
รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ฝ่ายบริหารฯ ขอรายงานผลการด าเนินงาน สสนก. ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน และ 2) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวช้ีวัดการประเมินองค์การมหาชน 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2561 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 3 

1. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการด าเนินงาน 

1,273.90 ลบ. 
(4.3 เท่าของ
งบประมาณ) 

- อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานโดยที่

ปรึกษา 
2. ความสามารถทางการหารายได้เพ่ือ

ลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
14.7000  
ล้านบาท 

8.7000 
ล้านบาท 

9.0146  
ล้านบาท 

3. คะแนนรวมของบทความ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ประเทศและนานาชาติ 

48 คะแนน 39 คะแนน 40.50 คะแนน 

4. ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ า
และภูมิอากาศแห่งชาติในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของ
ประเทศ 

ร้อยละ 32 ร้อยละ 32 ร้อยละ 32 

5. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผน
ที่แหล่งน้ าสนับสนุน การปฏิบัติงาน
และการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 

ร้อยละ 55.5 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
โครงการ 

6. จ านวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จาก
ชุมชนแกนน าในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการน้ าชุมชน 

60 หมู่บ้าน - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
โครงการ 

7. สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการดิน น้ า ป่า 

1 พ้ืนที่ 
 

1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 
 

8. นวัตกรรมระบบเติมน้ าใต้ดินส าหรับ
พืชไร่ 

1  
เรื่อง 

1  
เรื่อง 

1  
เรื่อง 

 



รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด/เงื่อนไขการวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย/เงื่อนไขการวัด 
1. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

จากการด าเนินงาน 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เป็นส่วนของการลงทุนรวมกับ
มูลค่าเพ่ิมที่เป็นส่วนของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน  

2. ความสามารถทางการหารายได้เพ่ือ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

รายได้รวมปีงบประมาณ 2561 

3. คะแนนรวมของบทความ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ประเทศและนานาชาติ 

เป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเกณฑ์น้ าหนักคะแนน
ตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้ 

ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนน 

วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation index ที่มีฐานข้อมูล 
ใน ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ 

6 

Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นที่ยอมรับของ สกอ. 
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ 

4 

Proceedings International Conference  3 
วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว.  3 
วารสารวิชาการระดับประเทศ  1.5 
Proceedings ระดับประเทศ  1  

4. ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ า
และภูมิอากาศแห่งชาติในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของ 
ประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 

 
 
 

 
 
 
 
 

5. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผน
ที่แหล่งน้ าสนับสนุน การปฏิบัติงาน
และการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 

จ านวนเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่
สามารถจัดท าแผนงานโครงการโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เช่น GPS โปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แผนที่จากภาพถ่าย
ดาวเทียม และแผนที่ประเภทอ่ืนๆ เป็นส่วนหนึ่งชองการ
วางแผนพัฒนาโครงการในพื้นที่ของต าบลนั้นได้ หรือจัดท าและ
น าเข้าข้อมูลแหล่งน้ าในพ้ืนที่ โดยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เงื่อนไข: ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ



ที ่ ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย/เงื่อนไขการวัด 
ต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

6. จ านวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จาก
ชุมชนแกนน าในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการน้ าชุมชน 

จ านวนหมู่บ้านที่สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยี/ตัวอย่างการด าเนินงานของชุมชนแกนน าการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วย ว และ ท ที่ท างาน
ร่วมกับ สสนก. 

7. สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ 
ดิน น้ า ป่า 

การสร้างให้เกิดพ้ืนที่ที่มีการน า ว และ ท ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า เพ่ือให้ชาวบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่ข้างเคียงได้  วัด
ความส าเร็จโดย 

- ใช้ ว และ ท ในการส ารวจจัดท าขอบเขตพ้ืนที่บริหาร  
จัดการดิน น้ า ป่า และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  - มีกฎ กติกา การบริหารจัดการจัดการร่วมกันภายในชุมชน 
 - มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น และลดพ้ืนที่เขาหัวโล้น  

  - มีผลผลิต และรายได้ของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
  - เกิดต้นแบบการด าเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ขยาย

ผลสู่พื้นที่อ่ืน 
เงื่อนไข : แต่ละพ้ืนที่ต้องมีขนาดไม่ต่ ากว่า 10,000 ไร่  

8. นวัตกรรมระบบเติมน้ าใต้ดินส าหรับ
พืชไร่ 

ประยุกต์ใช้ ว และ ท ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือ
เกษตรแบบพืชไร่ โดยพัฒนาระบบเติมน้ าใต้ดินบริเวณพ้ืนที่
ศึกษานอกเขตชลประทาน ด้วยการดักน้ าหลากและเติมน้ าลงสู่
เขตรากพืชในแปลงพืชไร่ เพ่ือชะลอความชุ่มชื้นและรักษา
ความชื้นของดินให้อยู่ในช่วงที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และให้น้ าส่วนเกินไปช่วยเพิ่มให้น้ าใต้ดินมีระดับสูงขึ้น สามารถ
น ากลับมาใช้ในฤดูแล้ง โดยมีกิจกรรมหลักคือ 

 - ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ าและ
สภาพอากาศ 

 - วิเคราะห์แนวทางพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ า เพ่ือเพ่ิมน้ า
ต้นทุนส าหรับท าเกษตรในพ้ืนที่ และด าเนินงานพัฒนา
โครงสร้างน้ า 

 - ส ารวจความสูงของแปลงเกษตร และสร้างระบบกระจาย



ที ่ ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย/เงื่อนไขการวัด 
น้ า ระบบเติมน้ าใต้ดิน เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นในดิน  

   - ประเมินติดตามความเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

2) ายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวน 571.6822 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผลการใช้จ่ายรวม ทั้งสิ้น 509.7694 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 (เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS แล้ว 100%) 

ประเภทงบรายจ่าย 
แผนปี 
2561 
(ลบ.) 

ไตรมาสที่ 3 (ล้านบาท) 

แผน 
การใช้
จ่าย 

ผลการใช้จ่าย (สะสม) ผลการ 
ใช้จ่าย  
สูง/(ต่ า)  
กว่าแผน 

ร้อยละ 
การใช้

จ่ายเทยีบ
กับแผน 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

รวมทั้งสิ้น 571.6822 518.1167 178.2309 331.5385 509.7694 (8.3473) 98.39 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 85.5449 64.1586 66.3432 0.2926 66.6358 2.4772 103.86 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 35.2373 30.4563 22.3649 9.4751 31.8400 1.3837 104.54 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ  450.9000 423.5018 89.5228 321.7708 411.2936 (12.2082) 97.12 

3.1 โครงการปรับปรุง
ประสทิธิภาพและบ ารุงรักษาสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ 

32.0000 26.0651 3.6061 26.1230 29.7291 3.6640 114.06 

3.2 โครงการสร้างแม่ข่าย
การจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วย 
ว และ ท 

13.9000 11.0926 3.7156 9.1398 12.8554 1.7628 115.89 

3.3 โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศน้ าระดับต าบล 

59.0000 53.8129 3.3120 35.9083 39.2203 (14.5926) 72.88 

3.4 โครงการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ า  

20.0000 11.6132 5.2744 6.3156 11.5900 (0.0232) 99.80 

3.5 โครงการพัฒนา ว และ 
ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ตามแนวพระราชด าริ โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 

32.0000 27.5297 17.8443 6.4921 24.3364 (3.1933) 88.40 

3.6 โครงการปรับปรุงระบบ
ส ารวจแบบเคลื่อนท่ีเพื่อสนับสนุน
การติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น้ า 

17.0000 16.3883 0.0434  16.5190 16.5624 0.1741 101.06 



ประเภทงบรายจ่าย 
แผนปี 
2561 
(ลบ.) 

ไตรมาสที่ 3 (ล้านบาท) 

แผน 
การใช้
จ่าย 

ผลการใช้จ่าย (สะสม) ผลการ 
ใช้จ่าย  
สูง/(ต่ า)  
กว่าแผน 

ร้อยละ 
การใช้

จ่ายเทยีบ
กับแผน 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

3.7 โครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

277.0000 277.0000 55.7270 221.2730 277.0000 - 
 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :      * ผูกพัน 331.5384 ล้านบาท ประกอบดว้ย  
1) สัญญา ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง และเงินยืมทดรองจ่าย            รวม  285.2068  ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 86.03 ) 
2) อนุมัติหลักการ (เพื่อการเดินทาง จัดประชุม ฯลฯ)       รวม   46.3317   ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.97)   



สรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค 

  ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2561 การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ สสนก. มีความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานแล้ว ดังนี้  

1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน : สสนก. ได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจาก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินงาน “โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการด าเนินงานของ สสนก.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีระยะเวลา
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2561 โดยคณะที่ปรึกษาได้น าเสนอแนวทางและวิธีการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และได้รับมติเห็นชอบให้แนวทาง
และวิธีการด าเนินงานแล้ว และจะรายงานผลการศึกษามูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการด าเนินงานของ สสนก. 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสนก.” โดยมีคณะที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอแนวคิด/วิธีการค านวณมูลค่าเพ่ิม 
แก่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องของ สสนก. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและวิธีค านวณมูลค่าเพ่ิม  
และน าไปสู่การวางแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในปีงบประมาณต่อไป  

2. ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ : รายได้ปีงบประมาณ 
2561 สะสมถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 9.0146 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรม จ านวนเงิน (ลบ.) แหล่งเงิน 
การขายอุปกรณ์โทรมาตร 0.2134 บจก.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

0.2034 นายศุภกิจ พิศจาร 
0.1429 บจก.ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า 
แผนที่น้ าระดับชุมชนให้กับพนักงาน บจก. 
เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอฟเม้นท์ เซ็นเตอร์ 

0.1404 บจก.เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอฟ
เม้นท ์เซ็นเตอร์  

การด าเนินการขยายผลความส าเร็จการบริหาร
จัดการน้ าและคุณภาพน้ า คลองวัดทองเพลง 

0.8321 บจก.ไอคอนสยาม 

การด าเนินการจัด Workshop เรื่องเครื่องมือใน
การบริหารจัดการน้ าท่วม-น้ าแล้ง 

0.0093 Asian Institute of Technology 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าด้วย ว และ 
ท เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ปีที่ 3 

3.1850 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

การจัดอบรมหลักสูตร การใช้อุปกรณ์เครื่องวัด
อัตราการไหลและเรือส ารวจความลึก 

0.0501 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าที่ป่า
ตะวันออก ปี 2561 น าร่องในพ้ืนที่อุทยาน

1.2380 มูลนิธิเอสซีจี 



กิจกรรม จ านวนเงิน (ลบ.) แหล่งเงิน 
แห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จ.ระยอง 
โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าที่ป่า
ตะวันออก ปี 2561 น าร่องในพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา 

1.0000 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  

โครงการศึกษาวิจัย และจัดท าข้อมูลจากการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน  

2.0000 บจก.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.0146  

3. คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ : มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแล้ว รวม 14 เรื่อง รวมคะแนนทั้งสิ้น 40.5 คะแนน 
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อบทความ-ผู้แต่ง ชื่อวารสาร/ประชุมวิชาการ คะแนน 
1. S&T Implementation for Water Resource 

Management: Turning Challenges into 
Opportunities: Thailand Case Study (Dr. 
Royol Chitradon) 

S&T Implementation for Water 
Resource Management: Turning 
Challenges into Opportunities: 
Thailand Case Study 

3 

2. Disaster Research and Management: 
Applied Scientific for Community Water 
Resource Management (Dr.Sutat Weesakul) 

APCC-ASEAN Disaster Management 
Final Regional Symposium 2017 

3 

3. Applying High Resolution Satellite Based 
Rainfall Products in the Flood Forecasting 
System (Mr.Watin Thanathanphon) 

7th Global Precipitation Measurement 
(GPM) Asia Workshop on Satellite 
Precipitation Data Utilization on 
January 11 and 12, 2018 in Jakarta. 

3 

4. S&T Implementation for Water Management 
Turning Challenges into Opportunities: 
Thailand Case Study (Dr.Surajate  
Boonya-aroonnet) 

45th Asia-Pacific Advanced Network 
Meeting at Disaster Mitigation Working 
Group Sessions 

3 

5. Application of Science and Technology for 
Community Water Related Disaster Risk 
Reduction: Thailand Good Practices  
(Dr. Sutat Weesakul) 

45 th ASIA-Pacific Advanced Network 
Meeting at Big Data and AI in 
Agriculture 

3 

6. S&T Implementation for Water Resource 
Management: Turning challenges to 
opportunities: Thailand Case Study (Dr.Sutat 
Weesakul) 

S&T Implementation for Water 
Resource Management : Turning 
challenges to opportunities : 
Thailand Case Study 

3 

7. Science and Technology for Disaster Risk 2018 Asia Science and Technology 3 



ที ่ ชื่อบทความ-ผู้แต่ง ชื่อวารสาร/ประชุมวิชาการ คะแนน 
Reduction into National Policy (Dr.Sutat 
Weesakul) 

Conference on Disaster Risk 
Reduction 

8. Flood Management in Thailand: Past 
Experiences and Future Challenges (Dr.Sutat 
Weesakul) 

2018 International Conference on 
Water-related Disaster Prevention 
Industry and Technology Exchange 

3 

9. แนวทางการจัดท าแผนการจัดการน้ าอุตสาหกรรม  
ยุค Thailand 4.0 (ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์) 

วารสารสถาบันน้ าเพื่อความยั่งยืน/ปีท่ี7/
ฉบับท่ี25 

1.5 

10. Modeling Dike Breaching in The Chao 
Phraya River Basin Using High Resolution 
Elevation Data (Lidar) (Theerapol 
Charoensuk, Ticha Lolupiman, Sathit 
Chantip and Piyamarn Sisomphon) 

13th International Conference on 
Hydroscience & Engineering 
Advancement of hydro-engineering 
for sustainable development 

3 

11. Development of an Operational Flash 
Flood Forecasting System For Thailand 
(Sathit Chantip, Apimook Mooktaree and 
Piyamarn Sisomphon) 

13th International Conference on 
Hydroscience & Engineering 
Advancement of hydro-engineering 
for sustainable development 

3 

12. Development of In-Land Marine Survey 
System for Water Resources Management 
Tasks (Mr.Chawin Kanyawararak) 

Asian Ministerial Conference on 
Disaster Risk Reduction (AMCDRR 
2018) 

3 

13. Collaborative Community For Flood and 
Drought Resilience Case Study: Phutam 
Phukratae Community (Dr.Royboon 
Rassameethes) 

Asian Ministerial Conference on 
Disaster Risk Reduction (AMCDRR 
2018) 

3 

14. Collaborative Triangle For Effective 
Community Water Resource Management in 
Thailand (Dr.Royboon Rassameethes) 

Kasetsart Journal of Social Sciences 3 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 40.5 

4. ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าของประเทศ :  ด าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีสเถียรภาพ พร้อม
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ  โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 สสนก. ได้ด าเนินการบริหารจัดการ
คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี Uptime  
ร้อยละ 99.95 (คะแนนร้อยละ 25.00) และด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) แล้ว  (คะแนนร้อยละ 3.50) 
รวมทั้งได้ให้ค าแนะน าเชิงเทคนิคด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศในการประชุมอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ าด้วย (คะแนนร้อยละ 3.50) คิดเป็นผลการด าเนินงานทั้งสิ้นร้อยละ 32.00  



5. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ : ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล  โดย
ความก้าวหน้า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ไดค้ัดเลือกพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 600 ต าบล และลงพ้ืนที่จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการบริหารจัดการน้ าระดับท้องถิ่น”  
ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นใน 4 ลุ่มน้ า (ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าปิง-ยม) รวม 5 
ครั้งแล้ว และอยู่ระหว่างการลงพ้ืนที่อบรมและปฏิบัติการ รอบที่ 2 ร่วมกับกลุ่มต าบลที่มีศักยภาพใน 4 แห่ง 
(ก.ค.-ก.ย.2561) ทั้งนี้ การรายงานผลส าเร็จของจ านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ าสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น จะรายงานผลในไตรมาสที่ 4 ภายหลังด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ 

6. จ านวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จากชุมชนแกนน าในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ าชุมชน : ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนา ว และ ท เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยความก้าวหน้า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ได้ด าเนินการ 
ในส่วนของการขยายผลการประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการบริหารจัดการน้ าชุมชนโดยการจัดท าหนังสือและ
หนังสือการ์ตูนตัวอย่างความส าเร็จของชุมชนที่ได้รับเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ าชุมชนตามแนว
พระราชด าริ โดยรวบรวมบทเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน แบบอย่างความส าเร็จจาก
การจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน และรูปแบบการด าเนินงานของชุมชนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ รวม 13 ชุมชน 
เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเป็นข้อมูลความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 
รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมส าคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
บริหารจัดการน้ าชุมชน เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนแกนน าและ
ชุมชนเครือข่าย โดยปัจจุบันชุมชนแกนน า จ านวน 45 ชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อเสนอกิจกรรมเพ่ือ
การบริหารจัดการน้ า ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างต้นแบบความส าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม และขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป โดยจ านวนหมู่บ้านที่เกิดจากการขยายผลการเรียนรู้
แนวทางการบริหารจัดการน้ าจากชุมชนแกนน าจะรายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  

7. สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้ า  
ป่า :  ด าเนินงานร่วมกับชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกองทัพภาคที่ 3 ในการน าเอา ว และ ท ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า เช่น การส ารวจ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สมดุล
น้ า เส้นทางน้ า สันปันน้ า และน าข้อมูลไปใช้จัดท าแผนที่  เพ่ือให้เกิดแผนบริหารจัดการ ดิน น้ า ป่า อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน โดยมีผลงานแล้วคือ ร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์สมดุลน้ าและจัดท าปฏิทินการเพาะปลูกแปลง
ผักร่องน้ า และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือให้ชุมชนมีผลผลิตตามฤดูกาล สร้างรายได้ให้ชุมชนตลอด
ทั้งปี  สนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส ารวจพ้ืนที่และร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนที่บริหารจัดการดิน น้ า ป่า และสร้างกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนที่ยอมรับร่วมกันระหว่างชุมชน
และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กรม
ป่าไม้ได้ออกหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลด พ้ืนที่ 1,027 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เพ่ือให้



ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลดที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ละเมา รวมทั้ง สสนก.ได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาตลาดส าหรับจ าหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยของ
ชุมชน และเป็นตลาดกลางรองรับผลผลิตจากป่าชุมชนในเครือข่ายจัดการดิน น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริ
ด้วย 

8. นวัตกรรมระบบเติมน้ าใต้ดินส าหรับพืชไร่ : ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 
ในพ้ืนที่ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดินในพืชไร่อ้อย
แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 มีผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าแล้ว ดังนี้ 

1) สนับสนุนชุมชนในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ วางแผนการจัดการ
โครงสร้างน้ าเพ่ือเพ่ิมประมาณน้ าต้นทุน จนเกิดการขุดลอกและเชื่อมโยงแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ท าให้สามารถเพ่ิม
ปริมาณน้ าต้นทุนส าหรับพื้นที่การเกษตร 109,000 ลบ.ม. และมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่  

2) ติดตามและประเมินผลความชื้นในดินที่มีผลต่อการงอกซ้ าของตออ้อย โดยด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ าใต้ดินจากบ่อบาดาลที่เป็นจุดสังเกตการณ์แล้ว
และให้ชุมชนเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

3) อยู่ระหว่างเตรียมงานติดตั้งสถานีโทรมาตรเพ่ือวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความกดอากาศ และปริมาณฝน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดซื้ออุปกรณ์โทรมาตรเพื่อติดตั้งในพ้ืนที่)  

 ส าหรับภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 นั้น สสนก. มีผลการใช้จ่ายใกล้เคียงกับ
แผนที่ก าหนด โดยมีแผนงบประมาณไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 518.1167 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรวม 
509.7694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของแผน) โดยผลการใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่าใช้จ่ายจริง 
178.2309 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 34.96 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด) และ 2) รายการผูกพัน 331.5385 ล้าน
บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด)  โดยรายการผูกพัน 331.5385 ล้านบาทนั้น มีส่วนที่
เป็นสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมทั้งเงินยืมทดรองจ่าย รวม 285.2068 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของ
รายการผูกพันทั้งหมด) และเป็นการอนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณ (เดินทาง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 46.3317 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.97 ของรายการผูกพัน) เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภท
รายจ่าย พบว่า ส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายด าเนินงาน สามารถใช้จ่ายได้เร็วกว่าแผนที่ก าหนด  ส่วน
ค่าใช้จ่ายโครงการในภาพรวม (7 โครงการ) ต่ ากว่าแผนเล็กน้อย (12.2082 ล้านบาท)  โดยโครงการที่มีผลการ
ใช้จ่ายต่ ากว่าแผน ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล ที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพ่ือจัด
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มต าบล  โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาร่วมกับชุมชน 
และโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ าระยะท่ี 1  ที่อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 


