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งภาครัฐจะตองสงเสริมใหเกษตรกรหันมาแปรรูปวัตถุดิบและสรางความหลากหลายของผลิตผล หาก
เกษตรกรมีรายไดสามารถพึ่งพาตนเองได และมีเงินทุนสะสม ประเทศก็จะกาวพนยุคกับดักรายไดปานกลางได
ป 2560 นี้ สภาเกษตรกรแหงชาติ รวมมือกับ สสนก. จัดตั้งศูนยบริหารจัดการนํ้าระดับจังหวัด จํานวน 20 จังหวัด และ
ไดมีพิธีเปดศูนยบริหารจัดการนํ้าสภาเกษตรกรจังหวัดลําปางขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยมีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานในพิธี ซึ่งศูนยดังกลาวจะเปนศูนยแหงคลังขอมูลและคลังความรูดานการ
จัดการนํ้าระดับทองถิ่น ใชประโยชน ในการทํางานและการวางแผนบริหารจัดการนํ้าสําหรับเกษตรกรใหสามารถพึ่งพาตนเองและ
ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาเกษตรกรใหสามารถใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ลดตนทุนและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เพื่อยกระดับใหภาคเกษตรเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ใหบรรลุเปาหมายการเปนเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยบริหารจัดการนํ้าฯ นั้น สภาเกษตกรแหงชาติทํางานรวมกับหนวยงานหลัก ไดแก
สสนก. สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย และชุมชน โดยใชเทคโนโลยีของศูนยบริหารจัดการนํ้าฯ เปนเครื่องมือ
ในการกระจายขอมูลสารสนเทศสูเครือขายเกษตรกร ใหพรอมรับมือสภาพอากาศไดอยางทันเหตุการณ ลดการสูญเสียดาน
ปศุสัตวและการเกษตร ตัวอยางเชน อากาศหนาวเย็นฉับพลันทําให ไกที่เลี้ยงไวตายเปนจํานวนมาก หรือ ฝนตกในชวงเก็บเกี่ยว
ขาวทําใหขาวมีความชื้นสูง ซึ่งตอไปจะไมเกิดปญหาอยางนี้ขึ้นอีก เพราะรูลวงหนาวาจะเกิดอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกเมื่อใด
ใครรูลวงหนายอมไดเปรียบในการผลิต สสนก. คือหนวยงานที่มีสิ่งเหลานี้ใหบริการเกษตรกร
รายงานประจำป สสนก. 2560
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การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สสนก. ไดดาํ เนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน โดยนอมนํา
แนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการนํ้า และประยุกต ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเครื่องมือสํารวจตนเอง เก็บขอมูล จัดทําแผนที่
ผังนํ้า และวางแผนพัฒนาแหลงนํ้า ชุมชนสามารถบริหารจัดการนํ้าชุมชนดวยตนเอง เตรียมพรอมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น เปนตนแบบพัฒนาและขยายผลความสําเร็จไปยังชุมชนอื่นไดตอไป

“การดำเนินงานบร�หารจัดการน้ำ
ลุมน้ำยม – นาน ในพ�้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพ�จ�ตร
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดเปน
ตนแบบการบร�หารจัดการน้ำ บนพ�้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพ�ยง”
พลโทว�จักขฐ สิร�บรรสพ
แมทัพภาคที่ 3
ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ลงนามความรวมมือ กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) และ
หนวยงานอืน่ ๆ ประกอบดวย กรมชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจติ ร ในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือวาดวยเรื่อง “การบริหารจัดการนํ้า ลุมนํ้ายม – นาน และบางระกําโมเดล 60” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานบริหารจัดการนํ้า ลุมนํ้ายม – นาน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดเปนตนแบบการบริหารจัดการนํ้า บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง การอยูรวมกับธรรมชาติที่ผันแปร
ตามสภาวะโลกรอน รวมถึงการฟนฟูแกมลิงธรรมชาติเพื่อหนวงนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลาก พรอมทั้งนําหลักการและแนวทางดังกลาว
ไปขยายผลการบริหารจัดการในพื้นที่ลุมนํ้าอื่นทั่วภาคเหนือ
บางระกําโมเดล 60 ไดสรางผลงานทีป่ ระสบความสําเร็จเปนอยางมาก เนือ่ งจากเปนการทํางานทีบ่ รู ณาการทุกสวนราชการ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกแผนงาน ที่จะเปนแบบอยางนําไปสูการแก ไขปญหาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ โดยเฉพาะการแก ไขปญหาเรื่องการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ โดยนอมนําแนวทางพระราชดําริมาประยุกต ใช
ในการบริหารจัดการนํ้า และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บ การจัดทําประตูนํ้า คลองผันนํ้า การเก็บนํ้า
ลงดิน การพิจารณาความตางระดับของพื้นที่ เพื่อเปนพื้นที่รับนํ้าครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั้งนํ้าแลงและนํ้าทวม สอดคลองระหวาง
ฤดูกาลกับวิถีชีวิตของประชาชนดั้งเดิมในพื้นที่ดังกลาว เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน การปฏิบัติงาน
ที่ผานมากองทัพภาคที่ 3 ไดทุมเททรัพยากรทั้งสายงานปกติ สายงานรักษาความมั่นคงภายใน และสายงานรักษาความสงบ
เรียบรอย ในการแกปญหาดังกลาว โครงการบางระกําโมเดล 60 จึงถือเปนโครงการนํารองในการหนวงนํ้าในพื้นที่ลุมตํ่าที่ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี และขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานเปนอยางดี
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“การสงเสร�มใหชุมชนเขาใจอยางถองแท
ถึงปญหาน้ำแลงน้ำทวมที่เกิดข�้น เขาถึง
ว�ธีการแก ไข ดวยว�ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางสรางสรรค
และมีความรูสึกเปนเจาของ จะชวยใหชุมชน
แกปญหาน้ำที่เกิดข�้นในพ�้นที่ ได”
นายรุงโรจน รังสิโยภาส
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจ�
การทีช่ มุ ชนสามารถจัดการกับปญหาและลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั นิ าํ้ แลงนํา้ ทวมได ดวยความรวมมือของคนในชุมชน
และไดรบั ความรูก ารบริหารจัดการนํา้ จากการถายทอดของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้ และการเกษตร (องคการมหาชน)
หรือ สสนก. เปนเรื่องที่นายินดีและควรสงเสริมใหแพรหลายในวงกวางตอไป
ชุมชนบานปาภูถาํ้ ภูกระแต อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน เปนตัวอยางความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน
ดวยตนเอง โดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จนสามารถแกปญ
 หาความแหงแลง และมีความมัน่ คงดานนํา้ ในป พ.ศ.
2558 เอสซีจจี งึ รวมกับ สสนก. สนับสนุนใหเกิดการขยายผลความสําเร็จ สูช มุ ชนขางเคียงทีบ่ า นโนนเขวา ซึง่ เดิมเคยเปนพืน้ ที่
นํ้าแลง นํ้าหลาก ฤดูฝนนํ้าหลากเขาทวมพื้นที่การเกษตร ฤดูแลงหนองนํ้าแหงขอด เกษตรกรไมมีนํ้าสําหรับทําการเกษตร
ขาดแคลนนํ้าที่ใชผลิตนํ้าประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค เมื่อชุมชนรวมกันสํารวจ วางแผนฟนฟู และพัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติ
ใหมีประสิทธิภาพในการกักเก็บเพิ่มมากขึ้น สามารถบรรเทาปญหานํ้าแลงนํ้าหลากได
ปจจุบันชุมชนบานปาภูถํ้า ภูกระแต ไดขยายความสําเร็จของการบริหารจัดการนํ้าดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปสู
เครือขายชุมชนขางเคียง 7 ตําบลในจังหวัดขอนแกนที่อยูติดลํานํ้าชี และขยายผลตอไปยัง 10 จังหวัดในลุมนํ้าชี ทําใหมี
ปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้นรวมกวา 8.60 ลานลูกบาศกเมตร มีผูรับประโยชน จํานวนกวา 2,000 ครัวเรือน 32 หมูบาน ครอบคลุม
พื้นที่การเกษตรกวา 36,000 ไร
เอสซีจีมีความมุงมั่นที่จะสงเสริมใหชุมชนบริหารจัดการนํ้าดวยตนเองเชนกัน โครงการ “รักษนํ้าเพื่ออนาคต” ซึ่ง
ดําเนินการมาอยางตอเนือ่ งกวา 10 ป ในพืน้ ทีช่ มุ ชนรอบโรงงานเอสซีจที วั่ ประเทศ ไดนอ มนําพระราชดําริการบริหารจัดการนํา้
อยางยั่งยืน และแนวทางการทรงงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร มาสานตอตามพระราชดํารัส “สืบสาน รักษา ตอยอด” ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร เพื่อใหชุมชนดํารงชีวิตดวยความยั่งยืน รมเย็น และเปนสุข โดยใหชุมชนเขาใจอยางถองแทถึงปญหาเรื่องนํ้าที่เกิดขึ้น
เขาถึงวิธีการแก ไขที่เหมาะสมอยางสรางสรรค มีความรูสึกเปนเจาของ เกิดความรู ในการแกปญหา และตอยอดไปสูการสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี หลายชุมชนเปนตนแบบขยายผลไปสูชุมชนขางเคียง และพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าชุมชนไปสูผลสําเร็จ
ดวยตนเอง เอสซีจีมีความตั้งใจที่จะรวมกับ สสนก. ผสานเครือขายชุมชนใหเปนเครือขายเดียวกัน เกิดการบริหารจัดการนํ้า
ในภาพรวมของประเทศตอไป

รายงานประจำป สสนก. 2560
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งานว�จัยแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สสนก. ไดศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งจัดทําระบบติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ โดยรวมกับผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนา “ระบบการคาดการณสภาพอากาศ”
ทัง้ แบบระยะสัน้ และระยะยาว ทีพ
่ รอมสนับสนุนขอมูลสําหรับการวางแผนบริหารจัดการนํา้ การเตือนภัยนํา้ ทวม ดินถลม
และไฟปา รวมถึงการติดตามสถานการณทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

“การที่ ไดมารวมงานกับ สสนก. นั้น
จ�งนับวาเปนโอกาสหนึ่งที่สามารถ
นำว�ชาการสูการประยุกต ใชงานจร�ง”

รศ. ดร. เกษมสันต มโนมัยพ�บูลย
อาจารยบัณฑิตว�ทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ�งแวดลอม
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�

เมื่อประมาณปลายป 2558 บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ สสนก. ดานการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อศึกษา ติดตาม และคาดการณสภาพอากาศและภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรนํา้ ตอมา ทัง้ สองหนวยงานไดรว มวิจยั โครงการปรับปรุงขอมูลเชิงพืน้ ทีน่ าํ เขาเพือ่ สนับสนุน
การจําลองอุตุนิยมวิทยา เพื่อปรับปรุงขอมูลนําเขาใหมีคุณภาพสําหรับการจําลองอุตุนิยมวิทยาโดยใช
แบบจําลองวาฟ (WRF) โดยไดเสร็จสมบูรณแลวเมื่อตนป 2560 ซึ่งผลลัพธที่ไดจากการศึกษาไดถูกนําไปใช
ประยุกต ในการปฏิบัติการพยากรณของ สสนก. และหนวยงานอื่นบางแลว เนื่องดวยผมเปนอาจารย ใน
มหาวิทยาลัยนั้นจึงคลุกคลีอยูกับความรูทางวิชาการเชิงลึก การที่ไดมารวมงานกับ สสนก. นั้น จึงนับวา
เปนโอกาสหนึ่งที่สามารถนําวิชาการสูการประยุกต ใชงานจริง จับตองได จากประสบการณที่ไดพบสัมผัสมา
สสนก. เปนหนึ่งในหนวยงานดานทรัพยากรนํ้าที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการอยูตอเนื่อง และใหความ
สําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บุคลากรมีวิสัยทัศนและมุงมั่นในการทํางาน และที่สําคัญ
มีจิตใจที่เปดกวางอยางนาประทับใจ ซึ่งเหลานี้เปนปจจัยที่ชวยเสริมใหการทํางานวิจัยรวมกันดําเนินไปได
บรรลุวัตถุประสงค

รายงานประจำป สสนก. 2560
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บทที่

3
ผลการดำเนินงาน
13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติ เพ�่อการเตือนภัย
20 โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ
22 โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5
26 โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
ดวยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
31 โครงการถายทอดเทคโนโลยี เพ�่อการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพ��มเศรษฐกิจชุมชน
36 งานความรวมมือระหวางประเทศ
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองคการมหาชน
ประจำปงบประมาณ 2560
43 การประเมินมูลคาเพ��มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงาน
ของ สสนก. ปงบประมาณ 2560
46 การบร�หารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560

1

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
เพ�่อการเตือนภัย

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสนก. ไดพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติ รุนที่ 4 (Version 4) แลวเสร็จ และ
ดําเนินการติดตั้งเพื่อใชงานในพื้นที่องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และหนวยงานราชการในพื้นที่ จํานวน 197
สถานี ซึ่งเปนตําแหนงที่ติดตั้งทดแทนสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าฝนรุนเดิม ที่ติดตั้งในพื้นที่
Cell Site ของ บมจ. เอไอเอส และใชงานมาตอเนื่องตั้งแตป 2547 โดยสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รุนที่ 4 ของ สสนก.
มีคณ
ุ สมบัตเิ ดน ดังนี้
(1) ระบบ RTU แบบโมดูล ประกอบดวย 6 โมดูลหลัก ติดตั้งบนรางมาตรฐาน Din Rail สามารถเพิ่มโมดูลได
(2) ระบบเทียบเวลาจากดาวเทียม GPS ลดความผิดพลาดของเวลา ทําใหคาที่ตรวจวัดเปนเวลาเดียวกัน
ทั้งหมดทั่วประเทศ ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาที่เกิดจากการคลาดเคลื่อนของเวลา
(3) ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ Standby Charge ชวยเพิ่มอายุการใชงานของแบตเตอรี่ จากเดิม 2 ป เปน 3 ป
(4) ชุดตรวจวัดอากาศแบบ Active ประกอบดวย Digital Sensors และ Solar Radiation Shield ลดผลกระทบ
จากรังสีจากดวงอาทิตย และคาความรอนสะสม ชวยใหคาอุณหภูมิ และคาความชื้นสัมพัทธที่ไดจากการ
ตรวจวัด มีความแมนยํามากขึ้น 10%
(5) หัววัดความเขมแสงแบบใหม ชวยใหคาที่ตรวจวัดมีความแมนยํา และมีมาตรฐานรองรับ
(6) โครงสรางเสาเหล็กแบบสําเร็จรูป ลดจํานวนสวนประกอบลงจากเดิม 50% ราคาถูกลง ชวยลดภาระในการ
ขนสง ลดเวลาติดตั้งและบํารุงรักษา

รายงานประจำป สสนก. 2560
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นอกจากคุณสมบัติเดนดังกลาวแลว โทรมาตรรุนที่ 4 ของ สสนก. ยังมีเสถียรภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
ความแมนยําในการตรวจวัด และยังมีความทันสมัยและนาใช

Charger Board
Data Logger board
3G Modem
A2D Boost
USB Memory board

ชุดควบคุมการทํางาน RTU Version 4

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รุนที่ 4 ของ สสนก.

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ตําแหนงติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ ในพื้นที่ AIS
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าอัตโนมัติ ในพื้นที่ อปท.
สถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ

หลังจาก สสนก. ดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษา
สถานีโทรมาตรฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเสร็จ สงผลใหสถานีโทรมาตรฯ
มีเสถียรภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น โดยสามารถทํางานตอเนื่อง สามารถสง
ขอมูลเขามาประมวลผลยังสวนกลาง ไดมากกวา 89% และสามารถแจงเตือน
ผานขอความสั้น (SMS) ที่มี ความถูกตองมากกวา 99% ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของไดทันทวงที เมื่อตรวจพบขอมูลที่มีแนวโนมจะกอใหเกิดภัยธรรมชาติ

ประสิทธิภาพการทํางานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉลี่ย
91.10 90.06 88.55 85.78 82.43 81.39 79.08 84.16 85.90 89.25 90.29 90.40 89.18
จํานวนขอความ แจงเตือนปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าในเขื่อน พายุ และระดับนํ้า

ไตรมาสที่ 1
SMS ที่สง 353 ครั้ง
SMS ที่ตรวจสอบแลว 350 ครั้ง
วาถูกตอง
อัตราความถูกตอง 99.15%

ไตรมาสที่ 2
SMS ที่สง 250 ครั้ง
SMS ที่ตรวจสอบแลว 248 ครั้ง
วาถูกตอง
อัตราความถูกตอง 99.20%

ไตรมาสที่ 3
SMS ที่สง 170 ครั้ง
SMS ที่ตรวจสอบแลว 168 ครั้ง
วาถูกตอง
อัตราความถูกตอง 98.82%

ไตรมาสที่ 3
SMS ที่สง 395 ครั้ง
SMS ที่ตรวจสอบแลว 394 ครั้ง
วาถูกตอง
อัตราความถูกตอง 99.75%

หมายเหตุ: ผิดพลาด 3 ครั้ง

หมายเหตุ: ผิดพลาด 2 ครั้ง

หมายเหตุ: ผิดพลาด 2 ครั้ง

หมายเหตุ: ผิดพลาด 1 ครั้ง

1,168 ครั้ง
รวม SMS ที่สง
SMS ที่ตรวจสอบแลววาถูกตอง 1,160 ครั้ง
อัตราความถูกตอง
99.32%
รายงานประจำป สสนก. 2560
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โทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ
350 สถานี

โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและ
ปริมาณนํ้าฝนอัตโนมัติ
517 สถานี

จํานวนสถานีโทรมาตรฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประสิทธิภาพการทํางานของสถานีโทรมาตรฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอมูลจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัตขิ อง สสนก. แบบ
Real-time นอกจากจะแสดงผลออนไลน ผานเว็ บ ไซต
www.thaiwater.net แลว ยังถูกนําไปใชติดตามและแจง
เตือนสถาณการณท่ีอาจกอใหเกิดภัยพิบัติ เชน ในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 ถูกใชสนับสนุนภารกิจกองบัญชา
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (สวนหนา)
ณ ศูนยปภ. เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่
18 – 25 มกราคม 2560

ขอมูลจากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและ
ปริมาณนํ้าฝนอัตโนมัติ

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ขอมูลปริมาณฝนสะสมรายวัน จากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

ขอมูลระดับนํ้าในแมนํ้าสายหลัก จากสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ
รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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2

โครงการพัฒนาระบบศูนย
คลังขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ

การดําเนินงานในป 2560 ไดพฒ
ั นาระบบโครงสรางพืน้ ฐาน ทัง้ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงขอมูล ระบบประมวลผลขอมูล และระบบการแสดงผลขอมูล อยางตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) ภายใตองคความรูภายในประเทศรวมกับการแลกเปลี่ยนองคความรูกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
โดยมีผลลัพธอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
ระบบคลังขอมูล
ปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล เพิ่มประสิทธิภาพระบบใหบริการขอมูลระหวางหนวยงานและ
ปรับรูปแบบการแสดงผล ใหมีความยืดหยุนตอการเพิ่มของหนวยงานและรองรับขอมูลที่จะเชื่อมโยงเขาคลังขอมูลฯ ดังนี้
• ดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบคลังขอมูลและ
ระบบสนับสนุนเพือ่ รองรับการเพิม่ หนวยงานทีจ่ ะเชือ่ มโยง
ขอมูลเพือ่ ให ไดขอ มูลครบทุกมิตใิ นการบริหารจัดการนํา้
จากเดิม 13 หนวย เชือ่ มโยงเพิม่ เปน 35 หนวยงาน พรอม
รายการขอมูลทีจ่ ะนําเขาคลังขอมูลรวมเปน 390 รายการ
โดยนําขอมูลไปใชกับระบบติดตามภัยแลงและนํ้าทวม
(http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report)
เพื่อเปนเครื่องมือของหนวยงานภาครัฐในการติดตาม
สถานการณนํ้าและอากาศ

รายงานประจำป สสนก. 2560
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• พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data Platform)
สําหรับคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ พัฒนาโดย
ใชซอฟตแวรประเภทโอเพนซอรสเปนหลัก มีการนําเขา
ขอมูลจากคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติสูระบบ
ขอมูลขนาดใหญ เพือ่ รองรับการพัฒนาระบบพัฒนาระบบ
อัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจดานบริหารจัดการนํ้าที่
จะดําเนินงานในป 2561 และตอยอดระบบอืน่ ๆ ในอนาคต
ซอฟตแวรที่ใช ในการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ

• วั น ที่ 8 กั น ยายน 2560 – 13 ตุ ล าคม 2560
ทีมพัฒนาระบบและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประชุมรวมกับ
บริษทั ทีป่ รึกษาในการพัฒนาระบบอัจฉริยะสนับสนุนการ
ตัดสินใจดานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ
ณ เมืองอูลู สาธารณรัฐฟนแลนด ซึ่งเปนการนําระบบ
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาเปนฐานขอมูลสําหรับ
พัฒนาระบบดังกลาว ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2561

ทีมงาน สสนก. ประชุมรวมกับบริษัทที่ปรึกษา

ระบบวิเคราะหและบริหาร
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบคาดการณสภาพอากาศระยะสั้น WRF-ROMS โดยการปรับปรุงขอมูลนําเขา
เชิงพื้นที่ เชน แผนที่ความสูง การใชประโยชนที่ดิน ฯลฯ ใหมีความละเอียดและเปนปจจุบัน และปรับปรุงคุณภาพขอมูล
นําเขาใหเหมาะสมตอการจําลองสภาพอุตุนิยมวิทยาสําหรับประเทศไทยและพื้นที่ใกลเคียง
กอน

หลัง
ภาพขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อนําเขาแบบจําลอง WRF-ROMS
กอนและหลังปรับปรุง

ภาพแผนที่คาดการณฝนจากแบบจําลอง WRF-ROMS
หลังปรับปรุง (ThaiGeo)

• ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแบบจําลองเพือ่ การบริหารจัดการนํา้ และคาดการณนาํ้ ทวม ดวยระบบเชือ่ มโยง
ขอมูลอัตโนมัติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุมนํ้าชี-มูล)
• ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการคาดการณและเตือนภัยลวงหนาบริเวณอาวไทย
รายงานประจำป สสนก. 2560

21

HAII Annual Report 2017

3

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำ
ระดับตำบล ระยะที่ 5

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล ได
ดําเนินงานรวมกับหนวยงานทองถิ่นครอบคลุมเทศบาล
องคการบริหารสวนตําบลที่มีศักยภาพ จัดทําแผนที่
ภูมสิ ารสนเทศนํา้ ระดับตําบล โดยประยุกตใชวทิ ยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการรวบรวมขอมูลดานทรัพยากรนํ้า
เพื่อใหขอมูลแหลงนํ้าระดับตําบลมีความละเอียด เปน
ป จ จุ บั น มากขึ้ น และสามารถเชื่ อ มโยงข อ มู ล กั บ ระบบ
ชลประทาน แหลงนํา้ ขนาดกลาง แหลงนํา้ ขนาดเล็กในพืน้ ที่
นอกเขตชลประทานได และพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
หนวยงานทองถิน่ ใหสามารถใชเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
และองคความรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
แก ไขปญหาทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ของตนเองไดอยาง
เหมาะสม
จากการดําเนินงานตั้งแตป 2555 - 2559 สสนก.
มีฐานขอมูลภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบลพรอมใชงาน
จํานวน 2,279 ตําบลทัว่ ประเทศ และมีเครือขายกลุม ตําบล
ทีม่ ศี กั ยภาพ ครอบคลุมพืน้ ที่ 16 ลุม นํา้ ซึง่ เปนศูนยกลาง
เครื อ ข า ยกลุ  ม ตํ า บลที่ ส ามารถขยายผลการใช ง าน
ภูมสิ ารสนเทศไปยังตําบลขางเคียง ทัง้ นี้ ในป 2560 สสนก.
ได ข ยายความร ว มมื อ กั บ สภาเกษตรกรแห ง ชาติ และ
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย เพื่อ
ชวยอํานวยการประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นในการ
ปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 5 ลุมนํ้า

รายงานประจำป สสนก. 2560
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พื้นที่ดําเนินงาน
ปดําเนินงาน
ปที่ 1 (2555)
ปที่ 2 (2557)
ปที่ 3 (2558)
ปที่ 4 (2559)
ปที่ 5 (2560)

เปาหมาย
500 ตําบล
300 ตําบล
600 ตําบล
500 ตําบล
600 ตําบล

ผลการดําเนินงาน
519 ตําบล
372 ตําบล
732 ตําบล
656 ตําบล
667 ตําบล

ลําดับ
1
2
3
4
5
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นับรวมหนวยงานอื่นในตําบล
จาก สภาเกษตรกรแหงชาติ
และสมาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดแหงประเทศไทย

พื้นที่เปาหมาย
ลุมนํ้าอิง
ลุมนํ้ายม - นาน
ลุมนํ้าชี
ลุมนํ้าสาขาลําเซ
ลุมนํ้าปตตานี

พื้นที่การดําเนินงานป 2560 ตามลุมนํ้า
รายงานประจำป สสนก. 2560
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จํานวน
106
114
222
113
112

การดําเนินงาน
1) พัฒนาศักยภาพในการใชภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
พัฒนาศักยภาพดวยการถายทอดองคความรู ในการใชภูมิสารสนเทศใหแกเจาหนาที่หนวยงานทองถิ่นและ
สภาเกษตรกรจั งหวัด โดยการจัดสัมมนาเชิง ปฏิ บั ติก าร หลั ก สู ต ร “การใช ภู มิ ส ารสนเทศ (GIS) ขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ
การบริหารจัดการนํ้าระดับทองถิ่น” เพื่อประยุกต ใชแผนที่ การอานและตีความหมายแผนที่ การใชโปรแกรมในการจัดทํา
แผนที่ (QGIS) จัดทําแผนที่นํ้าระดับตําบล

รายงานประจำป สสนก. 2560
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2) แผนที่นํ้าระดับตําบลสูการปฏิบัติงาน ดําเนินงานรวมวางแผนพัฒนาโครงการหนวยงานทองถิ่น
สรางความรูค วามเขาใจแกเจาหนาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานทองถิน่ ทีเ่ ขารวมอยางตอเนือ่ ง
ในการนําความรูดานภูมิสารสนเทศไปใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาแหลงนํา้ ในพืน้ ทีแ่ บบบูรณาการรวมกับหนวยงานทองถิน่ ในพืน้ ทีข่ า งเคียงได เพือ่ ใหแนวทาง
การแกปญหาเปนไปในทิศทางเดียวกัน

นําความรูจากการฝกอบรมและ
ขอมูลจากการสํารวจไปประยุกต
ใช ในพืน้ ที่ เก็บขอมูลจริงมาใชวางแผน
โครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่
ขยายผลสูการปฎิบัติจริงในพื้นที่

ตัวอยางผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
1
2
3
4

พื้นที่
กลุมลุมนํ้าอิง จังหวัดพะเยา
กลุมลุมนํ้ายม – ลุมนํ้านาน จังหวัดพิจิตร
กลุมลุมนํ้าชี จังหวัดขอนแกน
กลุมลุมนํ้าสาขาลําเซ จังหวัดยโสธร

แผนโครงการ
ปรับปรุงอางเก็บนํ้าหวยผาหนีบ
ปรับปรุงฝายหลังปอม
สรางฝายตนนํ้าหนองเลิง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายดูลาด

ตําแหนงที่ตั้งโครงการฝายตนนํ้าหนองเลิง พื้นที่รับประโยชน และรูปแบบฝายตนนํ้าหนองเลิง
รายงานประจำป สสนก. 2560
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4

โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
ดวยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนฯ ไดดําเนินงานจนถึงป พ.ศ. 2560 รวม 15 ชุมชน โดยในป
พ.ศ. 2561 – 2563 ดําเนินงานประเมินติดตามเพือ่ รักษาสถานะแมขา ย จนครบกําหนด 4 ป สรางความเขมแข็งและความ
ตอเนื่องในการประยุกต ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจนพรอมมีตัวอยางความสําเร็จ และจะสิ้นสุดสถานภาพทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ ชุมชนแมขา ยปจจุบนั 15 ชุมชน สามารถประยุกต ใชผลงานวิจยั และพัฒนาของ สสนก. เพือ่ บริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน เกิดตัวอยางงานวิจยั ทีใ่ ชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี สนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้ ชุมชน เพือ่ เพิม่ ผลผลิต และเพิม่ เศรษฐกิจชุมชน ในพืน้ ทีช่ มุ ชนแมขา ยและชุมชนเครือขาย นําไปสูก ารบริหาร
จัดการดานทรัพยากรนํา้ และการเกษตร ไดดว ยตนเอง ทัง้ ในสภาวะปกติ สภาวะวิกฤต รวมทัง้ พรอมรับการเปลีย่ นแปลง
ของธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำป สสนก. 2560
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นับตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึง ป พ.ศ. 2560 สามารถขยายผลสู 1,258 หมูบาน เกิดพื้นที่ตัวอยางความสําเร็จเปน
พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ 16 แหง เกิดตัวอยางดําเนินงานทฤษฎีใหม 692 ครัวเรือน
2,429 ไร สามารถแบงเครือขายชุมชนเปน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1: บริหารจัดการนํ้าไดดวยตนเอง ชุมชนพัฒนาตนเอง เรียนรูและสามารถบริหารจัดการนํ้า ตามแนว
พระราชดําริ ไดดวยตนเอง รวม 943 หมูบาน
ระดับที่ 2: บริหารทรัพยากร ดิน นํ้า ปา และเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า
ปา และดําเนินงานตามแนวทฤษฎีใหม มีปฏิทนิ การเพาะปลูกสอดคลองกับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
รวมคิด รวมผลิต รวมขาย มีรายไดและผลผลิตตอเนื่องตลอดป รวม 109 หมูบาน
ระดับที่ 3: เครือขายขยายผลสูค วามยัง่ ยืน ชุมชนเปนตนแบบขยายผลตัวอยางความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ดิน นํา้ ปา และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เกิดการขยายผลตอเนือ่ ง มีศกั ยภาพสูค วามยัง่ ยืน
รวม 206 หมูบาน
รายงานประจำป สสนก. 2560
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หนวย: หมูบาน
ชุมชน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2555 - 2556

พ.ศ. 2557

169
67
236

พ.ศ. 2558

198
143
341

พ.ศ. 2559

379
164
543

676
68
188
932

พ.ศ. 2560

943
109
206
1,258

สําหรับผลดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 สามารถลดรายจายครัวเรือนไดรวมกวา 3.70 ลานบาทตอป และเพิม่ รายได
ครัวเรือนรวมกวา 20.00 ลานบาทตอป ชุมชนขยายผลการดําเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมเอง 84 ครัวเรือน
นอกจากนี้ ชุมชนสามารถเพิ่มผลผลิตในฤดูแลงจํานวน 17,001 ครัวเรือน มูลคาผลผลิต 473.00 ลานบาท รวมทั้ง
สามารถบรรเทาปญหาอุทกภัย 13,830 ครัวเรือน พืน้ ทีเ่ กษตร 43,730 ไร เพิม่ ปริมาณนํา้ สํารอง 3.20 ลานลูกบาศกเมตร
ตัวอยางชุมชนบานโนนแต ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนบานโนนแต ประสบปญหานํ้าทวมและนํ้าแลงซํ้าซากมากกวา 20 ป แหลงนํ้าสาธารณะถูกบุกรุก โครงสราง
แหลงนํ้าในพื้นที่ขาดการบํารุงรักษาและบริหารจัดการอยางเปนระบบ ตองประสบปญหานํ้าแลง นํ้าหลาก ขาดแคลนนํ้า
เพื่ อ การเกษตร มีการบุกรุกพื้นที่แหลงนํ้าสาธารณะ กุ ด หนอง ขาดการดู แ ลรั ก ษา รวมถึ ง ชุ ม ชนยั ง ขาดความรู 
ประสบการณ และเครื่องมือในการบริหารจัดการนํ้า

ขาดแหลงสํารองนํ้า

ประสบปญหานํ้าทวม

การดําเนินงานที่ผานมา ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน ชุมชนไดวิเคราะหแผนที่ ผังนํ้า สํารวจ และวางแนวทาง
พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า ขุดลอกเชื่อมโครงสรางเสนทางนํ้า เสริมโครงสรางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและกักเก็บนํ้า
จนสามารถบรรเทาปญหานํ้าทวมนํ้าแลง และสํารองนํ้าในพื้นที่กวา 809,200 ลบ.ม. ใหกับ 3 หมูบาน 332 ครัวเรือน
1,192 คน พื้นที่เกษตรกวา 1,900 ไร แก ไขปญหาการบุกรุกพื้นที่หนองสาธารณะเดิม พื้นที่เหลือ 583 ไร ไดพื้นที่คืน
149 ไร รวมเปน 732 ไร เกิดกลุมทฤษฎีใหม ลดรายจาย สรางรายไดเสริมในครัวเรือน 47 ครัวเรือน สรางรายไดรวม
และผลผลิตในชวงฤดูแลงมูลคามากกวา 3,458,000 บาทตอป

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ชุมชนบานโนนแต ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เปนตัวอยางพื้นที่ปองกันแก ไขปญหาอุทกภัย
และภัยแลง สามารถบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน ไดดวยตนเอง วิเคราะหและติดตามสถานการณ นํ้า อากาศ
ลดความเสียหายในพื้นที่ โดยชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2560 ชุมชนโนนแต ไดรับผลกระทบจากพายุเซินกา
และพายุดีเพรสชั่น ทําใหมีฝนตกในปริมาณมาก ทําใหปริมาณนํ้าในลํานํ้าชี ลํานํ้ากลํ่า และในแกมลิงเพิ่มมากขึ้น แตดวย
การบริหารจัดการนํ้า รวมทั้งโครงสรางที่ฟนฟูพัฒนาไว ทําใหชุมชนรับผลกระทบจากเหตุการณลดนอยลง

ปริมาณฝน
(จากสถานีหวยฝายยางแกงสนามนาง)

ระดับนํ้า
(จากสถานีหวยฝายยางแกงสนามนาง)

ความเสียหายชุมชนโนนแต

ระดับนํ้าในชุมชนโนนแต

พ.ศ.

ปริมาณฝน

นํ้าทวมขัง

2555
2560

988 มม. 2-3 เดือน 3,000 ไร
1,162 มม. 1-1.5 เดือน 1,500 ไร

สถาวะปกติ
นํ้ากลํ่า ระดับนํ้าสูง 3-4 เมตร
นํ้าชี ระดับนํ้าสูง 5-6 เมตร
สภาวะวิกฤต (หลากทวม)
นํ้ากลํ่า ระดับนํ้าสูง 6 เมตร
นํ้าชี ระดับนํ้าสูง 6-8 เมตร

พื้นที่เกษตร
เสียหาย

ภาพเหตุการณ ในพื้นที่ ชวงวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2560 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,162 มิลลิเมตร
รายงานประจำป สสนก. 2560
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ภาพการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ชุมชนโดนแต ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

ชุมชนโนนแต ไดรบั ความเสียหาย 1,500 ไร จากพืน้ ที่
นาทัง้ หมด 19,000 ไร ชุมชน เริม่ ปรับตัวรับสถานการณ
ในชวงนํ้าทวม ดวยการขุดสระเพื่อกักเก็บนํ้าและเลี้ยง
ปลา รวมทั้งหาปลาเปนอาชีพเสริมสรางรายได และเปน
อาหาร

รายงานประจำป สสนก. 2560
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5

โครงการถายทอดเทคโนโลยี
เพ�่อบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ เพ��มเศรษฐกิจชุมชน

สสนก. นําตัวอยางความสําเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดํ า เนิ น งาน “โครงการถ า ยทอดวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เพื่ อ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า เพิ่ ม
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน” เพื่ อ ให ชุ ม ชนแกนนํ า ที่ พ ร อ มแลก
เปลี่ยนเรียนรู ถายทอด ขยายแนวคิด ขยายแนวปฏิบัติ
ประยุกต ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้ และตัวอยางความสําเร็จของชุมชน
แกนนํ า สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพให ชุ ม ชนอื่ น นํ า ไป
ปรั บ ใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ขยายผลให ชุ ม ชนสามารถ
พึง่ ตนเอง และแกปญ
 หาความยากจนของภาคครัวเรือน
และเพิ่มความมั่นคงทางดานนํ้า ดานอาหาร และดาน
เศรษฐกิจชุมชน

รายงานประจำป สสนก. 2560
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นอกจากนี้ ไดรว มกับเครือขายความรวมมือ ไดแก
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย และ
สภาเกษตรกรแหงชาติ นําผูแทนจากชุมชน ทองถิ่น และ
เกษตรกร มาแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยางความสําเร็จ
แบงตามสภาพภูมสิ งั คม รวมกันสรุปแนวทางแก ไขปญหา
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือ่ บริหารจัดการนํา้
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม และไดลงนามบันทึกความรวมมือ
“การบริหารจัดการนํ้าเพื่อปองกันและแก ไขปญหา
อุทกภัยและภัยแลง ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ระหวางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้ และการเกษตร
(องคการมหาชน) สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด
แหงประเทศไทย และสภาเกษตรกรแหงชาติ เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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สสนก. ไดสนับสนุนการประยุกต ใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน
รวมวิเคราะหสมดุลนํ้า สํารวจพื้นที่ เก็บขอมูล จัดทํา
แผนที่ ผังนํ้า ชุมชนสามารถวางแผนพัฒนาแหลงนํ้า
ดวยระบบที่ชุมชนจัดการไดดวยตนเอง สอดคลองกับ
สภาพปญหาและภูมิสังคมของแตละพื้นที่ ถายทอดและ
ขยายผลการประยุกต ใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาใหทองที่ ทองถิ่น และชุมชนสามารถจัดทํา
ขอมูลนํ้า แผนที่นํ้า มีขอมูลแหลงนํ้าเชิงพื้นที่ครบถวน
สามารถใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และ
วางแผนงานพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ของตนเองไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
สนับสนุนและขับเคลื่อนใหเกิดองคความรูและสรุป
ตัวอยางความสําเร็จของการประยุกต ใช วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน
เกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู การประยุกต ใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรนํา้
ชุมชน เกิดฐานขอมูลนํ้าระดับชุมชน ในชุมชนแกนนํา และ
ชุมชนขยายผล 60 พื้นที่ ใน 19 ลุมนํ้า ที่จะนําไปสูการ
พัฒนาแหลงนํา้ เพิม่ ปริมาณนํา้ ตนทุน เพือ่ เตรียมพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเกิดศูนย
บริหารจัดการนํ้าจังหวัด รวมกับ สภาเกษตรกรจังหวัด
รวม 20 จังหวัด

แลกเปลี่ยนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเกษตรกรและทองถิ่นอยางยั่งยืน
รายงานประจำป สสนก. 2560

34

HAII Annual Report 2017

สรุปพื้นที่จัดตั้งศูนยบริหารจัดการนํ้าระดับจังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดําเนินการแลวเสร็จ 20 จังหวัด
โดย สภาเกษตรกรจังหวัด
1. พระนครศรีอยุธยา
2. สระแกว
3. นครราชสีมา
4. บุรีรัมย
5. ยโสธร
6. หนองบัวลําภู
7. ขอนแกน
8. มหาสารคาม
9. รอยเอ็ด
10. สกลนคร
11. มุกดาหาร
12. ลําปาง
13. นาน
14. กําแพงเพชร
15. สุพรรณบุรี
16. ชุมพร
• ป 2556-2559 สสนก. ดําเนินงานจัดตั้งศูนยบริหารจัดการนํ้า จังหวัดนํารอง 17. ตรัง
18. ปตตานี
จํานวน 4 พื้นที่ ไดแก จ.แพร จ.พิจิตร จ.พะเยา และ จ.สุโขทัย
• ตอมา ในป 2560 ศูนยบริหารจัดการนํ้า จ.แพร และ จ.พิจิตร ไดรวมทํางาน 19. ยะลา
20. พิษณุโลก
กับสภาเกษตรกรแหงชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนประธานเปดศูนยบริหารจัดการนํ้าสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง ภายใตความรวมมือระหวาง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับ
สภาเกษตรกรแหงชาติ ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
รายงานประจำป สสนก. 2560
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6

งานความรวมมือระหวางประเทศ

สสนก. ไดดาํ เนินการสงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ดานงานวิจยั พัฒนา และการจัดการ
ทรัพยากรนํา้ และการเกษตร รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานระหวางประเทศอยางตอเนือ่ ง เพือ่ รวมพัฒนาเทคโนโลยี
และงานวิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนเผยแพรผลงานของ สสนก. ในระดับนานาชาติ

รายงานประจำป สสนก. 2560

36

HAII Annual Report 2017

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

Monitoring, modeling,
& analytical tools
1. China
2. Taiwan
3. USA
4. IWA
5. DHI
6. Deltares
7. Singapore
8. Vietnam

Good Practices

Capacity Building

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

โครงการคลังขอมูลนํา้ และภูมอิ ากาศแหงอาเซียน (ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center: AHC)
โครงการคลังขอมูลนํา้ และภูมอิ ากาศแหงอาเซียน (ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center
: AHC) ไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการอาเซียนวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 72 (ASEAN Committee
on Science and Technology: ASEAN COST) เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ใหเปนโครงการภายใตคณะอนุกรรมการ
อาเซียนวาดวยไมโครอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sub-Committee on Microelectronics Information
Technology: SCMIT) และรายงานความกาวหนาของกิจกรรมในการประชุม SCMIT ทุกป
โครงการดังกลาวมีเปาหมายเพือ่ สงเสริมการประยุกตใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการนํา้
และลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการแลกเปลีย่ นประสบการณ ตัวอยางความสําเร็จ
และเสริมสรางศักยภาพดานการประยุกต ใชสารสนเทศทรัพยากรนํ้าในภูมิภาคอาเซียน
รายงานประจำป สสนก. 2560
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ในป 2560 สสนก. ไดรวมจัดกิจกรรมสรางเครือขายในงานประชุมนานาชาติดานวิทยาศาสตร ในภูมิภาค
อาเซียน หรือ ASEAN NEXT 2017 โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเจาภาพ และไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประเทศไทยและหนวยงานภาคี ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความรวมมือกับสํานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ (The United Nations Office
for Disaster Risk Reduction: UNISDR)
สสนก. ดําเนินการเผยแพรการประยุกต ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และประชาคมโลก รวมกับสํานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบตั แิ หงสหประชาชาติ (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) อาทิ การประชุม
ระดับโลกวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 5 (2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction:
GP2017) ระหวางวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก ภายใตหวั ขอ “From Commitment to
Actions”
รายงานประจำป สสนก. 2560

38

HAII Annual Report 2017

นอกจากนี้ ดร.รอยล จิตรดอน ที่ปรึกษา สสนก. ยังไดรับเลือกใหเปนสมาชิก UNISDR Science and
Technology Advisory Group (STAG) เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2560 เพือ่ สงเสริม สนับสนุนองคความรูท างวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสําหรับการใชดําเนินงานตามกรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030)*
ทั้งนี้ ความสําเร็จจากความรวมมือระหวาง สสนก. และ UNISDR ยังสงผลให สสนก. สามารถตอยอด
ความรวมมือไปยังภาคีอื่นๆ ไดอีกดวย
*กรอบเซนได หรือ Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 เปนกรอบการดําเนินงานเพือ่ การลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ที่ไดรับการรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองคการมหาชน
ประจำปงบประมาณ 2560

ตามคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 5/2559 เรือ่ งมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 กําหนดใหมกี ารประเมินสวนราชการและบุคลากรภาครัฐเพือ่ ประโยชนในการปฏิรปู
ระบบการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก หลักภารกิจพืน้ ฐาน (Functional Based) หลักภารกิจ
ยุทธศาสตร (Agenda Based) หลักภารกิจพืน้ ที/่ ทองถิน่ ฯ (Area Based) หลักการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Based) และศักยภาพในการเปนสวนราชการ ทีม่ คี วามสําคัญเชิงยุทธศาสตร (Potential Based) สสนก.
จึงไดมกี ารเจรจาขอตกลงตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานใน 5 องคประกอบดังกลาว รวมกับสํานักงานพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เพือ่ ใชเปนเปาหมายการดําเนินงานและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของสถาบัน โดยรายละเอียด
ของตัวชี้วัดการและผลการดําเนินงานแสดงดังตาราง
ผลการดําเนินงานตามแบบประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2560
องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1. Functional Based 1.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการบู ร ณาการ
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง
1.1.1 จํานวนบทความที่ตีพิมพและ
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
1.1.2 จํ า นวนการบริ ก ารวิ เ คราะห
ทดสอบ สอบเที ย บและบริ ก ารข อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนผูเขารับ
การถ า ยทอดความรู  ด  า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
1.1.3 จํานวนผูเขารับการถายทอด
ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (คน)
1.2 จํ า นวนระบบสนั บ สนุ น การบริ ห าร
จัดการทรัพยากรนํ้าที่ ไดรับการพัฒนา/
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
1.3 รอยละของเทศบาล/อบต. ที่ใชแผนที่
แหลงนํา้ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านและการวาง
แผนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ได
1.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม
1.4.1 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ในประเทศ
1.4.2 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ

รายงานประจำป สสนก. 2560

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

เปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย

23
เร�่อง

24
เร�่อง

950
รายการ

1,220
รายการ

1,100
คน

1,494
คน

4
ระบบ

4
ระบบ

รอยละ 54

รอยละ 55.5

9 โครงการ/
กิจกรรม
6 โครงการ/
กิจกรรม

9 โครงการ/
กิจกรรม
8 โครงการ/
กิจกรรม
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2. Agenda Based

2.1 การสร า งความรั บ รู  ค วามเข า ใจแก
ประชาชน
2.2. จํานวนขอเสนอแนะดานการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าที่มีการนําไปใชประโยชน
3. Area Based
4. Innovation
4.1. ระดับความสําเร็จของการสํารวจความ
Based
พึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ
4.2. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ
4.3. การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรม
การองคการมหาชน
4.4. ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหนวยงาน (เรื่องระบบพัฒนาโครงขาย
สถานีอางอิงดานพิกัดและระดับความสูง
GNSS)
5. Potential Based 5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ผลประเมินรายตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 100

รอยละ 100

2 เร�่อง

2 เร�่อง

รอยละ 80.00

รอยละ 88.60

รอยละ 96.00
4.00 คะแนน

รอยละ 97.69
4.80 คะแนน

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

สรุปผล
ประเมิน

เปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย

-

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
หมายถึง ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย (ไมผาน)

ผลประเมินรายองคประกอบ ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย หมายถึง รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67

ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย หมายถึง รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินอยูระหวาง
รอยละ 50 – 67
ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย หมายถึง รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินตํ่ากวารอยละ 50

สรุปผลประเมินภาพรวม ระดับคุณภาพ หมายถึง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวา

เปาหมาย ทุกองคประกอบที่ประเมิน
ระดับมาตรฐาน หมายถึง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวา
เปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับ
การประเมินในระดับตํ่ากวาเปาหมาย
ระดับตองปรับปรุง หมายถึง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับตํ่ากวา
เปาหมายในองคประกอบในองคประกอบหนึ่ง (แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่น
ในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย)

ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2560 สสนก. มีผลการดําเนินงานในระดับคุณภาพ โดยสรุปผลการดําเนินงานสําคัญ
ในแตละองคประกอบได ดังนี้
1) ดานการดําเนินงานตามภารกิจพืน้ ฐาน งานประจําตามหนาทีป่ กติ หรืองานตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมายฯ (Functional Based) ประกอบดวย 4 ตัวชีว้ ดั หลัก โดยตัวชีว้ ดั ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง ตัวชี้วัดรอยละของเทศบาล/อบต. ที่ใชแผนที่แหลงนํ้า
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ ได ตัวชี้วัดจํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความมือที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม สสนก. สามารถดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากมีปจจัย
สนับสนุนหลายปจจัย เชน การศึกษาวิจยั และมุง เนนเผยแพรและแลกเปลีย่ นองคความรู เทคโนโลยี กับหนวยงานหรือองคกร
ที่เกี่ยวของดานการบริหารจัดการนํ้าทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทําให สสนก. มีผลงานตีพิมพเผยแพรในการ
รายงานประจำป สสนก. 2560
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ประชุมวิชาการตางๆ รวมถึงกอใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศในกิจกรรมหรือโครงการดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเปนจํานวนมาก การขับเคลื่อนงานดานการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการนํา้ ระดับชุมชน และทองถิน่ ของ สสนก. ทําใหชมุ ชนและทองถิน่ เขาใจและเห็นความสําคัญดานการบริหารจัดการนํา้
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลแผนทีแ่ หลงนํา้ เพือ่ ดําเนินโครงการพัฒนาในพืน้ ทีข่ องตนได เปนตน สําหรับ
ตัวชีว้ ดั จํานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ที่ ไดรบั การพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพนัน้ สสนก.
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่สําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติโดยตรง ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวของจึงใหความสําคัญในการ
ดําเนินการและติดตามงานใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดอยางเครงครัด
2) ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจ
ที่ ไดรบั มอบหมายพิเศษ (Agenda Based) มีผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ คือ ขอเสนอแนะดานการบริหารทรัพยากรนํา้
ทีม่ กี ารนําไปใชประโยชน จํานวน 2 เรือ่ ง ประกอบดวย 1.การศึกษาวิธแี กปญ
 หาเขาหัวโลนและการปลูกพืชไรบนภูเขา
และ 2. การแกปญ
 หาระบบนํา้ สําหรับไรออ ย (สสนก. ไดรบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํา้ แหงชาติ
(กนช.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559) ซึ่ง สสนก. สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด เนื่องจาก
สสนก. มีการดําเนินงานดานบริหารจัดการนํา้ รวมกับชุมชนแมขา ย และชุมชนเครือขายมาอยางตอเนือ่ ง ภายใตโครงการ
พัฒนาแมขายดานการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึง ไดรับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานจากเครือขายความรวมมือทัง้ ในระดับกระทรวง ระดับทองถิน่ และภาคเอกชนเปนอยางดี และการสรางความ
รับรูค วามเขาใจแกประชาชน สสนก. สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยไดรบั การสนับสนุนจากสือ่ มวลชนในการ
นําเสนอขอมูลและเผยแพรขา วสารเปนประจําอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ สสนก. ใชโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกับภาคสวน
ตางๆ ในการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดวยอีกทาง
3) ดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Based) มีผลงานสําคัญคือ ตัวชี้วัดผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ตัวชี้วัดการกํากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการบริหาร ทีส่ ามารถดําเนินงานไดสงู กวาเปาหมาย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคณะกรรมการบริหารใหความสําคัญ
ตอการดําเนินงานของ สสนก. และมีการกํากับดูแลการบริหารงานอยางใกลชิด โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
รวม 10 ครัง้ ในปงบประมาณ 2560 เพือ่ พิจารณาและรับทราบการดําเนินงานตางๆ ทีส่ าํ คัญ อีกทัง้ สสนก. ไดมกี ารนํา
ขอเสนอแนะจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในปที่ผานมา ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน
และการใหบริการของ สสนก. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนือ่ ง และตัวชีว้ ดั ขอเสนอการพัฒนาขีดความ
สามารถของหนวยงานในเรื่องระบบพัฒนาโครงขายสถานีอางอิงดานพิกัดและระดับความสูง (GNSS) ที่สามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายรอยละ 100 ทั้งนี้ สสนก. ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สถาบันมาตรวิทยาแหงชําติ (มว.) ในการพัฒนาโครงการจัดตั้งสถานีดาน
พิกดั และระดับความสูงเพือ่ ประเมินความเสียหายในพืน้ ทีเ่ สีย่ งอุทกภัย 6 สถานี โดยจัดตัง้ สถานีฐานอางอิงสําหรับพิกดั
และเวลามาตรฐานของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการประเมิน ความเสียหายจากพื้นที่นํ้าทวม และสนับสนุนการวางแผน
บริหารจัดการนํ้า
4) ดานศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร (Potential Based) มีผลงานสําคัญ
คือ การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ผาน 4 กิจกรรมหลัก ไดแก การพัฒนาคลัง
ขอมูลนํ้าแหงชาติ การพัฒนาภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีโทรมาตร และการ
จัดการนํ้าชุมชน โดย สสนก. สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนดในทุกกิจกรรม เนื่องจาก สสนก. มีกลไก
การมอบหมายงานและการกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน มีการติดตามงานและเสนอความ
กาวหนาการดําเนินงานตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารอยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสงมอบผลการดําเนินงานไดตามเปาหมาย
รายงานประจำป สสนก. 2560
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การประเมินมูลคาเพ��มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สสนก.
ปงบประมาณ 2560
ในปงบประมาณ 2560 สสนก. ไดวาจางที่ปรึกษาจากศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินโครงการประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดําเนินงานของ สสนก. เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการดําเนินงาน ตามภารกิจของ สสนก. มีสวนสําคัญในการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และทําให
งบประมาณจากภาษีของประชาชนมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางเหมาะสม
โดยในการประเมินไดนํากรอบแนวคิด “มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ" หรือ Economic Value Added (EVA) มาใช
พิจารณาความสําเร็จทางการเงินโดยมองอนาคต รวมถึงใชเปนเครือ่ งมือพิจารณาถึงการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ตอไปในอนาคต โดยมีสูตรที่ใช ในการคํานวณดังนี้
มูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เปนสวนของการลงทุน
มูลคาเพิ่มที่เปนสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นของชุมชน หรือ
มูลคาการจางงานเพิม่ (จํานวนคน x คาจางที่ไดรบั เพิม่ ขึน้ ตามสัดสวน)
ที่เปนผลมาจากการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีของ สสนก.

ทั้งนี้ คา EVA ที่เปนบวกจะแสดงถึงความคุมคาของการลงทุนของโครงการในเชิงเศรษฐกิจ และคา EVA ที่เปนลบ
แสดงถึงความลมเหลวของการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเงินลงทุนที่ใชจายไป ดังนั้น โครงการที่มีคา EVA สูง
หมายถึงความสามารถในการสรางมูลคาผลตอบแทนหรือความมั่งคั่งมากกวาโครงการที่มีคา EVA ตํ่ากวา หรือ มีคา
EVA ที่เปนลบเมื่อเปรียบเทียบกัน
ปงบประมาณ 2560 สสนก. ดําเนินโครงการที่สามารถนํามาคํานวณมูลคาเพิ่มไดทั้งสิ้นจํานวน 16 โครงการ
งบประมาณรวม 320,396,590 บาท ประกอบดวย
แหลงงบประมาณ

จํานวน
โครงการ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป 2560
งบประมาณจากหนวยงานภายนอก (รายได)
งบประมาณโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน พ.ศ.2558
รวมทั้งสิ้น

5
6
5

190,000,000
16,600,590
113,976,000

16

320,396,590

งบประมาณ (บาท)

ผลการศึกษามูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ พบวา ในภาพรวมของทั้ง 16 โครงการ มีคา EVA ที่เปนบวกในระดับสูง
โดยมีมูลคารวมเทากับ 1,695,463,017 บาท คิดเปนสัดสวนของมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจตองบประมาณที่ ไดรับ
ในอัตรารอยละ 529 หรือมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกวางบประมาณดําเนินการของโครงการประมาณ 5 เทา
โดยมูลคาเพิ่มแตละโครงการแสดงดังตาราง
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งบประมาณ
ป 2560
(บาท)

โครงการ

มูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (EVA)
(บาท)

รอยละ EVA/
งบประมาณ

โครงการที่รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจำป 2560
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
2. โครงการสรางแมขา ยการจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชนดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล ระยะที่ 4
4. โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ
5. โครงการถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน
รวม

28,000,000
30,000,000

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

100
4,201

60,000,000
66,000,000
6,000,000

204,725,000
66,000,000
6,000,000

341
100
100

190,000,000

1,565,066,427

823

2,092,520

2,092,520

100

4,896,980

4,896,980

100

755,000

755,000

100

3,640,000

3,640,000

100

4,916,090

4,916,090

100

300,000
16,600,590

300,000
16,600,590

100
100

โครงการที่ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโดยหนวยงานภายนอก (รายได)
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการนํ้าโดย
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
7. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าชุมชน ปที่ 2
8. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าชุมชน ปที่ 1
9. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรพืชไรออย
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
10. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อเกษตรยั่งยืน ตําบล
บานสราง และตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
11. โครงการพัฒนาระบบวัดระดับนํ้าขนาดเล็ก
รวม

โครงการที่ ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการเง�นกูเพ�่อการพัฒนาระบบบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำฯ
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังขอมูลนํ้าแหงชาติ
92,700,000
13. โครงการระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจดานบริหารจัดการนํา้
19,002,400
ของประเทศ
14. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบวิเคราะหและคาดการณสถานการณนาํ้
835,600
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะหสมดุลนํ้าในประเทศไทย
894,000
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามวิเคราะหและรายงาน
364,000
สถานการณนํ้า
รวม
113,796,000
รวมทั้งสิ้น 320,396,590.00
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ในภาพรวมการดําเนินงานของ สสนก. ทุกโครงการมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามเงือ่ นไขของระเบียบ
วิธีการพิจารณามูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล ระยะที่ 4 ที่มีมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจมากกวางบประมาณดําเนินการของโครงการ 42 เทา และ 3.4 เทา ตามลําดับ สําหรับโครงการอื่นๆ
มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจเทากับงบประมาณโครงการ และในสวนของการประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมในสวนที่ ไมเปนตัวเงินนั้น พบวา โครงการที่สงผลถึงชุมชนที่ สสนก. ไดดําเนินการไปแลว มีผลตอ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอมของชุมชนมากมายหลายดาน ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในทุกดานทีป่ ระเมิน สําหรับ
โครงการที่ไมได ไปถึงชุมชน เชน โครงการที่เปนการพัฒนาระบบกลาง เมื่อเปรียบเทียบมีกับไมมีโครงการพบวา
การมีโครงการ จะชวยประหยัดงบประมาณในการชดเชยคาเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไมมีโครงการ
ชวยใหมีขอมูลในการบริหารจัดการนํ้า ทําใหมีการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ชวยในการบริหารจัดการ
ทั้งในสภาวะปกติและวิกฤต ชวยลดความสูญเสียของชีวิต ผลผลิต และทรัพยสินของประชาชน ความพยายาม
ที่จะจัดเก็บขอมูลเรื่องนํ้า และการเกษตรทุกระดับตั้งแตระดับชุมชน ตําบล ไปจนถึงความรวมมือระหวางประเทศ
อยางเปนระบบเปนแนวทางที่ถูกตองในการแกปญหาเรื่องนํ้าและการเกษตรในระยะยาวอยางยั่งยืน มูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดลอม ในภาพรวมที่ไมเปนตัวเงินจึงนับไดวา มีมลู คามากมาย จึงสรุปไดวา ปงบประมาณ 2560
การดําเนินงานของ สสนก. มีความคุมคา และกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานโครงการของ สสนก. สงผลใหเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนดีขึ้น

รายงานประจำป สสนก. 2560
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การบร�หารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560
สสนก. โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ไดวิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของ สสนก. พบวา ในปงบประมาณ 2560 มีความเสี่ยงที่ตองมีการบริหารจัดการ 3 ประเด็น คือ
1) ความตอเนื่องของขอมูลจากสถานีโทรมาตร ที่ติดตั้งในพื้นที่ Cell Site ของ AIS 2) ความปลอดภัยของเจาหนาที่
ในการเดินทางปฏิบตั งิ าน และ 3) ความตอเนือ่ งในการใหบริการระหวางการยายทีท่ าํ การ โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4/2560
มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยงแลวดังนี้

1) ความตอเนื่องของขอมูลจากสถานีโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่ Cell Site ของ AIS
ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ :
AIS หมดสัญญาเชาพื้นที่ Cell Site ที่ สสนก. ไปติดตั้งสถานีโทรมาตรไว
การดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยง :
ยายสถานีโทรมาตรจาก Cell Site ของ บมจ. AIS
มาติดตั้งในพื้นที่ อปท. แลว จํานวน 198 สถานี

2) ความปลอดภัยของเจาหนาที่ในการเดินทางปฏิบัติงาน
ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ :
อาจเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินในบางกรณีที่ตองเดินทางปฏิบัติงาน
นอกสถานที่/ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยง :
• ขอความรวมมือใหผบู งั คับบัญชา (ระดับ ผอ.ฝาย) พิจารณาถึงความเหมาะสมจําเปน
ในการดูแล และสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่นอกเวลาทํางานปกติ/ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
• แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงกฎ ระเบียบ และคําสั่งของ สสนก. (คําสั่งที่ 6/2560 ลง
วันที่ 7 ก.ค. 2560) ทําการศึกษาและเสนอแนะการปรับปรุงกฎระเบียบและคําสั่งของ
สสนก. ครอบคลุมเรื่องขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและการชดเชยกรณีเกิด
การสูญเสียจากการปฏิบัติงาน โดยคณะทํางานฯ ไดจัดทํารายงานผลการศึกษา
เสนอตอผูบริหารแลว
3) ความตอเนื่องในการใหบริการระหวางการยายที่ทําการ
ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ :
ระบบอาจไมสามารถใชงานได หรือเกิดการชํารุด/เสียหายของอุปกรณระหวางการขนยาย
การดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยง :
• แตงตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมในการยายสถานที่ทําการ (คําสั่งที่ 5/2560
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2560)
• จัดทําแผนการยายสถานทีท่ าํ การ และแผนการยายระบบคอมพิวเตอรแมขา ยเสนอตอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
รายงานประจำป สสนก. 2560
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บทที่

4
ปฏิบัติการรวมเตร�ยมพรอม
รับมือหยอมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวเขาปกคลุมภาคใต
ตุลาคม – พฤศจ�กายน 2560

จากการติดตามสถานการณนาํ้ โดยคลังขอมูลนํา้
และภูมอิ ากาศแหงชาติ และจัดทํารายงานสถานการณนาํ้
ประจําวันเสนอตอศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีอยาง
ตอเนือ่ ง พบวาในชวงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อาจเกิดการ
กอตัวของหยอมความกดอากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใต
ตอนล า ง โดยจะทวี กํา ลั ง แรงขึ้ น และเคลื่ อ นตั ว เข า สู 
ทะเลอาวไทยได ตอมาวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สสนก.
ไดรายงานตอทีป่ ระชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยสวนกลาง เพือ่ ติดตามสถานการณอทุ กภัย
และนําเสนอแนวทางแก ไขปญหา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผลจากแบบจําลองสภาพ
อากาศ WRF-ROMS ยังคงยืนยันวา หยอมความกด
อากาศตํา่ กําลังแรงจะเคลือ่ นตัวเขาปกคลุมภาคใต ในชวง
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 และคาดวาจะเกิดอุทกภัย
ในหลายพืน้ ที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรี
ธรรมราช พั ท ลุ ง ระนอง พั ง งา และภู เ ก็ ต กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก.) จึงประสานงาน
กับกระทรวงมหาดไทย ผานกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) เพือ่ รวมมือกันในภารกิจ “ปฏิบตั กิ าร
ร ว มเตรี ย มพร อ มรั บ มื อ หย อ มความกดอากาศตํ่ า
เคลื่อนตัวเขาปกคลุมภาคใต”

ปฏิบัติการรวมเตร�ยมพรอม
รับมือหยอมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวเขาปกคลุมภาคใต
ตุลาคม – พฤศจ�กายน 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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สสนก. ไดจัดทีมปฏิบัติการพิเศษขึ้นทันที เพื่อ
สนับสนุนขอมูล ติดตามสถานการณนาํ้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
และวิเคราะหแนวทางบรรเทาอุทกภัย โดยทํางานรวมกับ
ปภ. ในการเตรียมพรอมรับมือสถานการณฝนตกหนัก
และอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยไดจัดเตรียมระบบติดตามและ
วิเคราะหสถานการณนาํ้ ไปติดตัง้ ยังองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี (อบจ.สุ ร าษฎร ธ านี ) ตามที่
หนวยงานขอรับการสนับสนุน

คาดการณปริมาณฝนสะสมรายวันลวงหนา 7 วัน
(ชวงวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2560) จากแบบจําลองคาดการณ
สภาพอากาศ WRF-ROMS ประกอบการตัดสินใจจัดตั้ง
ปฏิบัติการรวมฯ

รวมปฏิบัติการฯ ตลอดสถานการณ
การเตรียมรับมือกอนเกิดสถานการณ
สสนก. เริม่ ประสานงานเตรียมความพรอมรวมกับ
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 (ศปภ. เขต
11) และ อบจ.สุราษฎรธานี ตัง้ แตวนั ที่ 30 ตุลาคม 2560
ลวงหนา 3 วันกอนเกิดฝนตกหนัก และไดนําชุดอุปกรณ
ระบบติ ด ตามและคาดการณ ส ถานการณ นํ้ า พร อ ม
เจาหนาที่ ไปประจําการ ณ ศปภ. เขต 11 เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2560 จัดตั้งเปน “ศูนยปฏิบัติการรวมเตรียม
พรอมรับมือหยอมความกดอากาศตํ่าเคลื่อนตัวเขา
ปกคลุ ม ภาคใต ” ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ข อ มู ล ติ ด ตาม
วิเคราะหสถานการณนาํ้ และรวมวิเคราะหแนวทางบรรเทา
อุ ท กภั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ ปภ. และ
หนวยงานในพืน้ ที่ ใหเตรียมการรับมือสถานการณฝนตก
หนักและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที รวมทั้ง
เขาซอมบํารุงและติดตั้งสถานีโทรมาตรที่จําเปนตอการ
ติดตามสถานการณน้ําในพื้นที่เพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 16
สถานี นอกจากนี้ สสนก. ยั ง ได นํ า ชุ ด อุ ป กรณ ร ะบบ
ติดตามสถานการณนํ้าเขาติดตั้งที่ อบจ.สุราษฎรธานี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยไดสาธิตและใหคํา
แนะนําในการใชงานอุปกรณระบบติดตามสถานการณ
นํ้าใหกับบุคลากร และเจาหนาที่ของ อบจ.สุราษฎรธานี
รายงานประจำป สสนก. 2560

สนับสนุนขอมูลเพื่อเตรียมพรอมรับมือสถานการณ
อยางทันทวงที
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เจาหนาที่ สสนก. เขาซอมบํารุงและติดตั้งสถานีโทรมาตรเพิ่มเติม

ติดตั้งอุปกรณและระบบติดตามสถานการณนํ้า ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี

รายงานประจำป สสนก. 2560
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พื้นที่ชุมชน ของอําเภอเกาะสมุย บริเวณเฉวง

ถนนรอบสนามบินสมุย
บริเวณหนาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาสมุย
สถานการณนํ้าทวมในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี (ชวงเชาวันที่ 3 พ.ย. 60)

สถานการณนํ้าทวมจากฝนตกตอเนื่องและนํ้าไหลหลากในพื้นที่
ตําบลนาโหนด อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ชวงเชาวันที่ 5 พ.ย. 60)

รายงานประจำป สสนก. 2560
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สํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายนํ้า
บริเวณคลองทากระจาย และชายหาด ของอําเภอทาชนะ
จังหวัดสุราษฎรธานี

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ปฏิบัติการรวมฯ ครั้งนี้ สสนก. ใชแบบจําลอง WRF-ROMS เพื่อคาดการณพื้นที่ที่อาจเกิดฝนตกหนัก และไดนํา
ระบบคาดการณที่ไดพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบคาดการณพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวมฉับพลัน – นํ้าปาไหลหลาก ซึ่ง
พยากรณเตือนภัยนํา้ ทวมฉับพลันโดย Flash Flood Potential Index (FFPI) รวมกับขอมูลคาดการณปริมาณฝนสําหรับ
การเตือนภัยนํ้าทวมฉับพลัน 2) ระบบประเมินปริมาณนํ้าฝนและพยากรณฝนลวงหนาโดยใชขอมูลเรดารตรวจอากาศ
และ 3) ระบบคาดการณและเตือนภัยลวงหนาบริเวณอาวไทย ซึ่งเปนขอมูลติดตามสถานการณ เตือนภัยลวงหนา และ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อปองกันภัยพิบัติทางทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพมาใช ในครั้งนี้ดวย

วันที่ 8 พ.ย. 2560 ชวงเชา
เกิดนํ้าทวมฉับพลันที่ อ.บางสะพาน

ระบบคาดการณพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวมฉับพลัน – นํ้าปาไหลหลาก
รายงานประจำป สสนก. 2560
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เรดารตาคลี

เรดารสัตหีบ
• พัฒนาสมการความสัมพันธระหวางคา (ปริมาณฝน)
และคา Z (การสะทอนกลับของสัญญาณเรดาร)
ในรูปแบบ Composite
• ปรับแกความเอนเอียงของขอมูล (bias) โดยใชขอมูล
ฝนตรวจวัด จากสถานีโทรมาตร สสนก.
• พัฒนาระบบพยากรณฝนลวงหนา 1-3 ซม.

ผังระบบประเมินผนดวยขอมูลเรดาร

สถานีโทรมาตร สสนก.

เรดารตรวจวัดอากาศ

ฐานขอมูลเรดารตรวจอากาศของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ)

ระบบประมวลผล
ขอมูลเรดารของ สสนก.
(อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ)

ระบบประเมินปริมาณนํ้าฝนและพยากรณฝนลวงหนาโดยใชขอมูลเรดารตรวจอากาศ

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ)

•
•

ระบบคาดการณระดับนํ้าทะเลบริเวณอาวไทย คํานวณทุกปจจัยสําคัญ ทั้งนํ้าขึ้นนํ้าลง ลม พายุ และคลื่น
ขอมูลติดตามสถานการณ เตือนภัยลวงหนา และสนับสนุนการบริหารจัดการเพือ่ ปองกันภัยพิบตั ทิ างทะเลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
Numerical Weather
Prediction Model

FEWS System

Regional
Wave model
Hydrodynamic model
Local
Wave model

Wave

Water level,
Tide, Surge
Total water level

แผนที่ระดับนํ้าจากแบบจําลองอุทกพลศาสตร

•
•
•
•

แผนที่ความสูงคลื่นจากแบบจําลองคลื่น

แบบจําลองอุทกพลศาสตร Delft3D FM
แบบจําลองคลื่น SWAN
แบบจําลองคาดการณสภาพอากาศ WRF-ROMS
ระบบปฏิบัติการเพื่อเตือนภัยลวงหนา Delft-FEWS
ระบบคาดการณและเตือนภัยลวงหนาบริเวณอาวไทย
รายงานประจำป สสนก. 2560
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เหตุการณนํ้าทวมฉับพลันที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อชวงเชาวันที่ 8 พ.ย. 60

นอกจากจัดทีมปฎิบัติภารกิจในพื้นที่นํ้าทวมภาคใตแลว สสนก. ยังจัดทีมเพื่อสนับสนุนทางดานขอมูล และ
ขอเสนอแนะตอสวนกลางดวย โดยไดรับเชิญใหเขารวมประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
(กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณสาธารณภัยและบูรณาการการเผชิญเหตุ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ณ หองกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพฯ พรอมทั้งรวมประชุม VDO Tele-Conference เพื่อรายงานสถานการณ ในพื้นที่ ศปภ. เขต 11

ประชุม VDO Tele-Conference รวมกับ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
สวนกลางและสวนหนา

รายงานประจำป สสนก. 2560
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สสนก. ยังคงติดตามและวิเคราะหสถานการณสนับสนุนกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(ส ว นหน า ) เพื่ อ หาแนวทางบรรเทาอุ ท กภั ย ในระยะเร ง ด ว น นอกจากนี้ ไ ด แ บ ง กํ า ลั ง เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรวมรายงานสถานการณนํ้าในพื้นที่ภาคใตตอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ หองประชุม ศูนยประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.หูลอง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช สําหรับเจาหนาที่ที่ประจําการสวนหนา ไดถอนกําลังออกจากศปภ. เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แตยังคงเฝาติดตามสถานการณ โดยแจงให ศปภ. เขต 11 และ อบจ.สุราษฎรธานีทราบ
อยางตอเนื่อง จนสถานการณภาพรวมในพื้นที่คลี่คลายลง

ใหขอมูลสถานการณนํ้าทวมแกสื่อมวลชน
รายงานประจำป สสนก. 2560
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ผลสำเร็จของปฏิบัติการรวมฯ
ปฏิ บั ติ ก ารร ว มเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ หย อ ม
ความกดอากาศตํ่าเคลื่อนตัวเขาปกคลุมภาคใต ในครั้ง
นี้ สามารถสนับสนุนการทํางานของ ปภ. ทัง้ ในสวนกลาง
และสวนหนา รวมถึง อบจ.สุราษฎรธานี ไดอยางเปน
รูปธรรม ทําใหวางแผนและเตรียมความพรอมกอนเกิด
เหตุการณนํ้าทวมเปนไปอยางเหมาะสมและทันเวลา โดย
เจาหนาที่ ปภ. และเจาหนาที่ อบจ.สุราษฎรธานี สามารถ
เขาถึงพืน้ ทีป่ ระสบภัยไดกอ นเกิดเหตุ ทราบถึงระดับความ
รุนแรงของภัย สามารถจัดเตรียมกําลังพล เครือ่ งมือ และ
เครื่องจักรสําหรับบรรเทาอุทกภัยไปยังพื้นที่เปาหมาย
ล ว งหน า เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ กั บ สถานการณ ใ นพื้ น ที่
เกิดเหตุไดอยางถูกตอง นอกจากการทํางานรวมกัน
ระหว า ง สสนก. ปภ. และ อบจ.สุ ร าษฏร ธ านี ในการ
ติดตามสถานการณแลว ปฏิบัติการรวมฯ ครั้งนี้ยังเปน
การเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ
นํา้ ของ อบจ.สุราษฎรธานี ใหเจาหนาที่ไดเรียนรู ติดตาม
และวิเคราะหสถานการณรวมกัน พรอมทั้งตรวจสอบ
ความถูกตองแมนยําของการคาดการณจากระบบติดตาม
สถานการณ นํ้ า และสภาพอากาศ และสถานการณ ที่
เกิดขึ้นจริงวามีความสอดคลองกันหรือไม เพื่อนําไปสู

การวางแผนการทํางานรวมกัน และเปนแนวทางการ
พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความสําเร็จของปฏิบตั กิ ารรวมฯ ครัง้ นี้ แสดงใหเห็น
ถึ ง “ความพร อ มของคลั ง ข อ มู ล นํ้ า และภู มิ อ ากาศ
แห ง ชาติ ” ทั้ ง ด า นบุ ค ลากรที่ มุ  ง มั่ น ทํ า งานอย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพในการวางแผน ติดตาม วิเคราะหสถานการณ
และดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการสถาน
การณ นํ้ า ในภาวะวิ ก ฤต โดยใช ข  อ มู ล ที่ ร วบรวมจาก
หน ว ยงานต า งๆ แสดงผลร ว มกั น บนระบบติ ด ตาม
สถานการณนํ้า ทําใหเห็นขอมูลสถานการณนํ้าไดอยาง
ครบถวน เชน พืน้ ทีฝ่ นตกหนัก พืน้ ทีเ่ สีย่ งนํา้ ทวมฉับพลัน
นํ้าปาไหลหลาก การคาดการณพื้นที่ฝนตกหนัก และ
พื้นที่คลื่นลมแรง เปนตน จากขอมูลที่ครบถวนดังกลาว
ทําใหการวิเคราะหสถานการณมีความถูกตองทั้งเชิง
พืน้ ทีแ่ ละเวลา ประกอบกับความแมนยําของการคาดการณ
ด ว ยแบบจํ า ลอง WRF-ROMS จึ ง สามารถวิ เ คราะห
รวมกับปริมาณฝนและระดับนํา้ ปจจุบนั ทีต่ รวจวัดไดจาก
สถานีโทรมาตร สงผลใหการกําหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
มีความถูกตองและชัดเจน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณนํ้าพื้นที่ภาคใต
ณ ศูนยประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้า ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ต.หูลอง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
รายงานประจำป สสนก. 2560
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บทที่
รายงานสถานะการเง�น
61 รายงานของผูสอบบัญชี
63 รายงานสถานะการเง�น
75 รายงานว�เคราะหทางการเง�น

5

รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบร�หาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเง�นของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�น และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน สำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเง�นขางตนนี้แสดงฐานะการเง�นของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องคการมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการดำเนินงานสำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช
เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเง�นในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกิจการ
ตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบว�ชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบ งบการเง�น และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้
ขาพเจาเชื่อวา หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
ความรับผิดชอบ ของผูบร�หารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเง�น
ผูบร�หารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ร�หารพ�จารณา
วาจำเปนเพ�อ่ ใหสามารถจัดทำงบการเง�นทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญไมวา จะเกิดจาก
การทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเง�น ผูบร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดำเนินงานตอเนื่อง
เปดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงาน
ตอเนื่องเวนแตผูบร�หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหร�อหยุดดำเนินงานหร�อไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลมีหนาทีใ่ นการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของกิจการ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเง�น
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ�่อให ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเง�นโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
และถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ ไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจร�งแตละรายการหร�อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ใชงบการเง�นจากการใชงบการเง�นเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาได ใชดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบว�ชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
รายงานประจำป สสนก. 2560
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�นไมวา
จะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามว�ธกี ารตรวจสอบเพ�อ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่
ไมพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ�อ่ วัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำข�้นโดยผูบร�หาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ร�หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหร�อสถานการณที่อาจ
เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกิจการในการดำเนินงานตอเนื่องหร�อไม ถาขาพเจาได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไว ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกต
ถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเง�นที่เกี่ยวของ หร�อถาการเปดเผยขอมูลดังกลาว ไมเพ�ยงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข�้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหร�อสถานการณ ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกิจการตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเง�น
แสดงรายการและเหตุการณ ในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหร�อไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเร�่องตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นายศิลปชัย รักษาพล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2954
กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
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งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

สินทรัพย

หมายเหตุ

2560

2559

5
6
7
8
9

374,031,129.09

317,988,399.00

สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เง�นลงทุนระยะสั้น
วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
ลูกหนี้ระยะยาว
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ

10
11
12

รวมสินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย

31,975,790.75
60,443,474.59
1,551,816.16
2,024,117.51
470,026,328.10

19,158,028.61
102,909,308.04
1,878,959.08
4,177,031.77

2,596,280.00
241,108,100.44
10,015,930.62
253,720,311.06
723,746,639.16

2,596,280.00
211,332,443.61
7,558,843.70
221,487,567.31
667,599,293.81

2560

2559

446,111,726.50

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

หนี้สิน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเว�ยน
เจาหนี้ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
เง�นรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
รายไดรอการรับรู
รายไดจากโครงการเง�นกูของรัฐบาล
รับลวงหนา

13
14
15

19,896,720.36
644,701.87
4,428,948.00
24,970,370.23

30,064,527.55
2,774,693.19
3,974,225.33
36,813,446.07

16

125,914.28
35,464,046.59

0.00
0.00

35,589,960.87
60,560,331.10
663,186,308.06

0.00
36,813,446.07
630,785,847.74

2560

2559

39,463,454.55
623,722,853.51
663,186,308.06

39,463,454.55
591,322,393.19
630,785,847.74

รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ/ทุน

หมายเหตุ

ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

17
18

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�น
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

รายได

หมายเหตุ

2560

2559

19
20
21
22

368,554,773.93
3,482,099.53
19,811,172.72
4,487,630.96
396,335,677.14

364,622,510.42
1,920,539.54
5,524,378.82
3,541,938.81
375,609,367.59

หมายเหตุ

2560

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

รายไดจากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)
รายไดจากการขายสินคาและบร�การ
รายไดจากการอุดหนุนและบร�จาค
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบร�จาค
รวมคาใชจาย
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ

2559
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

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทุน

รายไดสูง/ (ต่ำ)
กวาคาใชจายสะสม

รวมสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
รายไดสูง/ (ต่ำ) กวาคาใชจายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

39,463,454.55
0.00
39,463,454.55

538,158,038.22
53,164,354.97
591,322,393.19

577,621,492.77
53,164,354.97
630,785,847.74

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
รายไดสูง/ (ต่ำ) กวาคาใชจายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

39,463,454.55
0.00
39,463,454.55

591,322,393.19
32,400,460.32
623,722,853.51

630,785,847.74
32,400,460.32
663,186,308.06

รายการ

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
1. ขอมูลทั่วไป

1.1) การจัดตั้งองคการฯ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) จัดตัง้ ข�น้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2552 และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตร�มีมติอนุมัติใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน
สิทธิ หนี้และเง�นงบประมาณของสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงว�ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เฉพาะในสวนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ไปเปนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
1.2) วัตถุประสงคของสถาบันฯ คือ
1. ว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและว�เคราะหขอมูลในดานการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. นำเสนอผลการว�จัยและพัฒนาเพ�่อใหองคการตางๆ นำไปใชประโยชน ในการเพ��มประสิทธิภาพการ
บร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. สงเสร�มความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
4. บร�การถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการว�จัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชน นำไปใช
ประโยชน ไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
1.3) สถานที่ตั้งสำนักงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) มีสำนักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 108
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400

2. เกณฑการจัดทำงบการเง�น

งบการเง�นนี้จัดทำข�้นตามนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึงหลักการ และ
นโยบายการบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการ
ในงบการเง�นตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร�่อง การนำเสนองบการเง�น ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่
กค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเง�นนี้จัดทำข�้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชในงวดปจจ�บัน
(1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เร�่อง ตนทุนการกูยืม วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2559
(2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เร�่อง อสังหาร�มทรัพยเพ�่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช
1 ตุลาคม 2559
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชในงวดอนาคต
(1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เร�่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ วันที่มีผลบังคับใช
1 ตุลาคม 2560
(2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เร�่อง สินคาคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2561
(3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เร�่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผลบังคับใช
1 ตุลาคม 2561
(4) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เร�อ่ ง สินทรัพย ไมมตี วั ตน วันทีม่ ผี ลบังคับใช 1 ตุลาคม 2561
ฝายบร�หารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตนที่มีผลบังคับใช ในรอบนี้ ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสำคัญตองบการเง�นในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ
รายงานประจำป สสนก. 2560
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสถาบันฯ สรุปไดดังตอไปนี้
4.1) เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
รายการเทียบเทาเง�นสด ไดแก เง�นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยน
ใหเปนเง�นสดไดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา เชน เง�นฝากประจำ บัตรเง�นฝาก และตั๋วเง�นที่มีวันถึงกำหนด ภายใน 3
เดือน นับจากวันที่ไดมาแสดงไวเปนรายการเทียบเทาเง�นสด
4.2) ลูกหนี้
ลูกหนี้แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งข�้นสำหรับลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไม
สามารถเร�ยกเก็บเง�นได โดยพ�จารณาจากประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเง�นไมได ขอมูลประวัติ
การชำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละรายรวมกับการว�เคราะหอายุลูกหนี้
4.3) เง�นลงทุนระยะสั้น
เง�นลงทุนระยะสั้น หมายถึง เง�นฝากธนาคารประเภทประจำ ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ไดมา
4.4) วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสน�ิ เปลืองนอกจากสินคาทีห่ นวยงานมีไวเพ�อ่ ใช ในการดำเนินงานตามปกติ
โดยทัว่ ไปมีมลู คาและไมมลี กั ษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและคำนวณโดยว�ธเี ขากอน - ออกกอน คาเผือ่ การปรับ
มูลคาวัสดุจะตั้งข�้นสำหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
4.5) สวนปรับปรุงอาคารเชา อุปกรณและคาเสื่อมราคา
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุน ณ วันทีซ่ อ้ื หร�อไดมาหลังหักคาเสือ่ มราคาสะสม
อุปกรณที่ ไดมากอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึกบัญชีเฉพาะที่มีมูลคาตอหนวยหร�อตอชุด
ตั้งแต 10,000.00 บาทข�้นไป ตามขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2543
อุปกรณที่ไดมาตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บันทึกบัญชีเฉพาะที่มีมูลคาตอหนวยหร�อตอชุด
ตั้งแต 5,000.00 บาทข�้นไป ตามขอบังคับคณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2554 สวนอุปกรณทม่ี มี ลู คาตอหนวยหร�อตอชุดไมเกิน 5,000.00 บาท จะบันทึกเปนคาใชจา ย ทัง้ จำนวน
และจัดทำทะเบียนคุมอุปกรณแยกไวตางหาก
คาเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ โดยว�ธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท และใหคงเหลือราคาสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ตามบัญชี
ไวหนึ่งบาทเพ�่อประโยชน ในการควบคุมและตรวจสอบ
ประเภทสินทรัพย

อายุการใหประโยชน (ป)

สิ�งปลูกสราง
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณทั่วไป
อุปกรณคอมพ�วเตอร
อุปกรณว�ทยาศาสตร
อุปกรณสำรวจ

15
3, 5
5
3, 5
4, 5
8

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับงานระหวางทำ
รายงานประจำป สสนก. 2560
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4.6) สินทรัพย ไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย
สินทรัพย ไมมีตัวตน แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหร�อไดมาหักคาตัดจำหนายสะสม ยกเวนสินทรัพย
ไมมีตัวตน ที่มีราคารวมหนวยละไมเกิน 20,000.00 บาท จะบันทึกเปนคาใชจายทั้งจำนวนและจัดทำทะเบียนคุมแยกไว
ตางหาก
คาตัดจำหนายของสินทรัพย ไมมีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยว�ธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชน โดยประมาณ 3 - 5 ป (ไมมีการตัดจำหนายสำหรับสินทรัพย ไมมีตัวตนระหวางพัฒนา)
4.7) การรับรูรายไดและคาใชจาย
• รายไดจากเง�นงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเง�นงบประมาณ
• รายไดจากเง�นอุดหนุนจากหนวยงานอื่น รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเนื้อหาของขอตกลง
ที่เกี่ยวของในสัญญา
• รายไดคาบร�การรับรูเปนรายไดเมื่อมีการใหบร�การกับลูกคาและลูกคายอมรับสินคานั้นแลว
• รายไดคาธรรมเนียมและคาบร�การทางว�ชาการ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเนื้อหาของ
ขอตกลงที่เกี่ยวของในสัญญา
• รายไดดอกเบี้ยรับ รับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจร�ง
ของสินทรัพย
• รายไดอื่น รับรูตามเกณฑเง�นสด
• คาใชจายรับรูเมื่อเกิดรายการ และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของรายจายนั้น ภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
4.8) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สถาบันฯ ไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะสวนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (องคการมหาชน) ภายใตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พ�ล ฟ�นด ซึ่งบร�หารโดยบร�ษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด พนักงานที่ไดรับการบรรจ�ทุกคนเปนสมาชิกกองทุน
โดยสถาบันฯ จายเง�นสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของเง�นเดือนพนักงาน และรับรูเปนคา
ใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
เง�นสมทบและเง�นผลประโยชนของเง�นสมทบนี้จะจายใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกเกษียณอายุ ตาย หร�อ
ออกจากงาน โดยไมมีความผิด ตามอายุการทำงานดังตอไปนี้
รอยละของเง�นสมทบ
และผลประโยชนเง�นสมทบ

ระยะเวลาการเปนพนักงาน

50
60
80
100

ตั้งแต 0.5 ป ถึง 3 ป
มากกวา 3 ป ถึง 4 ป
มากกวา 4 ป ถึง 5 ป
มากกวา 5 ปข�้นไป

กรณีสมาชิกถูกไลออกหร�อถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอยางรายแรง ขัดตอระเบียบขอบังคับการ
ทำงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) หร�อฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
ปฏิบัติงานตาม สัญญาสมาชิกผูนั้นจะไมมีสิทธิ์ไดรับเง�นสมทบและผลประโยชนของเง�นสมทบทั้งหมด

รายงานประจำป สสนก. 2560
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5. เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

(หนวย : บาท)

2560

รายการ
เง�นสด
เง�นฝากธนาคาร
เง�นฝากออมทรัพย
เง�นฝากกระแสรายวัน
เง�นฝากประจำ
รวมเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

2559

40,000.00

40,000.00

256,215,327.49
8,744,228.76
109,031,572.84
374,031,129.09

250,128,041.75
3,241,950.21
64,578,407.04
317,988,399.00

• เง�นฝากออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย รอยละ 0.50 ตอป
• เง�นฝากประจำ 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.90 ตอป
• เง�นฝากธนาคารที่คงเหลืออยูในบัญชีของสถาบันฯ เปนเง�นเพ�่อใชจายในโครงการที่สถาบันฯ มีภาระ
ผูกพันจากการเขาทำสัญญาและมีหนี้สินคงคางตามสัญญาที่มีสาระสำคัญ ณ วันสิ�นงวดบัญชี
6. ลูกหนี้ระยะสั้น
รายการ

2560
9,778,345.08
357,826.75
21,827,768.92
11,850.00
31,975,790.75

ลูกหนี้เง�นยืมทดรองจาย
รายไดดอกเบี้ยคางรับ
ภาษีมูลคาเพ��ม
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2559
2,175,100.00
339,278.09
16,618,990.52
24,660.00
19,158,028.61

7. เง�นลงทุนระยะสั้น
2560

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

60,443,474.59
0.00
60,443,474.59

2559
59,799,824.40
43,109,483.64
102,909,308.04

เง�นลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เปนเง�นฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
ถนนศร�อยุธยา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย รอยละ 1.00 ตอป
8. วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ
รายการ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพ�วเตอร
วัสดุว�ทยาศาสตร
รวมวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

รายงานประจำป สสนก. 2560
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2559

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
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9. สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
(หนวย : บาท)

2560

รายการ
คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกำหนดชำระ
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

2559

1,869,862.87
154,254.64
2,024,117.51

10. ลูกหนี้ระยะยาว
รายการ

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

2560

เง�นมัดจำคาเชาและบร�การอาคาร
เง�นมัดจำหมายเลขโทรศัพท
เง�นมัดจำถังน้ำดื่ม
รวมลูกหนี้ระยะยาว

2559

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
สวนปรับปรุง
อาคารเชา

อุปกรณ

รายการ

สิ�งปลูกสราง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

12,559,527.00

2,521,293.23 342,456,979.07

15,618,893.96 373,156,693.26

0.00
เพ��มข�้น
220,000.00
รับโอน
0.00
โอนออก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 12,779,527.00

6,864,391.23
185,000.00
841,295.96
0.00
0.00
0.00
2,706,293.23 350,162,666.26

88,116,112.88 95,165,504.11
1,061,295.96
0.00
(6,159,417.96) (6,159,417.96)
97,575,588.88 463,224,075.37

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
คาเสี่อมราคา

301,196.94
662,887.51

2,413,997.83 159,109,054.88
86,164.75 59,542,673.02

0.00 161,824,249.65
0.00 60,291,725.28

964,084.45
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 12,258,330.06
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 11,815,442.55

2,500,162.58 218,651,727.90

0.00 222,115,974.93

107,295.40 183,347,924.19
206,130.65 131,510,938.36

15,618,893.96 211,332,443.61
97,575,588.88 241,108,100.44

งานระหวางทำ

รวม

ในระหวางป 2560 สถาบันฯ ไดโอนงานระหวางทำ จำนวน 6,159,417.96 บาท ไปเปนสินทรัพยประเภทอุปกรณ
จำนวน 841,295.96 บาท สิง� ปลูกสราง จำนวน 220,000.00 บาท และสินทรัพย ไมมตี วั ตน - โปรแกรมคอมพ�วเตอรสำหรับ
ว�เคราะหปญหาการไหลสูงสุด จำนวน 5,098,122.00 บาท
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12. สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ
(หนวย : บาท)

โปรแกรมคอมพ�วเตอร
ราคาทุน
วันตนงวด
เพ��มข�้น
รับโอน
จำหนาย
วันสิ�นงวด

13,993,108.20
463,599.00
5,098,122.00
0.00
19,554,829.20

คาตัดจำหนายสะสม
วันตนงวด
คาตัดจำหนาย
จำหนาย
วันสิ�นงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

6,434,264.50
3,104,634.08
0.00
9,538,898.58
7,558,843.70
10,015,930.62

13. เจาหนี้ระยะสั้น
2560

รายการ
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คากอสราง
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้ระยะสั้น

4,547,024.11
0.00
15,339,511.25
10,185.00
19,896,720.36

2559
3,441,274.52
10,425,000.00
16,164,646.75
33,606.28
30,064,527.55

14. หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
รายการ
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนำสง
รวมหนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

2560

2559

644,701.87
644,701.87

2,774,693.19
2,774,693.19

2560

2559

15. เง�นรับฝากระยะสั้น
รายการ
เง�นรับฝากระยะสั้น
เง�นค้ำประกันสัญญา
เง�นประกันผลงาน
รวมเง�นรับฝากระยะสั้น
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3,595,195.33
379,030.00
3,974,225.33

16. รายไดจากเง�นกูของรัฐบาลรับลวงหนา

ในระหวางป สถาบันฯ ไดรับรายไดงบประมาณสำรองจายในสวนของคาใชจายดำเนินงานจากโครงการเง�นกู
เพ�่อการพัฒนาระบบบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร
การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเรงดวน แผนงานเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการแผนงานรองพัฒนาระบบ
ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งหมด 6 โครงการ ป 2560 วงเง�นงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 113,796,000.00 บาท และ
เบิกเง�นงบประมาณรับลวงหนา จำนวน 5 โครงการ จำนวน 37,840,882.70 บาท ดังนี้
(หนวย : บาท)

ชื่อโครงการ
• โครงการเพ��มประสิทธิภาพระบบคลังขอมูลน้ำแหงชาติ
• โครงการระบบอัจฉร�ยะสนับสนุนการตัดสินใจดาน
การบร�หารจัดการน้ำของประเทศ
• โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และคาดการณ์
สถานการน้ำ
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์สมดุลน้ำ
ในประเทศ
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานสถานการณ์นำ้
รวม

งบประมาณ
ที่ ไดรับในป 2560

เบิกจาย

งบประมาณ
คงเหลือ

31,101,282.70
3,698,800.00

2,376,836.11
0.00

28,724,446.59
3,698,800.00

1,146,800.00

0.00

1,146,800.00

894,000.00

0.00

894,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

37,840,882.70

2,376,836.11

35,464,046.59

รายไดจากโครงการเง�นกูของรัฐบาลรับลวงหนาสวนที่เบิกจายในระหวางป จำนวน 2,376,836.11 บาท
รับรูเปน สวนหนึ่งของรายไดจากงบอุดหนุนทั่วไป - โครงการเง�นกู ในหมายเหตุ 19
งบประมาณคงเหลือรับรูเปนสวนหนึ่งของ หนี้สินไมหมุนเว�ยน
17. ทุน

เปนทุนรับโอนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 39,463,454.55 บาท
18. รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
2560

รายการ

591,322,393.19
32,400,460.32
623,722,853.51

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันตนงวด
บวก รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ
รวมรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันสิ�นงวด

2559
538,158,038.22
53,164,354.97
591,322,393.19

19. รายไดจากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)
2560

รายการ

313,367,500.00
55,187,273.93
368,554,773.93

รายไดจากงบอุดหนุนทั่วไป - พรบ.
รายไดจากงบอุดหนุนทั่วไป - เง�นกู
รวมรายไดจากเง�นงบประมาณ (เง�นอุดหนุน)
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2559
329,458,300.00
35,164,210.42
364,622,510.42

20. รายไดจากการขายสินคาและบร�การ
รายการ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการใหบร�การ
รวมรายไดจากการขายสินคาและบร�การ

2560

2559

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

1,920,539.54
0.00
1,920,539.54

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

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

2560

2559

21. รายไดจากการอุดหนุนและบร�จาค
รายการ
รายไดเง�นอุดหนุนจากหนวยงานของรัฐ
รายไดเง�นอุดหนุนจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการอุดหนุนและบร�จาค
22. รายไดอื่น
รายการ
รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
23. คาใชจายบุคลากร
รายการ

88,629,113.00
6,406,578.45
5,316,038.39
100,351,729.84

เง�นเดือนและเง�นเพ��มพ�เศษ
คาสวัสดิการพนักงาน
เง�นสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวมคาใชจายบุคลากร

87,095,231.00
5,556,229.39
5,364,340.17
98,015,800.56

24. คาตอบแทน
รายการ
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนอื่น
รวมคาตอบแทน
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25. คาใชสอย
รายการ

2560

คาจางเหมาบร�การ
คาใชจายในการเดินทาง
คาใชจายในการประชุม
คาใชจายในการฝกอบรม
คาเชา
คาบร�การอาคาร
คาซอมแซมและบำรุงรักษา
คาจางที่ปร�กษา
คาใชสอยอื่น
รวมคาใชสอย

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

2559
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

รายการ

2560

2559

ตนทุนขาย
คาวัสดุสิ�นเปลือง
คาเชื้อเพลิง
คาครุภัณฑต่ำกวาเกณฑ
รวมคาวัสดุ

284,263.32
4,490,735.95
291,796.30
166,961.77
5,233,757.34

514,413.90
7,084,050.22
307,202.74
191,742.58
8,097,409.44

2560

2559

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

2560

2559

662,887.51
86,164.75
59,542,673.02
60,291,725.28

296,326.26
158,989.18
57,381,006.86
57,836,322.30

3,104,634.08
3,104,634.08
63,396,359.36

1,967,061.93
1,967,061.93
59,803,384.23

26. คาวัสดุ

27. คาสาธารณูปโภค
รายการ
คาไฟฟา
คาน้ำประปา
คาโทรศัพท
คาบร�การสื่อสารและโทรคมนาคม
คาไปรษณีย
รวมคาสาธารณูปโภค
28. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รายการ
คาเสื่อมราคา
สิ�งปลูกสราง
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณ
รวมคาเสื่อมราคา
คาตัดจำหนาย
โปรแกรมคอมพ�วเตอร
รวมคาตัดจำหนาย
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รายงานประจำป สสนก. 2560
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29. คาใชจายจากการอุดหนุนและบร�จาค
รายการ

2560

เง�นสนับสนุนอื่น
คาใชจายในการซื้อสินทรัพย
รวมคาใชจายจากการอุดหนุนและบร�จาค

17,245,997.94
11,422.37
17,257,420.31

2559
4,917,546.00
27,170.00
4,944,716.00

เง�นสนับสนุนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 17,245,997.94 บาท เปนเง�นสนับสนุนเพ�่อใช ในการบร�หาร
จัดการน้ำภายใตโครงการตางๆ ประกอบดวย โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนดวยว�ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จำนวน 13,664,749.00 บาท โครงการพัฒนาแหลงน้ำเพ�อ่ ความมัน่ คงในการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน
180,000.00 บาท โครงการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำเพ�่อการเกษตรพ�ชไรออย จำนวน 2,105,125.00 บาท โครงการ
บร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ ดวยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ�่อพัฒนาแหลงน้ำชุมชน ปที่ 2 จำนวน 950,618.00 บาท
โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ำและภูมอิ ากาศแหงชาติ จำนวน 145,249.94 บาท และโครงการพัฒนาระบบภูมศิ าสตร
สารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 จำนวน 200,256.00 บาท
30. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สถาบันฯ มีภาระผูกพันที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางซึ่งผานกระบวนการตามระเบียบฯ
ของสถาบันฯ แลวแตยังมิไดจายเง�น และยังไมถึงกำหนดชำระเปนจำนวนเง�น 427,881,355.39 บาท
31. รายงานฐานะเง�นงบประมาณรายจาย สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายงาน
แผนงาน :
สงเสร�มการว�จัย
และพัฒนา
งบเง�นอุดหนุน

เง�นอุดหนุน

การสำรองเง�น

เบิกจาย

คงเหลือ

368,554,773.93

0.00

(368,554,773.93)

0.00
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การว�เคราะหรายงานแสดงฐานะการเง�น
สินทรัพยรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 723.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 56.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.41 ประกอบดวยรายการ ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้นจํานวน 56.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.62 เนื่องจาก
สถาบันไดรับเงินงบประมาณรับลวงหนาจากโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบ
ขนสงทางถนนระยะเรงดวน พ.ศ. 2558
ลูกหนี้ระยะสั้น เพิ่มขึ้นจํานวน 12.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.91 เนื่องจากเปนรายการขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่ม และลูกหนี้เงินยืมทดรองจายเพิ่มขึ้น เพื่อใช ในการเดินทางปฏิบัติงาน และจัดฝกอบรมของสถาบัน
เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงจํานวน 42.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.27 เนือ่ งจากสถาบันไดนาํ จํานวนเงิน
ดังกลาวไปจายชําระหนี้ที่ครบกําหนดชําระแลว
อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้นจํานวน 29.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.09 เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณ
และคางานระหวางกอสรางอาคารเพิ่มขึ้น
สินทรัพยรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 723.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 56.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.41 ประกอบดวยรายการ ดังนี้
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 663.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 32.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.14 ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานที่มีรายไดสูงกวาคาใชจายในป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

การว�เคราะหรายงานผลการดำเนินงานทางการเง�น
รายไดสูงกวาคาใชจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 32.40 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.
2559 จํานวน 20.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.06 ประกอบดวยรายการ ดังนี้
รายไดรวม เพิม่ ขึน้ จํานวน 20.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.52 ประกอบดวย รายไดจากเงินงบประมาณ
เพิม่ ขึน้ จํานวน 3.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.08 รายไดจากการขายสินคาและบริการเพิม่ ขึน้ จํานวน 1.56 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 81.31 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาคเพิ่มขึ้นจํานวน 14.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 258.61 และ
รายได อื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 0.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.70
คาใชจายรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 41.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.87 ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร
เพิ่มขึ้น จํานวน 2.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.38 คาใชสอยเพิ่มขึ้น จํานวน 25.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.74
คาวัสดุลดลง จํานวน 2.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.37 และคาใชจา ยจากการอุดหนุนและบริจาคเพิม่ จํานวน 12.32
ลานบาท คิดเปนรอยละ 249.01

รายงานประจำป สสนก. 2560
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คณะกรรมการบร�หาร
โครงสรางคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
การกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบร�หาร
การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�หาร
ผูบร�หาร สสนก.
โครงสราง สสนก.
บทความตีพ�มพ ในปงบประมาณ 2560
สรุปขาวเดน สสนก.
แผนงาน/โครงการ ป 2561

ภาคผนวก

คณะกรรมการบร�หาร

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม

ดร. เฉลิมเกียรติ แสนว�เศษ

ประธานกรรมการบร�หาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการโดยตำแหนง

วัน เดือน ปเกิด
22 มีนาคม 2495 (อายุ 65 ป)

วัน เดือน ปเกิด
9 พฤษภาคม 2503 (อายุ 57 ป)

การศึกษา
• ว�ทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• M.A. (ECONOMICS) Middle Tennessee State University U.S.A
• ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพ�อ่ การพัฒนาทองถิน�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาการพัฒนาชุมชน
มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
• ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 42
• ว�ทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุนที่ 8
• สำนักงาน ก.พ. (นบส.) รุนที่ 22
ประวัติการทำงาน
• เลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำร�
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำร�
• ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร�ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�อ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
• หัวหนาฝายวางแผนโครงการพลังงาน กองโครงการพ�้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• หัวหนาฝายวางแผนการคมนาคมและขนสง กองโครงการพ�้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• ที่ปร�กษาสำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร�
• ประธานกรรมการสงเสร�มกิจการมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
และกรรมการสภามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• กรรมการสภามหาว�ทยาลัยนครพนม
• กรรมการสำนักงานพ�พธ� ภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
• กรรมการมูลนิธอิ ทุ ยานสิง� แวดลอมนานาชาติสริ น� ธร ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
• ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝงแหงเอเชีย

รายงานประจำป สสนก. 2560

การศึกษา
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศริ ร� าชพยาบาล
มหาว�ทยาลัยมหิดล
• ปร�ญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศริ ร� าชพยาบาล
มหาว�ทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรศัลยศาสตรทั่วไป คณะแพทยศาสตรศิร�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�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.รุน 51)
ประวัติการทำงาน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล
• รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน มหาว�ทยาลัยมหิดล
• ผูอํานวยการศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาว�ทยาลัยมหิดล
• รองคณบดีฝายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร
ศิร�ราชพยาบาล และรองคณบดีฝายการศึกษากอนปร�ญญา
• รองคณบดีฝายบร�หาร คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
• รองคณบดีฝายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ประธานกรรมการองคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ
• ประธานกรรมการสถาบันว�จัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
• กรรมการสภาราชว�ทยาลัยจ�ฬาภรณ
• ประธานกรรมการแพทย, ที่ปร�กษาคลินิกศูนยแพทยพัฒนา
• Director of PENSA center (Parenteral and Enteral Society of
Asia) (2011-present)
• ที่ปร�กษาสมาคมผู ใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหาร
แหงประเทศไทย (SPENT = Society of Parenteral and Enteral
Nutrition of Thailand (มกราคม 2555 - ปจจ�บัน)
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นายดนุชา สินธวานนท

นายสัญชัย เกตุวรชัย

เลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
กรรมการโดยตำแหนง
วัน เดือน ปเกิด
26 มีนาคม 2504 (อายุ 57 ป)

อธิบดีกรมชลประทาน
กรรมการโดยตำแหนง

วัน เดือน ปเกิด
16 กรกฎาคม 2500 (อายุ 60 ป)

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 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน
(นบส กพ.) รุนที่ 47
• นักบร�หารระดับสูงกระบวนการยุติธรรม (บยส.) รุนที่ 12
• การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ./ปรอ.) รุนที่ 23
• การบร�หารกิจการบานเมืองที่ดีเพ�่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุนที่ 2
• รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบร�หารระดับสูง (รอส.) รุนที่ 4
ประวัติการทำงาน
• ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
ภาคใต สำนักงาน กปร.
• ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
ภาคเหนือ สำนักงาน กปร.
• ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร.
• ผูอำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร.
• ที่ปร�กษาดานการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
สำนักงาน กปร.
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำร�สำนักงาน กปร.
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• เลขาธิการคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำร�

รายงานประจำป สสนก. 2560

การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณทิต (ว�ศวกรรมโยธา)
ว�ทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
• ปร�ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต (พัฒนาสังคม)
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(ว�ศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ)
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
ประวัติการทำงาน
• ผูอำนวยการสวนว�ศวกรรม สำนักพัฒนาแหลงน้ำ 5
• ผูอำนวยการสวนว�ศวกรรม สำนักโครงการขนาดใหญ
• ผูอำนวยการโครงการกอสราง 1 (โครงการพนมดงเร็ก)
สำนักโครงการขนาดใหญ
• ผูอำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ
• รองอธิบดีฝายบร�หาร กรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝายกอสราง กรมชลประทาน
• ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• ผูทรงคุณวุฒิดานว�ศวกรรมโยธา (ดานการวางแผนและโครงการ)
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• อธิบดีกรมชลประทาน
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นายว�ชัย อัศรัสกร

นายการัณย ศุภกิจว�เลขการ

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

วัน เดือน ปเกิด
16 ธันวาคม 2493 (อายุ 67 ป)

การศึกษา
• Waverley College, Sydney, AUSTRALIA.
• BACHELOR OF ENGINEERING in Electrical Engineering,
THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA.
• อบรมหลักสูตรผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน รุนที่ 7
(วพน.7)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
• หลักสูตร TEPCoT รุนที่ 8 มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูงอาเซียน
• สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12
• ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันว�ชาการปองกันประเทศ
(ปรอ.) รุนที่ 22
ประวัติการทำงาน
• กรรมการและเลขาธิการ องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)
• นายกสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเคร�่องประดับ
• คณะอนุกรรมการจัดทำความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)
• กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับนโยบายดานรัฐว�สาหกิจ
• ผูท รงคุณวุฒจิ ากภาคเอกชน ในคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคา
และบร�การ
• คณะอนุกรรมการปองกันในคณะกรรมการตอตานการทุจร�ตแหงชาติ
(คตช.)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเง�น
(กนส.) ธนาคารแหงประเทศไทย
• กรรมการบร�หาร ศูนยสงเสร�มศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคการมหาชน)
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• รองประธานกรรมการ หอการคาไทย
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บร�ษัท ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• รองประธาน องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)
• กรรมการ บร�ษัท เชียงเฮงอินเตอรเนชั่นแนล 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
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.8)
ประวัติการทำงาน
• ผูวาราชการจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2551
• ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2549
• รองผูวาราชการจังหวัดยะลา พ.ศ. 2547
• เลขานุการศูนยอำนวยการบร�หารจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2541
• หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• ผูอำนวยการสถาบันสงเสร�มและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำร�
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถาบันสงเสร�มและพัฒนา
กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำร�
• คณะกรรมการเสร�มสรางและสนับสนุนความเขาใจการจัดการน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำร� มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุม กระทรวง
คณะที่ 1 สำนักงาน ก.พ.ร.

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายงานประจำป สสนก. 2560
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นายว�ระ วงศแสงนาค

นายธาดา เตียประเสร�ฐ

วัน เดือน ปเกิด
14 ตุลาคม 2493 (อายุ 67 ป)

วัน เดือน ปเกิด
20 ตุลาคม 2495 (อายุ 65 ป)

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

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
• การปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 47 (วปอ.) รุนที่ 47 สถาบันว�ชาการ
ปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
• นักบร�หารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 40 สำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเร�อน
• นักบร�หารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูง รุนที่ 26
สถาบันพัฒนาผูบร�หารการเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ รวมกับ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• การเสร�มสรางสมรรถนะหลักดานการบร�หารสำหรับนักบร�หารระดับสูง
รุนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน
ประวัติการทำงาน
• รองอธิบดีฝายบร�หาร กรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝายบำรุงรักษา กรมชลประทาน
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• ที่ปร�กษาอธิบดีกรมชลประทาน
• ที่ปร�กษาสำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร�
• กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ
• อุปนายกสมาคมนักอุทกว�ทยาไทย

รายงานประจำป สสนก. 2560

การศึกษา
• ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย พ.ศ. 2517
• ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
พ.ศ. 2520
ประวัติการทำงาน
• กรรมการผูจัดการ บร�ษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด พ.ศ. 2538
• กรรมการผูจัดการ บร�ษัท เฮาสคอมโพเนนท จำกัด พ.ศ. 2544
• ผูจัดการทั่วไป กลุมบร�หารองคกร บร�ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ
จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2549
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• กรรมการกลยุทธ องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)
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นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

พลเอก สถาพร สีมาสุรรักษ

วัน เดือน ปเกิด
18 ตุลาคม 2598 (อายุ 62 ป)

วัน เดือน ปเกิด
3 มีนาคม 2499 (อายุ 61 ป)

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

การศึกษา
• โรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา รุนที่ 26
• หลักสูตรชั้นนายพัน เหลา ช. รุนที่ 27 โรงเร�ยนทหารชาง
• หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66 โรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบร�หาร รุนที่ 8
โรงเร�ยนกิจการพลเร�อน กรมกิจการพลเร�อนทหารบก
• หลักสูตรปร�ญญาโท คณะบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุน ที่ 22
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหราชอาณาจักร หลักสูตรรบรวม
ออสเตรเลีย
ประวัติการทำงาน
• ผูบังคับหมวดกองรอยทหารชางสนาม กองพันทหารชางที่ 8
• นายทหารฝายสงกำลัง กองพันทหารชางที่ 8
• รองผูบังคับทหารชางกองพล กองพันทหารชางที่ 8
• หัวหนากอง กองสงกำลังบำรุงทหารบก
• อาจารยโรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันว�ชาการทหารบกชั้นสูง
• อาจารยหัวหนากอง โรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันว�ชาการ
ทหารบกชั้นสูง
• อาจารยหัวหนา โรงเร�ยนสงกำลังบำรุง กรมสงกำลังบำรุงทหารบก
• รองผูอำนวยการกอง กรมสงกำลังบำรุงทหารบก
• ผูอำนวยการกอง กรมสงกำลังบำรุงทหารบก
• รองผูบ ญ
ั ชาการโรงเร�ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันว�ชาการทหารบก
ชั้นสูง
• รองเจากรมยุทธโยธาทหารบก
• เจากรมยุทธโยธาทหารบก
• รองเจากรมการทหารชาง
• เจากรมการทหารชาง
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• ขาราชการบำนาญ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน
• 2553 - 2559 รองผูอ ำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร�
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• กรรมการในคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
• ประธานกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร
• กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิดานการงบประมาณ ดานการพัฒนา
องคกรหร�อดานการบร�หารจัดการ
• กรรมการสภามหาว�ทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี
• กรรมการสภามหาว�ทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ประธานกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเง�นทดแทน สำนักงานประกันสังคม
• ที่ปร�กษาดานวางแผนและงบประมาณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพ�ช
อันเนื่องมาจากพระราชดำร�
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
• กรรมการพั ฒ นามหาว� ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ด า นการเง� น
งบประมาณ การจั ด หารายได แ ละผลประโยชน จ ากทรั พ ย ส ิ น ของ
มหาว�ทยาลัย
• กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาว�ทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
• กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสถาบันว�จยั แสงซินโครตรอน
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบร�หารจัดการภาครัฐ
• อ.ก.พ. ว�สามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
• อนุกรรมการดำเนินงานและพ�จารณามอบรางวัลองคกรโปรงใส

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ดร. สุทัศน ว�สกุล

ผูอำนวยการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ
วัน เดือน ปเกิด
27 สิงหาคม 2501 (อายุ 59 ป)
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร (โยธา) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมศาสตร (ชลศาสตรและชายฝง) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ปร�ญญาเอก ว�ศวกรรมศาสตร (ชลศาสตรและชายฝง) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
ประวัติการทำงาน
• รองผูอำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
• ผูอำนวยการโครงการว�จัย ภาคว�ชาว�ศวกรรมแหลงน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• นักว�จัยอาวุโส ภาคว�ชาว�ศวกรรมแหลงน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ผูชวยศาสตราจารยประจำภาคว�ชาว�ศวกรรมทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• อาจารยประจำสาขาว�ศวกรรมแหลงน้ำ ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา คณะว�ศวกรรมศาสตร
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ว�ศวกร บร�ษัทเมโทรโปลิแตนท เอนจ�เนียร��ง คอนซัลแตนท จำกัด
• ผูชวยว�ศวกร โครงการกอสรางทาเร�อของกรมอูทหารเร�อ จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหนงหนาที่ในปจจ�บัน
• ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
• ทีป่ ร�กษาในคณะอนุกรรมการสาขาว�ศวกรรมแหลงน้ำ ประจำป พ.ศ. 2560 ว�ศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
• ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาศึกษารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• เลขานุการและอนุกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาศึกษารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …
ในคณะกรรมาธิการว�สามัญพ�จารณาศึกษารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• คณะทำงานศึกษาว�จัยและกลั่นกรองรางพระราชบัญญัติรัพยากรน้ำ พ.ศ. … ในคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกรุงเทพมหานคร
• รองประธานอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม และว�เคราะหขอ มูลน้ำและภูมอิ ากาศ ในคณะกรรมการบูรณาการ
ขอมูลน้ำและภูมิอากาศแหงชาติ
• คณะทำงานรวมไทย – ญี่ปุน ดานการพัฒนาสถานีอางอิงดานพ�กัดและเวลาดวยสัญญาณดาวเทียม
เพ�่อประยุกต ใชบร�หารจัดการน้ำและภัยพ�บัติ กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• รองประธานอนุกรรมการจัดการระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในกรรมการกำหนดนโยบายและ
การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะรักษาความสงบแหงชาติ
• กรรมการสมาคมนักอุทกว�ทยาไทย

* ขอมูลคณะกรรมการบริหาร สสนก. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รายงานประจำป สสนก. 2560
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ภาคผนวก

โครงสรางคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551
กำหนดองคประกอบของคณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ดังนี้
1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตร�แตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง
ทางดานการบร�หาร หร�อดานว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ�อ่ การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2) กรรมการโดยตำแหนง จำนวน 3 คน ไดแก ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�อ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำร� และอธิบดีกรมชลประทาน
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งคณะรัฐมนตร�แตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเปนทีป่ ระจักษในดานว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี หร�อดานการจัดการ หร�อสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
และเปนประโยชนตอการดำเนินงานของสถาบัน โดยในจำนวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหร�อ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย
4) ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) เปนกรรมการและ
เลขานุการโดยตำแหนง และสามารถแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจำเปน

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ�่อชวยปฏิบัติงานในดานตางๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการบร�หารงานบุคคล
2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
3) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอำนวยการสถาบัน
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โครงสรางคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบร�หาร
คณะอนุกรรมการบร�หารงานบุคคล
• พ�จารณากลั่นกรอง และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบร�หารงานบุคคล
• กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ หร�อว�ธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบร�หารงานบุคคล
• กำกับดูแล รับทราบ และพ�จารณาใหความเห็นชอบการดำเนินงานเกีย่ วกับบร�หารงานบุคคล
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบร�หารสถาบันฯ วาดวยการบร�หารงานบุคคล
• พ�จารณาคุณวุฒิ และคุณสมบัติอื่นๆ เพ�่อกำหนดตำแหนงและอัตราเง�นเดือนของเจาหนาที่
และลูกจาง
• เสนอแนวทางพัฒนาการบร�หารงานบุคคล ใหคณะกรรมการพ�จารณา
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
• เสร�มสรางการกำกับดูแลสถาบันฯ ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ ยุตธิ รรม
โปรงใส ตรวจสอบได
• เสร�มสรางระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของสถาบัน ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ดี มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ
• กำกับใหมีการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอำนวยการ
• กำหนดเกณฑการพ�จารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑการกำหนดคาตอบแทน
พ�้นฐานและประโยชน ตอบแทนอื่น และเกณฑ การกำหนดอัตราคาตอบแทนผันแปรของ
ผูอำนวยการสถาบันฯ
• ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของผูอ ำนวยการสถาบันฯ รวมทัง้ ปรับอัตราคาตอบแทน
ของผูอำนวยการสถาบันฯ และรายงานตอคณะกรรมการ

องคประกอบของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการบร�หารงานบุคคล
(1) นายว�ระ วงศแสงนาค
(2) ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร (องคการมหาชน)
(3) นางเยาวนุช กวางสุขสถิตย
(4) นางสาวสุนทร� สุภาสงวน
(5) นายสาธิต ยินดีพ�ธ
(6) นายณรงครัชต ธเนศวร
(7) นางรอยบุญ รัศมีเทศ
(8) หัวหนากลุมงานบุคคล
(9) เจาหนาที่บร�หารงานบุคคล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานของสถาบัน
(1) นายว�ชัย อัศรัสกร
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางดวงตา ตันโช
อนุกรรมการ
(3) นางสาวกิตติยา คัมภีร
อนุกรรมการ
(4) นายอลงกรณ เหลางาม
อนุกรรมการ
(5) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอำนวยการ
(1) นายว�ระ วงศแสงนาค
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายการัณย ศุภกิจว�เลขการ
อนุกรรมการ
(3) นายว�ชัย อัศรัสกร
อนุกรรมการ
(4) หัวหนากลุมงานบุคคล
เลขานุการ
(5) เจาหนาที่บร�หารงานบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
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การกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบร�หาร
การกำหนดคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ซึ่งมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑการกำหนดอัตราเง�นเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของผูอำนวยการองคการมหาชน และหลักเกณฑการกำหนดเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการ กรรมการ ทีป่ ร�กษา และอนุกรรมการองคการมหาชน ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เสนอ โดยกำหนดใหรัฐมนตร�ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน เปนผูพ�จารณากำหนดคาเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการ ตามชวงอัตราเบี้ยประชุม ตามการจัดกลุมขององคการมหาชน ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

6,000-20,000
บาท/เดือน

6,000-16,000
บาท/เดือน

กลุมที่ 3

6,000-12,000
บาท/เดือน

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑทค่ี ณะรัฐมนตร�กำหนด รัฐมนตร�วา การกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกำหนด
อัตราเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และกรรมการ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 ในคราวประชุมคณะกรรมการ
บร�หารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมไดมีมติ
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมของที่ปร�กษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ โดยมีอัตราเบี้ยประชุม
เปนรายเดือน ดังตอไปนี้
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) ผูอำนวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบัน ไมไดรับเบี้ยประชุม
โดยการจายเบี้ยประชุม ใหจายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม เดือนใดที่ไมมีการประชุม หร�อมีการประชุมแตผูมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประชุมไมเขาประชุม ใหงดจาย

รายงานประจำป สสนก. 2560

85

HAII Annual Report 2017

การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�หาร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) มีการประชุมคณะกรรมการบร�หาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) รวมทั้งสิ�น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขาประชุม
ของคณะกรรมการ ดังนี้
ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหนง

จำนวนครั้ง

1
2

ดร.เฉลิมเกียรติ แสนว�เศษ
นายสรนิต ศิลธรรม

ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ครั้งที่ 11/2559)
ผูตรวจราชการกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทน
(ครั้งที่ 9/2559, 10/2559, 1/2560, 2/2560)
ผูตรวจราชการกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทน
(ครั้งที่ 4/2560, 5/2560, 6/2560, 7/2560)
เลขาธิการ สำนักงาน กปร.
รอง เลขาธิการ สำนักงาน กปร.
แทนเลขาธิการ สำนักงาน กปร.
(ครั้งที่ 2/2560)
ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการพ�้นที่ 1
แทนเลขาธิการ สำนักงาน กปร.
(ครั้งที่ 4/2560)
ผูเชี่ยวชาญดานว�ศวกรรมชลประทาน
(ดานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
แทนอธิบดีกรมชลประทาน
(ครั้งที่ 9/2559)
ผูเชี่ยวชาญดานที่ปร�กษาอุทกว�ทยา
แทนอธิบดีกรมชลประทาน
(ครั้งที่ 10/2559, 11/2559, 1/2560, 2/2560,
3/2560, 4/2560, 5/2560, 6/2560, 7/2560)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (พนจากตำแหนงตามวาระ

10
9

นางนันทวรรณ ชื่นศิร�

นายณัชนพงศ วชิรวงศบุร�

3

นายดนุชา สินธวานนท
นายสมบูรณ วงศกาด

นายสมศักดิ์ เพ��มเกษร

4

นายสัญญา แสงพ�มพงษ

นายโฆสิต ลอศิร�รัตน

5

นายศิวะพร ทรรทรานนท

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ไดรับการแตงตั้ง 14 มีนาคม 2560)

6

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
นายการัณย ศุภกิจว�เลขการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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ที่เขารวมประชุม

8

10

2
5
8

ลำดับ

รายชื่อ

7
8
9
10
11

นายว�ระ วงศแสงนาค
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)

จำนวนครั้ง

ตำแหนง

ที่เขารวมประชุม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ไดรับการแตงตั้ง 14 มีนาคม 2560)
ผูอำนวยการ สสนก.
กรรมการและเลขานุการ
ผูอำนวยการ สสนก.
กรรมการและเลขานุการ

10
8
7
6
7
3

สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการ (กรรมการทั้งหมด 11 คน)
ครั้งที่
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

การประชุมคณะกรรมการ
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)
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จำนวนกรรมการเขาประชุม (คน)

รอยละ

8
9
10

73
82
100

8

89

10
9
11
8
10
10

91
82
100
73
91
91
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ผูบร�หาร สสนก.

ดร. สุทัศน ว�สกุล
ผูอำนวยการ

ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ
รองผูอำนวยการ

นายณรงครัชต ธเนศวร

นางสาวจารุมน ลิ�มทิพยดารา
ผูอำนวยการฝายว�จัยและพัฒนา

ผูอำนวยการฝายบร�หารความรวมมือ
และสื่อสารองคกร

นางสาวผการัตน ดานุเสถียรพงศ

ดร. สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร

นายพ�ษณุพล สนามทอง

รักษาการผูอำนวยการฝายบร�หาร

ผูอำนวยการฝายสารสนเทศเกษตร

ผูอำนวยการฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

นางศร�สุดา สุขสมาน

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

โครงสราง สสนก. (ตามมติคณะกรรมการบร�หารฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558)
ฝายปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

คณะกรรมการบร�หาร
หนวยตรวจสอบ

ฝายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ

รองผูอำนวยการ
ฝายบร�หาร

ผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ
ฝายว�จัยและพัฒนา

ฝายสารสนเทศ
การเกษตร

ฝายบร�หารความรวมมือ
และสื่อสารองคกร

รายงานประจำป สสนก. 2560
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งานปฏิบัติการเทคนิค
งานว�เคราะหและติดตามสถานการณ
งานประสานงานและบร�หารโครงการ
งานโทรมาตรและเทคโนโลยีการตรวจวัด
งานแบบจำลอง
งานภูมิอากาศ
งานว�เคราะหขอมูลและรายงาน
งานประสานงานและบร�หารโครงการ
งานการเง�นและบัญชี
งานบุคคล
งานพัสดุ อาคาร และสถานที่
งานเลขานุการและธุรการ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานว�จัยคลังขอมูลและความรู
งานว�จัยภูมิสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบงาน
งานระบบคอมพ�วเตอรและระบบเคร�อขาย
งานประสานงานและบร�หารโครงการ
งานสารสนเทศการเกษตร
งานบร�หารจัดการน้ำชุมชน
งานเคร�อขายการจัดการน้ำชุมชน
งานประสานงานและบร�หารโครงการ

งานบร�หารความรวมมือ
งานสื่อสารองคกร
งานประสานงานและบร�หารโครงการ

รายงานประจำป สสนก. 2560
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จำนวนเจาหนาที่และลูกจาง สสนก.
แยกตามเพศ

หญิง

คน

ชาย

65
52.42%

คน

59
47.58%

รวมทั้งสิ�น

124 คน

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

รายงานประจำป สสนก. 2560
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จำนวนเจาหนาที่และลูกจาง สสนก. แยกตามระดับการศึกษา

ต่ำกวา

ป.ตร�
จำนวน 2 คน

1.61%

ตร�
จำนวน 47 คน

เอก
จำนวน 8 คน

โท
จำนวน 67 คน

54.03%

37.90%

6.46%

จำนวนเจาหนาที่และลูกจาง สสนก. แยกตามชวงอายุ
ระหวาง 21-30 ป
ระหวาง 31-40 ป
ระหวาง 41-50 ป
ระหวาง 51-60 ป
มากกวา 60 ป

0 คน 0%
6 คน 12.10%
36 คน 12.10%
67 คน 12.10%
15 คน 12.10%

จำนวนเจาหนาที่และลูกจาง สสนก. แยกตามโครงสราง
ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ฝายบร�หารความรวมมือและสื่อสารองคกร
ฝายว�จัยและพัฒนา
ฝายสารสนเทศการเกษตร
ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
ฝายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ฝายบร�หาร
หนวยตรวจสอบภายใน

รายงานประจำป สสนก. 2560

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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บทความตีพ�มพ ในปงบประมาณ 2560
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2560 ของ สสนก. มีผลงานว�จัยที่ตีพ�มพและเผยแพรในวารสารว�ชาการ
จำนวน 24 เร�่อง ดังนี้
1) บทความที่ตีพ�มพ ในวารสารว�ชาการระดับชาติ จำนวน 9 เร�่อง ดังนี้

1
2

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

การประยุกต ใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ�อ่ การวางแผนการจัดการอุทกภัยและภัยแลงดวยเคร�อ่ งมือ
Web Portal (Application of Decision Support System for Flood and Drought Management
Planning Using Web Portal Tools)
โดย ทิชา โลลุพ�มาน, วาทิน ธนาธารพร, ณรงคฤทธิ์ เหลืองดิลก และปยมาลย 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

3
4
5

การประยุกตเทคโนโลยี GNSS CORS เพ�่อการพัฒนาโครงสรางพ�้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)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ว�ทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,จ.ชุมพร

การพัฒนาระบบการคาดการณและเตือนภัยลวงหนาบร�เวณอาวไทย Development of Forecasting
and Early Warning System for the Gulf of Thailand.
โดย วาทิน ธนาธารพร, ณรงคฤทธิ เหลืองดิลก และปยมาลย ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

การประเมินปร�มาณฝนและคาดการณฝนระยะสั้นโดยใชขอมูลเรดารตรวจอากาศแบบ composite
ในพ�้นที่ลุมน้ำเจาพระยา Rainfall Estimation and Nowcasting using Composite Weather Radar
Data in Chao Phraya River Basin.
โดย ณรงคฤทธิ เหลืองดิลก, วาทิน ธนาธารพร, ศิร�ลักษณ ชุมชื่น และ ปยมาลย ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

6

การพัฒนาแบบจำลองน้ำทวม 3Di ในพ�้นที่เกาะเมืองอยธุยา Development of 3Di Flood Modeling
in Ayutthaya City Island.
โดย ธีรพล เจร�ญสุข อภิมุข มุขตาร� สถิตย จันทรทิพย และ ปยมาลย ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

รายงานประจำป สสนก. 2560
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7

การประยุกต ใชเคร�่องมือว�เคราะหน้ำทวมน้ำแลง Web Portal ในการว�เคราะหแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา
ลุมน้ำเจาพระยา Application of Flood and Drought Data Web Portal Tool for Rainfall-Runoff
Model at Chao Phraya Basin
โดย ทิชา โลลุพ�มาน, วาทิน ธนาธารพร, ณรงคฤทธิ เหลืองดิลก และ ปยมาลย ศร�สมพร
การประชุมว�ชาการว�ศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา The 22nd
National Convention on Civil Engineering July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

8
9

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

ว�เคราะหความถูกตองทางตำแหนงโดยรับคาปรับแกความถูกตองจาก GNSS CORS Network ดวยว�ธี
สำรวจแบบ RTK.

โดย ณัฐกิตติ์ เสง�่ยม, และพัชราวดี จ�ตสุทธิ
นเรศวรว�จยั ครัง้ ที่ 13 ว�จยั และนวัตกรรม ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม ระหวาง วันที่ 20-22 ก.ค. 2560 มหาว�ทยาลัยนเรศวร

2) บทความที่ตีพ�มพ ในวารสารว�ชาการนานาชาติ จำนวน 15 เร�่อง ดังนี้

1
2
3
4
5

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

รายงานประจำป สสนก. 2560
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6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

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
รายงานประจำป สสนก. 2560
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สรุปขาวเดน

สสนก.

รายงานประจำป สสนก. 2560
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มติชน วันอาทิตยที่ 23 ตุลาคม 2559

รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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โพสตทูเดย วันเสารที่ 5 พฤศจ�กายน 2559

รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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มติชน วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2559

ขาวสด วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2559

รายงานประจำป สสนก. 2560
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สยามรัฐ วันจันทรที่ 23 มกราคม 2560

โพสตทูเดย วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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เดลินิวส วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ไทยรัฐ วันเสารที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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กรุงเทพธุรกิจ วันเสารที่ 4 ธันวาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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กรุงเทพธุรกิจ วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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รายงานประจำป สสนก. 2560
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กรุงเทพธุรกิจ วันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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เดลินิวส วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560

114

HAII Annual Report 2017

โพสตทูเดย วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560

สยามรัฐ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ไทยรัฐ วันศุกรที่ 7 เมษายน 2560

มติชน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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กรุงเทพธุรกิจ วันพ�ธที่ 5 กรกฎาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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เดลินิวส วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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3 องค์กรจับมือ

ตั้งสถานีฐานรับมือภัยพิบัติ
กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

เดลินิวส วันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560

รายงานประจำป สสนก. 2560
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ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

สยามรัฐ วันพ�ธที่ 23 สิงหาคม 2560

สรุปมูลคาทางการประชาสัมพันธ
(PR Value) ของ สสนก.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขาวหนังสือพ�มพ
จำนวน 525 ขาว
คิดเปนมูลคา 75,512,362.15 บาท
ขาวโทรทัศน
จำนวน 48 รายการ
คิดเปนมูลคา 81,633,420 บาท

รายงานประจำป สสนก. 2560
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แผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 28
กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2560–2564 และอนุมตั แิ ผนปฏิบตั งิ านประจําปงบประมาณ 2561
ซึ่งมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

“เปทีน่ทคลัันสมังขยอเพืมูล่อและคลั
งความรู
สนับสนุนให

ประเทศไทยเกิดการบริหาร
จัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ
และถายทอดขยายผลการใชงาน
โดยสรางและพัฒนาเครือขาย

วิสัยทัศน

”

บริการและเผยแพร ผลงาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ฐานขอมูล เพื่อใหองคการตางๆ
นําไปใชประโยชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า

“

พันธกิจ

วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและฐานขอมูล
ดานการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้า

ถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุน
การประยุกต ใช วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหกับประชาชนและ
ชุมชน

สรางเครือขายและความรวมมือ
งานวิจัยและพัฒนา และความ
รวมมือดานการจัดการ
ทรัพยากรนํา้ ทัง้ ในและตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1

การใหบริการและเผยแพร
ผลงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น

การวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และฐานขอมูลดานการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรนํ้า

ยุทธศาสตรที่ 3

การสรางเครือขายงานวิจัย
และพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

ยุทธศาสตรที่ 2

รายงานประจำป สสนก. 2560

การถายทอดเทคโนโลยี
และนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปประยุกต ใชกับ
ประชาชนและชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 4

โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดวาจะไดรับ
ปงบประมาณ 2561

โครงการ

แผนการดําเนินงาน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บํารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
ดําเนินการตรวจสอบและซอมแซม
อุปกรณโทรมาตรที่ชํารุด และบํารุง
รักษาอุปกรณ ใหอยูในสภาพที่
สามารถทํางานไดอยางปกติ

• ตรวจสอบสถานะการทํางานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัตใิ นความรับผิดชอบ
ของ สสนก. ทั่วประเทศ จํานวน 937 สถานี (ประกอบดวย สถานีโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณนํ้าฝนอัตโนมัติ 584 สถานี และสถานี
โทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้าอัตโนมัติ 353 สถานี)
• ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
ในพื้นที่ จํานวน 772 สถานี
• ดํ า เนิ น การย า ยสถานี โ ทรมาตรอั ต โนมั ติ จ ากสถานี รั บ – ส ง สั ญ ญาณ
(Cell Site) ของ บมจ.เอไอเอส มาติดตัง้ ในพืน้ ทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่
จํานวน 165 สถานี
• แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรทั้งหมดผานเว็บไซต
www.thaiwater.net
• บริการแจงเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับนํ้าในเขื่อน ผานขอความสั้น
(SMS) ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
•
•
•
•

โครงการสรางแมขายการจัดการ
ทรัพยากรนํา้ ชุมชนดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ดําเนินการพัฒนาแมขา ย การจัดการ
ทรัพยากรนํา้ ชุมชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
รายได และผลผลิตของชุมชน

ใหบริการขอมูลสนับสนุนการเตือนภัยทีม่ คี วามถูกตองไมนอ ยกวา รอยละ 90
มีขอมูลสําหรับสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้า
มีขอมูลสําหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่
สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เตรียมการปองกันและลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอชีวติ และทรัพยสนิ ของ
ประชาชน

แผนการดําเนินงาน
• ดําเนินงานประเมินและติดตามการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนฯ เพื่อสราง
ความเขมแข็งและความตอเนือ่ งในการประยุกตใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 60 ชุมชน
• ชุมชนแม ข  า ยที่ อ ยู  ร ะหว า งดํ า เนิ น การในป ที่ 2-4 จํ า นวน 15 เครื อ ข า ย
(โดยชุมชนแมขายจะสิ้นสุดสถานภาพทั้งหมดในป 2563)
• พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนแม ข  า ย และชุ ม ชนเครื อ ข า ยการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรนํ้าชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหลักการ “เขาใจ
ตนเอง เขาใจพื้นที่ และทํางานอยางมีสวนรวม”

รายงานประจำป สสนก. 2560
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แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดวาจะไดรับ
ปงบประมาณ 2561

โครงการ

• สงเสริมใหชุมชนเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของตน
ไดอยางมั่นคง สามารถประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าอยางถูกตอง เหมาะสม สามารถแก ไขปญหานํ้าใน
พื้นที่ นําไปสูความมั่นคงในชุมชน (ความมั่นคงดานนํ้า ดานผลผลิต ดาน
เศรษฐกิจชุมชน และดานสังคม)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
• บุคลากรในชุมชนแมขายมีความสามารถในการประยุกต ใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน โดยเกิดเปนโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้า มีการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรโดยวางแผนการเพาะปลูก
และการผลิต
• เกิดตัวอยางงานวิจยั ทีใ่ ชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี สนับสนุนการวางแผน
และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มเศรษฐกิจ
ชุมชน ในพื้นที่ชุมชนแมขายและชุมชนเครือขาย
• เกิดความมัน่ คงดานนํา้ อาหาร สังคมและเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนาํ้ เพียงพอ
สําหรับทําเกษตร รอยละ 70 และมีนาํ้ เพียงพอสําหรับอุปโภค-บริโภค รอยละ
80 ของชุมชนแมขา ย มีผลผลิตทางเกษตรเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
รอยละ 80 ของกลุมดําเนินงานดานการเกษตร ทําใหชุมชนมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น มีการรวมกลุมขายผลผลิต และกลุมอาชีพ
โครงการปรับปรุงระบบสํารวจแบบ
เคลือ่ นทีเ่ พือ่ สนับสนุนการติดตาม
และวิเคราะหสถานการณนํ้า
ดําเนินการปรับปรุงระบบสํารวจ
ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ทั้งทางบก
และทางอากาศ ใหมปี ระสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดในทุก
สภาพภูมิประเทศ ใหผลสํารวจที่มี
ความถูกตองสูงและเปนปจจุบัน
โดย พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณสาํ รวจ
ระบบจัดเก็บและสํารองขอมูลระบบ
วิเคราะห และประมวลผล และระบบ
แสดงผลขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

แผนการดําเนินงาน
• ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบสํารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่
- จัดหาอุปกรณและติดตั้งอุปกรณบนรถ ประกอบดวย Plate, Scanner,
Camera, Software
- จัดหาอุปกรณและติดตัง้ อุปกรณบนครือ่ งบิน UAV ประกอบดวย Platform,
Sensor
- บูรณาการอุปกรณสํารวจแตละชนิดใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหระบบมีการจัดการกับขอมูลที่ ไดจาก Sensor
แตละชนิดไดอยางสมบูรณที่สุด
• ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบการประมวลผลขอมูล
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลขอมูลใหสามารถลดเวลาประมวลผล
ขอมูลใหนอยลง
• ปรับปรุงใหระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญไดอยางเหมาะสม และสามารถสืบคน
และเรียกใชงานขอมูลไดสะดวก

รายงานประจำป สสนก. 2560
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แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดวาจะไดรับ
ปงบประมาณ 2561

โครงการ

• รวมมือทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีสํารวจและจัดทําแผนที่สํารวจ
- พัฒนาบุคลากร โดยรวมมือกัสถาบันการศึกษา หนวยงานและองคกร
ที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสํารวจและจัดทําแผนที่ทั้งในและ
ตางประเทศ ผานกิจกรรม การอบรม สัมมนา ถายทอด แลกเปลี่ยน
ความรูและเทคโนโลยี เปนตน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
• ระบบสํารวจขอมูลภูมปิ ระเทศทัง้ ทางบก และทางอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
สามารถปฏิบัติงานในทุกสภาพภูมิประเทศ
• คุณภาพขอมูลสํารวจมีความละเอียดและความแมนยําสูง เมื่อนําเขาแบบ
จําลองบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ จะทําใหไดขอ มูลทีถ่ กู ตอง
• มีขอมูลที่เพียงพอและนาเชื่อถือในการวิเคราะหสถานการณนํ้าของประเทศ
พรอมสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต
• บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาระบบงานสํารวจใหทัน
ตอเทคโนโลยีที่กาวหนาขึ้น สามารถปรับปรุงอุปกรณและพัฒนาตอยอด
ระบบสํารวจในอนาคตได

แผนการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศนํ้า
ระดับตําบล
ดําเนินการรวมกับทองถิ่นในการ
รวบรวมขอมูลโครงสรางดาน
ทรัพยากรนํา้ และแหลงนํา้ ขนาดเล็ก
ในขอบเขตพืน้ ทีร่ ะดับตําบล เพือ่ จัดทํา
แผนที่ นํ้ า ระดั บ ตํ า บล ที่ มี ข  อ มู ล
แหลงนํา้ เชิงพืน้ ทีค่ รบถวน สามารถใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม
และการวางแผนโครงการพั ฒ นา
แหลงนํ้าในพื้นที่ของตนเองได

• จัดทําแผนที่นํ้าระดับตําบล จํานวน 600 ตําบล ที่มีขอมูลแหลงนํ้าเชิงพื้นที่
ครบถวน (30 ชั้นขอมูล) สามารถใชสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม และ
การวางแผนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ของตนเองได
• จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารดานภูมสิ ารสนเทศใหแกเจาหนาทีท่ อ งถิน่ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพในการใชงานแผนที่ และเติมเต็มขอมูลโครงการดานทรัพยากรนํ้า
ภายใตการดูแลของ อปท. และแผนการลงทุนดานทรัพยากรนํ้าในพื้นที่
• ปฏิบตั งิ านภาคสนามรวมกับเจาหนาทีท่ อ งถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ โดยคัดเลือกพืน้ ที่
ที่มีศักยภาพ พรอมดําเนินงานรวมกับ สสนก. อยางนอยจํานวน 4 พื้นที่
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสํารวจ ปรับปรุงแผนที่ จัดทําแผนที่
นํ้าตําบล และใชขอมูลวางแผนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อแก ไขปญหานํ้า
ของทองถิ่นได
• ถายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณนํ้า ผานเว็บไซต
www.thaiwater.net, ThaiWater Mobile Application และ ติดตั้งสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ เพือ่ หนวยงานทองถิน่ ทีเ่ ขารวมโครงการ สามารถติดตาม
สภาพอากาศ และปริมาณฝน ในพื้นที่ตําบลตนเองได
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
• มีฐานขอมูลดานทรัพยากรนํ้า และแผนที่นํ้าระดับตําบลเพิ่มขึ้น 600 ตําบล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับทองถิ่น และเปนขอมูลสําเนาใหกับอําเภอ
และจังหวัดใชบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมตอไป
• หนวยงานทองถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ได และ
สามารถประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• สามารถใชขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการนํ้าแตละพื้นที่ได
อีกทั้งยังเปนขอมูลในระดับพื้นที่ (Bottom-up) ที่สงไปยังคลังขอมูลนํ้าและ
ภูมิอากาศแหงชาติ เพื่อใหเกิดความสมบูรณของขอมูลรอบดานมากยิ่งขึ้น
โครงการศูนยวจิ ยั และพัฒนาศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
ดําเนินการปรับปรุงระบบสํารวจ
ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ทั้งทางบก
และทางอากาศ ใหมปี ระสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดในทุก
สภาพภูมิประเทศ ใหผลสํารวจที่มี
ความถูกตองสูงและเปนปจจุบัน
โดย พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณสาํ รวจ
ระบบจัดเก็บและสํารองขอมูลระบบ
วิเคราะห และประมวลผล และระบบ
แสดงผลขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

แผนการดําเนินงาน
• เรงรัดและติดตามการดําเนินงานกอสรางอาคารศูนยวจิ ยั และพัฒนาศึกษา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ใหเปน
ไปตามแผนงานที่กําหนด ประกอบดวย :
- งานโครงสราง และระบบประกอบอาคาร
- งานติดตัง้ ระบบหองคอมพิวเตอร หองควบคุม หองวิเคราะหสถานการณ
และหองปฏิบัติการ
- งานออกแบบตกแตงภายใน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

• ดําเนินการกอสรางโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ แลวเสร็จ และสามารถ
เปดดําเนินการไดในปงบประมาณ 2561 เพื่อเปนศูนยกลางในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการนํ้า เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต
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แผนการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้ ตามแนวพระราชดําริ
โดยชุมชนอยางยั่งยืน
ดําเนินการตอยอดจากงานสราง
ชุมชนแมขายการจัดการทรัพยากร
นํ้าชุมชน มีเปาหมายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และคุณภาพชุมชน
แกนนํา นําไปสูการพัฒนาชุมชน
ในทุกๆ ดาน ทั้งดานนํ้า อาหาร และ
ชีวติ ความเปนอยู และสรางศักยภาพ
บุ ค ลากรของท อ งที่ ท อ งถิ่ น และ
สภาเกษตรกรใหสามารถประยุกต
ใช ว และ ท จั ด ทํ า ข อ มู ล แหล ง นํ้ า
เชิ ง พื้ น ที่ ที่ ค รบถ ว นและถู ก ต อ ง
สามารถใช ส นั บ สนุ น การบริ ห าร
จัด การ วางแผนงานพัฒนา ดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษา แหลงนํ้าในพื้นที่ของ
ตนเองอยางยั่งยืน

โครงการศูนยความเปนเลิศดาน
ระบบบริหารจัดการนํ้า ระยะที่ 1
จัดตั้ง“ศูนยความเปนเลิศดานระบบ
บริหารจัดการนํ้า” (Center of
Excellence on Water Management Systems) เพือ่ เปนศูนยกลาง
งานวิจัยดานนํ้า โดยเนนการ
แลกเปลีย่ น องคความรู ผูเชี่ยวชาญ
ขอมูล และแนวคิด รวมกับหนวยงาน
ตางชาติทมี่ ปี ระสบการณ ใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรและงานวิจยั รวมกัน

• เรียนรูและปฏิบัติ
- สรางคนในพื้นที่ ใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน ดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง
- ถายทอดองคความรูการประยุกตใช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวยตนเอง
• บริหารและวางแผน
- ประสานการทํางานโดยนําขอมูล แผนที่นํ้า ผังนํ้า มาบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าและวางแผนดําเนินงานอยางมีสวนรวม
- วางแผนปฏิบัติเพื่อเปนแผนพัฒนาแหลงนํ้าในระดับพื้นที่ รวมทั้งสราง
กลุมตัวอยางวางแผนเพาะปลูก เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร
• พัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้า สรางตนแบบความสําเร็จการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าชุมชน และขยายผลไปสูพื้นที่อื่นๆ
- ดําเนินงานพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้าตามแผนงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ดานนํ้า
- ติดตามการดําเนินงานในระยะ กอน ระหวาง และหลังการดําเนินงาน
ประเมินและสรุปความสําเร็จ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

• ทองที่ ทองถิน่ ชุมชน และเกษตรกร สามารถบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําไปสูการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ของ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงนํ้า
• ชุมชนและเกษตรกร ใชขอ มูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิเคราะหสมดุลนํา้
วางแผนการเพาะปลูกอยางเหมาะสม และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สามารถเพิ่มผลผลิตและเกิดความมั่นคงดานอาหาร

แผนการดําเนินงาน
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเนน
การแลกเปลี่ยนองคความรู ผูเชี่ยวชาญ ขอมูล และแนวคิดรวมกับหนวยงาน
ตางชาติที่มีประสบการณ ประกอบดวยประเด็นหลัก 6 ดาน ดังนี้
• การสํารวจ (Observations)
- ขอมูลตรวจวัดแบบ real-time เพือ่ การวางแผนและเตือนภัย รวมถึงระบบ
แสดงผลขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
- วิจัยระบบการตรวจวัดขอมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ
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• การติดตามและวิเคราะห (Monitoring and Analysis)
- วิจัยดานสมุทรศาสตร ศึกษาระบบการไหลเวียนของนํ้าทะเลในอาวไทย
และศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอิ ท ธิ พ ลของนํ้ า ทะเลต อ การกั ด เซาะชายฝ  ง
คุณภาพนํ้า การเก็บขอมูล
• การบริหารจัดการ (Management Tools)
- งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณสภาพอากาศระยะสั้น
- งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ DSS System
optimization และปรับปรุงโครงสรางของระบบ (architectural design)
ระบบการจัดเก็บและบริหารขอมูล (data system and management)
- งานวิจัยระบบการคาดการณแบบ ensemble forecast เพื่อศึกษา
ความไมแนนอน (uncertainty) รวมถึงศึกษาและพัฒนาระบบประเมิน
ความถูกตอง forecast evaluation
- วิจัย ดาน flood and reservoir optimization
• ขอมูล (Informatics)
- การวิจยั และพัฒนาวิธกี ารจัดการระบบคอมพิวเตอรแมขา ยและเครือขาย
ดวยทรัพยากรที่มีจํากัด
- พัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะห
- เสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Hydro informatics and
Climate Data Center”
• การพัฒนาและความยั่งยืน (Development and Sustainability)
- แลกเปลี่ยนเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า และการเกษตร ประยุกต ใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในพื้นที่ชุมชน
- การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี
ที่มีผลตอการปรับตัว
• Capacity Building
- จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมแบบ
เฉพาะ
- ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบดวยกิจกรรมการถายทอด
และแลกเปลีย่ นองคความรูท งั้ ภายในและภายนอกประเทศ การสนับสนุน
ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก การอบรมบุคลากรในดานตางๆ เชน การจัด
การฐานขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง การเปลี่ยนแปลง
สภาพ-ภูมิอากาศ การใชสารสนเทศการเกษตรเชิงเศรษฐศาสตร การ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนตน
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

• ใหบริการขอมูลทางดานนํา้ สภาพอากาศ และขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ จากคลัง
ขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
• สนับสนุนการดําเนินงานของ PMOC ในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
นํ้าอยางเปนระบบ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
• เกิดงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ที่นําไปใชงานไดจริงรวมกับระบบการบริหาร
จัดการนํ้าที่มีอยูเดิม
• มีความรวมมือในระดับนานาชาติดานระบบการบริหารจัดการนํ้า การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
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