
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอรายงานผลการด าเนินงาน สสน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
1) ความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวช้ีวัดการประเมินองค์การมหาชน 
สสน. ได้จัดท าแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยผ่านการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดองค์การมหาชน ร่วมกับ  

อ.ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา   โดยเป็นการด าเนินงานตัวชี้วัดต่อเนื่องตามแผนระยะ 5 ปี (2561–2565) ที่ได้ตกลงร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องในการวัดผลการด าเนินงานที่สะท้อนความคุ้มค่าของการมีองค์การมหาชนนั้นๆ และเกิด BIG, FAST RESULTS และด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานต่อส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสน. มีผลด าเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

1. มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคม   
 1.1 มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

ค าอธิบาย:  
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ   =   กระแสเงินรับสุทธิ –  ต้นทุนเงินทุนท่ีใช้ด าเนินการ 
กระแสเงินรับสุทธิ = (รายได้ทางตรง + รายได้ทางอ้อม) – ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานท่ีท าให้เกิดรายได ้
ต้นทุนเงินท่ีใช้ด าเนินการ  = (เงินอุดหนุนที่ไดร้ับ * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณที่ไดร้ับ) +  
                                   (เงินทุนที่ คกก. อนุมัติให้ใช้ * อัตราต้นทุนของเงินฝากธนาคาร) 

985.68 ล้านบาท 
(2.6 เท่าของงบประมาณ) 

1,408.10 ล้านบาท 
(3.7 เท่าของงบประมาณ) 

 

 1.2 มูลค่าเพิม่ทางสังคม 
ค าอธิบาย: ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม/ชุมชนหรือประชาชน ที่สามารถวัดผลเทยีบกับแผนได้ 

1)  ร้อยละ 80 ของชุมชนที่ สสน. 
ด าเนินงานมีความมั่นคงด้านน้ า
ส าหรับอุปโภค  

2)  ร้อยละ 75 ของชุมชนที่ สสน. 
ด าเนินงานมีความมั่นคงด้านน้ า
ส าหรับอุปโภคและท าเกษตร 

3)  ชุมชนที่มีความมั่นคงด้านผลผลิต มี
ผลผลิตตลอดปี จ านวน 250 
ครัวเรือน 

1) ชุมชนมีความมั่นคงด้านน้ าส าหรับ
อุปโภค ร้อยละ 82.76  

2) ชุมชนมีความมั่นคงด้านน้ าส าหรับ
อุปโภคและท าเกษตร 
ร้อยละ 75.83 

3) ชุมชนที่มีความมั่นคงด้านผลผลิต มี
ผลผลิตตลอดปี จ านวน 259
ครัวเรือน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

 1.3 ความสามารถทางการหารายไดเ้พื่อลดภาระ งปม. ภาครัฐ 
ค าอธิบาย: รายไดร้วมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

15 ล้านบาท 22.41 ล้านบาท 

2 จ านวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ค าอธิบาย: จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือบทความทีน่ าเสนอในการประชุม/สมัมนาวิชาการ
ระดับประเทศและต่างประเทศท่ีมกีรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / 
Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 

24 เรื่อง  24 เรื่อง 

3.  จ านวนผู้น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์
ค าอธิบาย: จ านวนผู้น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ของ สสน. ที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ 59-61) ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

55 ราย 57 ราย 

4.  ร้อยละความส าเรจ็ของคลังข้อมูลน้ าและภมูิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
ค าอธิบาย: การผลักดันใหเ้กิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนนุการ
บริหารจดัการน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคญั ได้แก ่

 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 

 ตัวช้ีวัดย่อย : จ านวนหน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาต ิ
เงื่อนไข:  กรณีหน่วยงานเดียวกันแต่คนละฝ่าย/แผนก/คณะ มีการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลฯ ให้นับซ้ า
หน่วยงานได ้ หรือกรณีหน่วยงานเดิมที่มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากคลังข้อมูลฯ และมีการใช้ข้อมูลต่อเนื่อง/
เพิ่มขึ้นในปี 62 ให้นับรวมได้  

25 หน่วยงาน 25 หน่วยงาน 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

5. ความส าเร็จของการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้ประชาชนและชุมชน
น าไปใช้ประโยชน์ 

  

 5.1 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ าสนับสนุน การปฏบิัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีได ้
ค าอธิบาย: จ านวนเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่สามารถจดัท าแผนงานโครงการโดย
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น GPS โปรแกรมจดัการข้อมลูเชิงพื้นที่ แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม และ
แผนที่ประเภทอ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึงชองการวางแผนพัฒนาโครงการในพ้ืนท่ีของต าบลนั้นได้ หรือจัดท าและ
น าเข้าข้อมูลแหล่งน้ าในพ้ืนท่ี โดยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน  

ร้อยละ 56 ร้อยละ 59.33 
 

 5.2  จ านวนหมู่บ้านขยายผลที่เรยีนรู้จากชุมชนแกนน าในการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
บริหารจดัการน้ าชุมชน 

  ค าอธิบาย: จ านวนหมู่บ้านที่สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าชุมชน ทีเ่กิด
จากการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลย/ีตัวอย่างการด าเนินงานของชุมชนแกนน าการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนด้วย ว และ ท ท่ีท างานร่วมกับ สสน. 

60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 

6. สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้ า ป่า 
ค าอธิบาย: การสร้างให้เกิดพื้นที่ท่ีมีการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่
ข้างเคียงได้   
เงื่อนไข : ขนาดไมต่่ ากว่า 10,000 ไร่ ต่อพ้ืนท่ี 

1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 

7. นวัตกรรมอุปกรณต์รวจวดัระดับน้ าขนาดเล็ก 
ค าอธิบาย: พัฒนาอุปกรณ์ติดตามระดับน้ าในแหล่งน้ าขนาดเล็ก โดยออกแบบอุปกรณ์วัดระดบัน้ าขนาดเล็กท่ีมี
ต้นทุนต่ า ติดตั้งง่าย  ใช้งานสะดวก เพื่อสนับสนุนการวางแผนการบริหารจดัการน้ าและภัยพิบัตไิด้ 

ค่าความคลาดเคลื่อนการตรวจวดั 
ไม่เกิน 10 ซม.  

ความคลาดเคลื่อนการตรวจวัด 
1.29 ซม. 

 
 



2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 376.7581 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 

2562 มีผลการใช้จ่ายรวม ทั้งสิ้น 372.2685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของแผน  
 

ประเภทงบรายจ่าย แผนปี 2562 

แผน/ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 

แผน 
ผล ผล สูง/(ต  า) 

กว่าแผน 
ร้อยละ

เทียบแผน จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 

รวมท้ังสิ้น 376.7581 376.7581 227.0231 145.2454 372.2685 (4.4897) 98.81 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 87.4285 87.4285 86.7565 0.6650 87.4215 (0.0070) 99.99 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 35.2373 35.2373 31.0707 4.1291 35.1998 (0.0375) 99.98 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ  254.0923 254.0923 109.1959 140.4512 249.6471 (4.4452) 98.25 

3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน้า้ 

84.2703 84.2703 16.6310 67.2480 83.8790 (0.3913)  99.54  

3.2 โครงการพัฒนาภมูิสารสนเทศน้้าระดับต้าบล       
ระยะที่ 7 

88.2000 88.2000 39.8552 48.2283 88.0835 (0.1165) 99.87  

3.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานี
โทรมาตรอัตโนมัตฯิ 

29.9992 29.9992 16.2252 9.9772 26.2024 (3.7968)  87.34  

3.4 โครงการพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพื่อการบริหาร
จัดการน้้าและคาดการณ์น้้าท่วม ในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

4.1228 4.1228 2.1511 1.8671 4.0182 (0.1046)  97.46  

3.5 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
บริหารจดัการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริ โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 

32.0000 32.0000 
 

25.4914 6.4971 31.9885 (0.0115) 99.96 

3.6 โครงการปรับปรุงระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือ
สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้้า 

3.5000 3.5000 
 

1.3522 2.1419 3.4941 (0.0059) 99.83 

(หน่วย: ล้านบาท) 



ประเภทงบรายจ่าย แผนปี 2562 

แผน/ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 

แผน 
ผล ผล สูง/(ต  า) 

กว่าแผน 
ร้อยละ

เทียบแผน จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 
3.7 โครงการสร้างแม่ข่ายการจดัการทรัพยากรน้้าชุมชน

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
12.0000 12.0000 7.4898 4.4917 11.9815 (0.0185)  99.85  

 
 
 
 
  

หมายเหตุ :   * ผูกพัน 145.2454 ล้านบาท ประกอบด้วย  
1) สัญญาทางพัสดุ และสญัญาการเงนิยืมทดรองจ่าย    รวม  81.1897  ล้านบาท  (คิดเป็นร้อยละ 55.90) 
2) รายการอนมุัติผูกพันคา่ใช้จ่าย                            รวม  64.0557  ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 44.10)   



 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหา/อุปสรรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ สสน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

1. มูลค่าเพิ มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
1.1 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ : สสน. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด าเนินงาน “โครงการประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานของ สสน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562” ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2562  โดยผลการศึกษา
พบว่าการด าเนินงานของ สสน. ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งผลกระทบทางตรง ผลกระทบ
ทางอ้อม และผลกระทบสืบเนื่อง รวมมูลค่า 1,711,817,848 บาท  เมื่อน ามูลค่าผลกระทบดังกล่าว มา
ค านวณเป็นมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามสูตรค านวณของส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว พบว่า การด าเนินงานของ 
สสน. ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเท่ากับ 1,408,099,070 บาท  

1.2 มูลค่าเพ่ิมทางสังคม : สสน. ด าเนินงานโครงการด้านการจัดการน้ าชุมชน ร่วมกับมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพบก สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สภา
เกษตรกรแห่งชาติ ชุมชนแกนน าและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า และวางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ าและอาหาร
ในระดับชุมชน  โดยได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนน า 60 ชุมชน ในการส ารวจ เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าและผลผลิตในพ้ืนที่  ถ่ายทอดให้ชุมชนเก็บข้อมูลตารางสมดุลน้ า 
ตลอดจนสนับสนุนชุมชนในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างน้ าเพ่ือเพ่ิมน้ าต้นทุน การจัดการน้ า 
และการผลิตของชุมชน จนเกิดเป็นผลส าเร็จในการบริหารจัดการน้ าและผลผลิตของชุมชนในภาพรวม 
ดังนี้ 

1. ชุมชนแกนน ามีความมั่นคงด้านน้ าส าหรับอุปโภคโดยเฉลี่ยร้อยละ 82.67 
2. ชุมชนแกนน ามีความมั่นคงด้านน้ าส าหรับอุปโภคและท าเกษตรโดยเฉลี่ย ร้อยละ 75.83 
3. ชุมชนแกนมีความมั่นคงด้านผลผลิต (มีผลผลิตตลอดปี) จ านวน 259 ครัวเรือน หรือคิดเป็น

พ้ืนที่ 1,087 ไร ่
1) ความสามารถทางการหารายได้เพื อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

สสน. มีรายได้จากการด าเนินงานโครงการและให้บริการทั้งสิ้น 22,406,009 บาท 
ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
โครงการจดัตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดอยุธยา 

2,710,098.13 บริษัท ฮอนด้า ออโตบลิ (ประเทศไทย) จ ากัด 

จัดอบรม QGIS ให้แกอ่งค์การบรหิารส่วนจังหวดัล าพูน 52,990.65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้ าและบรหิารจดัการน้ า
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 1/3) 

1,500,000.00 มูลนิธิใจกระทิง 

Regenarating ECOsystems with Nature-based 1,874,836.63 Ms. Carolien Jaspers / IHE Delft 

ประกอบวาระ 
(1)



 

กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
solutions for hydro-meteoro-meteorological 
risk reduction ("RECONECT")  
Expenses for training on advance information 
from IWA  

68,625.23 Ms. Kathrine Cross International 

Development of the Ayeyarwady decision 
support system and basin master plan  

622,507.09 DHI Denmark  

ค่าตอบแทนวิทยากร 6,586.00 Asian Disaster Preparedness Center 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าด้วย ว และ ท 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ปีท่ี 4 

4,970,000.00 บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 

Subconsultancy Services 281,032.23 DHI Denmark 
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้ าและบรหิารจดัการน้ า
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 2/3) 

1,200,000.00 มูลนิธิใจกระทิง 

ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศทรัพยากรน้ า 

8,700.00 ส านักงานจังหวัดสกลนคร 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ชุมชนบ้านวังยาว ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1,140,000.00 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 

ค่าด าเนินการส ารวจรูปตัดขวางล าน้ าในพ้ืนท่ีคลองเขต 
ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

11,364.49 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

โครงการผลติโทรมาตรเพื่อจ าหน่าย 119,600.00 ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้ าและบรหิารจดัการน้ า
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 3/3) 

300,000.00 มูลนิธิใจกระทิง 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาระบบน้ า
ส าหรับไร่อ้อย 

145,794.39 บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

การจัดท าบัญชีน้ าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจา้พระยาตอนบน 
ตอนล่าง และลุ่มน้ าภาคตะวันออก 

570,093.46 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

การส ารวจพื้นท่ีเพื่อจัดท าแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
(DEM) ในพื้นที่แปลงอ้อย ต าบลหวัดง อ าเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์  

93,457.94 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใตด้ิน 

โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้ าและบรหิารจดัการน้ า
ด้วย ว และ ท ปีท่ี 2 งวดที่ 1/3 

2,259,000.00 มูลนิธิใจกระทิง 

ค่าอุปกรณโ์ทรมาตรอัตโนมัต ิ 719,080.00 หจก. ออลอีควิปเม้นต ์
โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 
2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า (ปี 
พ.ศ. 2561-2565) "จัดการปญัหาเพื่อการอยู่ร่วมกัน

1,540,000.00 บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 



 

กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
อย่างสมดลุ ระหวา่ง คน และ ช้าง" 
ค่าการคาดการณ์การแพร่กระจายและแหล่งอนุบาลตัว
อ่อนปูม้า บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

142,056.07 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

รับเงินค่าอุปกรณ์ชุดรับ-ส่ง ข้อมูลอัตโนมัต ิ(Modem) 9,800.00 ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
รับเงินค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ า สถานีสูบ
น้ าดิบบางบ่อ  

292,350.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขาบางประกง 
สาขาท่ี 00014 

Benefit Quantification of Thailand CWP 
Projects Y2015-Y2020 

446,250.00 Coca-Cola (Thailand) Limited 

Consultancy Services 302,082.51 DHI Denmark 
Consultancy services 572,544.94 DHI Denmark 
ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 ส านักงานองค์การบริหารจังหวัดล าพูน 
รับเงินส าหรับโครงการขยายผลตัวอย่างความส าเร็จ
การบริหารจัดการน้ าและคณุภาพน้ า ปีท่ี 2 

372,429.91 บริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด 

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 56,730.25  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,406,009.22  

2. จ านวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มีผลงานวิชาการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 24 เรื่องดังนี้ 

ที  ชื อบทความ-ผู้แต่ง ชื อวารสารที ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 
1. Asian Rice Crop Estimation and Monitoring  

(Dr.Vorawit Meesu) 
GEOSS Asia Pacific Symposium 
Strengthening Regiional Cooperation 
through AOGEOSS for the SDGs, Paris 
Agreement and Sendai Framework  24-26 
October, 2018 Kyoto TERRSA 

2. A Deep Learning Approach on Building Detection from 
Unmanned Aerial Vehicle-Based Images in Riverbank 
Monitoring 
(Wuttichai Boonpook , Yumin Tan ,*, Yinghua Ye , 
Peerapong Torteeka , Kritanai Torsri  and Shengxian Dong) 

https://www.researchgate.net/publication
/328949807 

3. การประมวลผลข้อมลู GNSS อัตโนมัติเพื่อการหาค่าปรมิาณไอน้ าใน
อากาศส าหรับพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล  
(อ านาจ สมภาร, พีรญา ตันติอนุภาพ, พงษ์ศักดิ์ จินดาศร,ี สุรเจตส์ 
บุญญาอรณุเนตร) 

ประชุมวิชาการระดับชาติในงาน “วลัยลักษณ์
วิจัย” ครั้งท่ี 11 วันท่ี 27-28 มี.ค. 2562 

4 การวิเคราะห์ปรมิาณไอน้ าในอากาศด้วยวิธีการหาต าแหน่งจุดเดี่ยว
ความละเอียดสูงเพื่อการบรหิารจดัการน้ า (Precise Point 
Positioning (PPP) Technique for Precipitable Water Vapor 

GEOINFRTECH 2019 
http://tsw.gistda.or.th/geoinfotech.php#m
enu 

http://intranet.haii.or.th/public/myadmin/kpis/2562/kpi5/3,v/edit


 

ที  ชื อบทความ-ผู้แต่ง ชื อวารสารที ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 
Monitoring) 
(พีรญา ตันติอนภุาพ, อ านาจ สมภาร) 

5 การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีของ
อากาศยานไร้คนขับเพื่อการจ าแนกพ้ืนท่ีเพาะปลูก (An 
Application of Deep Learning Approach and UAV 
Technology for Crop Extraction) 
(Wuttichai Boonpook, Yumin Tan, Peerapong Torteeka, 
Kritanai Torsri) 

THAILAND SPACE WEEK 2019 August 27-
29, 2019, Impact Muang Thong Thani, 
Bangkok 

6 Inundation Estimation in the Southern Coast of Thailand 
During the Tropical Storm Pabuk Event 2019 
(Kachapond Chettanawanit) 

16th Annual Meeting Asia Oceania 
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2 Aug 
2019, Singapore 

7 Prediction of Future Drought in Thailand under Changing 
Climate by Using SPI and SPEI Indices 
(Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn, Somphinith 
Muangthong) 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
4.0+  ระหว่างวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

8 Provincial Water Management Operation Center: Phrae 
Province, Thailand 
Good Practices: National Hydroinformatics and Climate 
Data Center (NHC) 
(ดร.รอยบญุ รัศมเีทศ น.ส.ผการตัน ์ดานุเสถียรพงศ์ ดร.วีรชัย  น.ส.
จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศริิ) 

Asia Pacific Advanced Network (APAN) ครั้ง
ที่ 48 

9 การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ
ปริมาณน้ าท่า ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจนีบุรีด้วยแบบจ าลอง SWAT  
(A study Impact of Land use change on Runoff in Prachin 
Buri Basin by SWAT) 
(อิศเรศ กะการด,ี นวลทิพย์ ฉลาดเลิศ, และอุทัยวรรณ ผิวพรรณ) 

12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 

10 Impact Assessment of Evapotranspiration in Thailand 
under Changing Climate by Calibrated Modified 
Hargreaves Method 
(Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate 
Boonya-Aroonnate) 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
4.0+ ระหว่างวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

11 Comparison between Tropical Storm "PABUK" in 2019 
and the Past Extreme Events in Thailand  
(Karnjana Saengprapai, Supaluk Wimala, Sasiprapa 
Tanyong, Kanoksri Sarinnapakorn) 

16th Annual Meeting Asia Oceania 
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2 Aug 
2019, Singapore 

12 การติดตามและวิเคราะห์สถานการณร์ะดับน้ าทะเลด้วยระบบ
คาดการณ์ คลื่นพายุซัดฝั่งและเตือนภัยล่วงหน้า ในอ่าวไทยช่วงพายุ

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
4.0+ ระหว่างวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562  



 

ที  ชื อบทความ-ผู้แต่ง ชื อวารสารที ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 

โซนร้อนปาบึก 2562 

(วาทิน ธนาธารพร, ณรงค์ฤทธ์ิ เหลืองดิลก, คชาภรณ์ เจตนาวณิชย,์ 

ปิยมาลย์ ศรีสมพร) 

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

13 การศึกษาศักยภาพในการรองรับน้ าฝนเพื่อใช้เตือนภัยน้ าท่วมใน
พื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
(ทิชา โลลุพิมาน, ธีรพล เจรญิสุข, วาทิน ธนาธารพร, ณรงค์ฤทธ์ิ 
เหลืองดลิก,  ปิยมาลย์ ศรสีมพร) 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
4.0+ ระหว่างวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

14 Bangkok's PM2.5 Air Quality in January 2019 and Weather 
Observations. 
(Supaluk Wimala, Karnjana Saengprapai, Kanoksri 
Sarinnapakorn, Sasiprapa Tanyong) 

16th Annual Meeting Asia Oceania 
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2 Aug 
2019, Singapore 

15 Characteristic of Aerosol Optical Depth and Its 
Association with Rainfall and Temperature over Two 
Biggest Cities in Thailand. 
(Kritanai TORSRI1,*, Kanoksri SARINNAPAKORN1, 
Thippawan THODSAN1, Zhaohui LIN2) 

18th CTWF International Symposium 
onAerosol and Climate Change: 
Observations, Modeling & InteractionsJuly 
15-17, 2019 Beijing Friendship Hotel, 
Beijing, China 

16 The Development of An Integrated Decision Model for 
Public Investment Projects in Thailand  
(Pintip Vajarothai) 

The Development of An Integrated 
Decision Model for Public Investment 
Projects in Thailand  
ISBN: 978-90-365-4804-5 

17 Development of Operational Urban Flood Guidance 
System for Bangkok Area 
(Apimook Mooktaree) 

16th Annual Meeting Asia Oceania 
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2 Aug 
2019, Singapore 

18 International Network On Climete and Environment 
Sciences (INCES) 
(Kritanai Torsri, Sasiprapa Tanyong, Supaluk Wimala) 

18th CTWF International Symposium on 
Aerosol and Climate Change: 
Observations, Modeling & Interactions 
July 15-17, 2019 Beijing Friendship Hotel, 
Beijing, China 

19 Applying High Resolution Satellite Rainfall Product in the 
Operational Flash Flood Forecasting System 
(Apimook Mooktaree) 

16th Annual Meeting Asia Oceania 
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2 Aug 
2019, Singapore 

20 Handling the Missing Data of Water Level using Machine 
Learning_S 
(Prattana Deeprasertkul) 

International Conference on Business, Big-
Data, and Decision Sciences (ICBBD) 2019 
Tokyo University of Science, Tokyo, Japan 
August 22-24, 2019 

21 Storm Surge Early Warning System in the Gulf of Thailand 
During the Tropical Storm Pabuk Event 2019 

16th Annual Meeting Asia Oceania 
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2 Aug 



 

ที  ชื อบทความ-ผู้แต่ง ชื อวารสารที ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 
(Kachapond Chettanawanit) 2019, Singapore 

22 การประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียม PERSIANN-CCS ในการ
คาดการณ์น้าท่วมฉับพลันพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
(อภิมุข มุขตาร,ี ทิชา โลลุพิมาน, วาทิน ธนาธารพร, สถิตย์ จันทร์
ทิพย์, ปิยมาลย์ ศรีสมพร) 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
4.0+ ระหว่างวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

23 Investigation of future flood and drought possibility in 
Thailand Case Study : Water Communities Network  
(Winai Chaowiwat1, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate 
Boonya-Aroonnate) 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
4.0+ ระหว่างวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

24 การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงจากน้ าหนนุบริเวณชายฝั่งภาคใต้ของอ่าวไทย
ช่วงพายุปาบึกโดยใช้แบบจาลอง Delft3D 
(คชาภรณ์ เจตนาวณิชย,์ วาทิน ธนาธารพร) 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
4.0+ ระหว่างวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

 

3. จ านวนผู้น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
              ปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และรวมถึงชุมชนได้
น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 57 ราย ดังนี้ 

ที  หน่วยงาน/ชุมชนที น าผลงานไปใช้ประโยชน ์ ผลงานที น าไปใช้ประโยชน์  
(ผลงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 59-61) 

1 ภาควิชาภูมสิถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลจากระบบโทรมาตร 
(version 4) 

 2 ภาควิชาวศิวกรรมส ารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
3 ภาควิชาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสติ 
4 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาาชน)  
5 บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
6 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม  
7 โครงการชลประทานประจวบครีีขันธ์  
8 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุร ี
 

9 มหาวิทยาลัยมหดิล 
10 ศูนยเ์ตรียมความพร้อมป้องกันภยัพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster 

Preparedness Center) 
11 ภาควิชาวศิวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

12 มูลนิธิอาสาเพื่อพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  



 

13 สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ ้  
14 ภาควิชาวศิวกรรมทรัพยากรน้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ข้อมูลจากแบบจ าลองสภาพอากาศ 
WRF-ROMS / การใช้งาน 

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา แบบจ าลอง 
16 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวดัตรงั แผนที่ภูมสิารสนเทศน้ าระดับ

ต าบล 17 องค์การบรหิารส่วนต าบลกระโสบ จ.อุบลราชธาน ี
18 องค์การบรหิารส่วนต าบลปากพระ จังหวดัสโุขทยั 

19 ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)  

20 บริษัท สกาย วี ไอ วี จ ากดั โครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัด ค่า
ระดับและเวลามาตรฐานประเทศ
ไทย แบบรับสัญญาณดาวเทียม
ต่อเนื่องถาวร 

21 บริษัท PASCO COPORATION 
22 บริษัท Kaiteki-Kukan FC 
23 บริษัท NIKON-TRIMBLE 
24 บริษัท Iwane Laboratories 
25 กรมแผนท่ีทหาร 
26 กรมควบคุมมลพิษ แบบจ าลองเพื่อคาดการณ์น้ าท่วม

ในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
27 ชุมชนบา้นใหม่ ภูคา อ าเภอปวั จังหวัดนา่น การฟื้นฟูเขาหัวโล้น 
28 ชุมชนต าบลจมุจงั ต าบลจุงจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ ์ ฝายกักเก็บน้ าก่ึงถาวร รูปแบบฝาย 
29 ชุมชนนาจ าปา ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ์ ขั้นบันได 
30 ชุมชนเชียงรายลุ่ม ต าบลนาแม่พรกิ  อ าเภอแม่พรกิ จังหวดัล าปาง  
31 ชุมชนบ้านค าใหญ่ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์ ฝายกักเก็บน้ าก่ึงถาวร รูปแบบฝาย 
32 ชุมชนหนองตาจอน อ าเภอปะทิว จังหวัดราชบุร ี หินก่อ 
33 ชุมชนบ้านส้าน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
34 ชุมชนปากซวด อ าเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร ์  
35 ชุมชนลุม่น้ าลาว อ าเภอเวียงป่าเปา้ จังหวัดเชียงราย  
36 เพชรน้ าหนึ่ง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี  
37 ชุมชนบางเคยีน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ์  

38 ชุมชนดงข้ีเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุ ี  

39 ชุมชนแม่จั๊วะ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่  
40 ชุมชนห้วยตุ่น อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา  
41 ชุมชนม่วงชุม อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระบบการฟื้นฟูป่าต้นน้ าด้วยฝาย 
42 ชุมชนแจ่มบน – แจ่มล่าง อ าเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงราย  
43 ชุมชนป่าเลา อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
44 ชุมชนดอนงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวัดล าปาง  
45 ชุมชนศาลาดิน ต าบลมหาสวสัดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระบบเติมอากาศด้วยพลัง

แสงอาทิตย ์



 

46 คูโบต้าฟาร์ม ต าบลหนองอริณุ อ าเภอบ้านบึง จ.ชลบรุ ี ระบบเติมน้ าใตด้ินพืชไร ่
47 ชุมชนดงบัง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น การบริหารจัดการสระเก็บน้ าขนาด 
48 ชุมชนเครือข่ายภูถ้ าภูกระแต อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เล็กแบบขุด 2 ระดับ 
49 ชุมชนโนนแต้ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ  
50 ชุมชนปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
51 ชุมชนม่วงชุม อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
52 ชุมชนดงละคร ต าบลดงละคร จังหวัดนครนายก   
53 ชุมชนเครือข่ายลิม่ทอง จังหวัดบุรรีัมย ์  
54 ชุมชนพะเยา อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
55 ชุมชนกุดใหญ่ จังหวัดบุรรีัมย ์  
56 ชุมชนบ้านตมู อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
57 ชุมชนบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  

4. ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าของประเทศ 

ด าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีสเถียรภาพ พร้อมให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนนุ
การบริหารจัดการน้ าของประเทศ โดยมีผลการด าเนินงาคิดเป็นร้อยละ 50 ดังนี้ 

4.1) Availability : ด าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มี
เสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.97 (คะแนนร้อยละ 25.00) 

4.2) Service : ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ ากับหน่วยงานอ่ืน แล้ว
ทั้งสิ้น 3 ด้าน (คะแนนร้อยละ 10.70) ดังนี้ 

1) ด้านน้ าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ า : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ  
2) ด้านการบริหารจัดการภยัพิบัติ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  
3) ด้านน้ าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลกบัการประปานครหลวง 

4.3) Tool : ด าเนินการให้ค าแนะน าเชิงเทคนิคที่เป็นประโยชนก์ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลว้
ใน 3 ด้าน ดังนี ้

1) การคาดการณ์ลักษณะอากาศ :   พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ เป็น one map แสดงผลที่เว็บไซต์ http://waterinfo.onwr.go.th เพ่ือให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และด าเนินการวิเคราะห์
และให้ค าแนะน าเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการน้ าทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งกับหน่วยงานต่างๆ โดยใช้
ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าฯ เช่น การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ า 



 

โดยกรมชลประทาน  และการประชุมอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า /คณะท างานอ านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดย สทนช. 

2) ด้านน้ าเพ่ือระบบนิเวศและคุณภาพน้ า : สนับสนุนแบบจ าลองลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
(ระบบใหม่) ให้แก่ กรมควบคุมมลพิษเพ่ือใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคาดการณ์คุณภาพน้ าและ
เตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ า ส าหรับลุ่มน้ าเจ้าพระยาและท่าจีน 

3)  ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : ถ่ายทอดองค์ความรู้การติดตามสถานการณ์น้ า เพ่ือ
สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น ให้กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 14–15 มีนาคม 2562 โดยเนื้อหาประกอบด้วย แบบจ าลองคาดการณ์
สภาพอากาศ WRF-ROMS ระบบเตือนภัยน้ าท่วมฉับพลัน  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือคาดการณ์น้ า
ท่วมและบริหารจัดการน้ า  แบบจ าลองคาดการณ์คลื่น (SWAN) และการยกตัวของระดับน้ าทะเลจากคลื่น
ซัดฝั่ง (storm surge) รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ าฯ เพ่ือการจัดท า
รายงานสถานการณ์ภัย 

4.4) Report : สนับสนุนให้เกิดการรายงานและ/หรือออกประกาศแจ้งเตือนภยั ใน 2 ด้าน 
ดังนี้ 

1) ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : สทนช. ในฐานะหน่วยงานบูรณาการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ได้ใช้ข้อมูลคาดการณ์ลักษณะ
อากาศจากคลังข้อมูลน้ าฯ เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานฉบับกลางด้านสถานการณ์น้ าประจ าวัน 

2) ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : ใช้ข้อมูลแบบจ าลอง และระบบจากคลังข้อมูลน้ าฯ 
สนับสนุนการประกาศแจ้งเตือนภัยและการปฏิบัติภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช. 
ในเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2562 
และสนับสนุนการออกประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรื่อง ยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ลงวันที่ 18 กันยายน 2562  กรณีที่พายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” 
ก่อให้เกิดฝนตกหนักและสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้  

ตัวช้ีวัดย่อย : จ านวนหน่วยงานที ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติแล้ว

ทั้งสิ้น จ านวน 25 หน่วยงาน โดยประกอบด้วย 12 หน่วยงานหลักที่ใช้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์จาก
คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง  และหน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลฯ เพ่ือการ
ด าเนินงานตามภารกิจจ านวน 13 หน่วยงาน ดังนี้ 

รายชื่อหน่วยงาน ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานท่ี สสน. สนับสนนุข้อมลู ข้อวิเคราะห์ คาดการณ ์โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมลูน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
1. ศูนย์เตือนภยัพิบัติแหง่ชาติ  
2. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

แผนภาพคาดการณฝ์นและทศิทางลมลว่งหนา้ 7 วัน 
จากแบบจ าลอง WRF-ROMS 



 

รายชื่อหน่วยงาน ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ 
3. กรมอุตุนยิมวิทยา  
4. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  
5. กรมชลประทาน  
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
7. กรุงเทพมหานคร  
8. สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
9. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร  
10. ส านกังานบริหารจดัการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สนทช.)   
11. กรมทรัพยากรน้ า  
12. บริษัท ทรคูอรป์อเรชั่น จ ากัด (ฝ่ายข่าวอากาศ TNN) 

 
 
 

13. ศนูย์อ านวยการน้ าแห่งชาติ สทนช. รายงานสถานการณ์น้ ารายสัปดาห ์
รายงานสถานการณ์น้ ารายวนั 
ข้อมูลแหล่งน้ าเครอืข่ายชุมชน 
ข้อมูลตรวจวดัจากโทรมาตร ฯลฯ 
รายงานสภาพภูมอิากาศ การคาดการณ ์และวิเคราะห์
พื้นที่เสีย่งเกดิฝนตกหนัก 

14. ศนูย์ปฏิบัตกิารนายกรฐัมนตร ี(PMOC) สรปุสถานการณ์น้ าประจ าวัน 
15. ศนูยเ์ฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช. ข้อมูลการวเิคราะห์และคาดการณส์ถานการณ์ ใน

เหตุการณ์พายโุซนรอ้น “ปาบึก” (PABUK) เคลือ่นตวั
เข้าสูภ่าคใต้  

16. กองบญัชาการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ ข้อมูลการวเิคราะห์และคาดการณส์ถานการณ์ เพื่อ
ประกาศยกระดับการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ ่
(ระดบั 3) วันท่ี 18 กันยายน 2562  กรณีทีพ่าย ุ 
“โพดลุ” และ “คาจิก”ิ ก่อใหเ้กดิฝนตกหนกัและ
สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้

17. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝนรายชั่วโมง จากสถานีโทรมาตร 
ระดับน้ า จากสถานีโทรมาตร 
ข้อมูลน้ าในเขื่อนใหญ่  
ข้อมูลน้ าในเขื่อนขนาดกลาง 
สถานีวดัน้ าท่าจากศนูย์อุทกวิทยา ภาค 1-8 

หน่วยงานท่ีขอใช้ข้อมลูผ่านระบบคลังข้อมลูน้ าและภูมิอากาศแห่งชาต ิ
18. กรมป่าไม้ ข้อมูลคาดการณฝ์น 
19. กรมอุตุนิยมวิทยา ฝนรายชั่วโมง จากสถานีโทรมาตร 
20. ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ คาดการณส์มดลุน้ า นอกเขตชลประทาน 



 

รายชื่อหน่วยงาน ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ 
21. กรมทางหลวงชนบท สถานีวดัน้ าท่าจากศนูย์อุทกวิทยา ภาค1-8 

ข้อมูลตรวจอตัโนมตัิระดับน้ า 
ระดับน้ า จากข้อมลูโทรมาตร 
ข้อมูลฝน จากโทรมาตรเตอืนภัย (early warning) 
ข้อมูลระดบัน้ าจากโทรมาตรเตือนภัย (early warning) 
ระดับน้ า 

22. การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย สถานีวดัน้ าท่าจากศนูย์อุทกวิทยา ภาค1-8 
23. การประปาส่วนภูมภิาค พื้นฐานเขือ่น 

ข้อมูลพืน้ฐานของสถานีวัด ระดับน้ า 
ข้อมูลพืน้ฐานของโทรมาตรเตือนภยั 
ข้อมูลอา่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ (รายชัวโมง) 
ระดับน้ า 
ข้อมูลระดบัน้ าจากโทรมาตรเตือนภัย (early warning) 
สถานีวดัน้ าท่าจากศนูย์อุทกวิทยา ภาค1-8 
ข้อมูลน้ าในเขื่อนขนาดกลาง 
ข้อมูลน้ าในเขื่อนใหญ ่

24. กรมโยธาธกิารและผังเมือง ข้อมูลน้ าในเขื่อนขนาดกลาง 
25. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร ข้อมูลฝน และระดบัน้ าจากโทรมาตรเตือนภยั  

         เง่ือนไขการนับ :  
- กรณีหน่วยงานเดียวกันแต่คนละฝ่าย/แผนก/คณะ มีการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลฯ ให้นับซ้ าหน่วยงานได้   
- กรณีหน่วยงานเดิมที่มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากคลังข้อมูลฯ และมีการใช้ข้อมูลต่อเนื่อง/เพิ่มขึ้นในปี 62 ให้นับรวมได ้

 

5. ความส าเรจ็ของการบรกิารถา่ยทอดเทคโนโลยีที เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้
ประชาชนและชุมชนน าไปใช้ประโยชน ์

5.1 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที ใช้แผนที แหล่งน้ าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการ
วางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที  

ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล  โดยได้ด าเนินการ
คัดเลือกพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 900 ต าบล รวมพ้ืนที่ 14 จังหวัด ดังนี้   

กลุ่มลุ่มน้ ายม-น่าน จ.น่าน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ 
กลุ่มลุ่มน้ าชี จ.กาฬสินธุ ์จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อุดรธาน ี
กลุ่มลุ่มน้ ามูล จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ 
กลุ่มลุ่มน้ าปราจีนบุรี-โตนเลสาป จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว 
กลุม่ลุม่น้ าทะเลสาบสงขลา-ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.พัทลุง จ.สงขลา 

 



 

และลงพ้ืนที่เพ่ือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการบริหารจัดการน้ าระดับท้องถิ่น” ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นใน 5 กลุ่มลุ่มน้ าในช่วงไตรมาสที่ 
2-4  ผลจากการด าเนินงานพบว่า เทศบาล/อบต. ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 534 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.33 สามารถใช้แผนที่แหล่งน้ า และองค์ความรู้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของตนได้  

5.2 จ านวนหมู่บ้านขยายผลที เรียนรู้จากชุมชนแกนน าในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ าชุมชน 

ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนา ว และ ท เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตาม 
แนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยไตรมาสที่ 1-3 ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชน
แกนน าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และ
ขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป โดยมีตัวอย่างกิจกรรมส าคัญ เช่น 

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน การใช้โปรแกรม Quantum GIS จัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่าย
ป้องกันภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รี สอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอ
เมือง จังหวัด นครสวรรค์ เป็นการถ่ายทอดการใช้เครื่องมือส ารวจและวางแผนการบริหารจัดการน้ าชุมชน 
มีชุมชนเครือข่ายและชุมชนขยาย ร่วมทั้งหน่วยงานภายนอก กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ 
และสภาเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ด าเนินงาน เข้าร่วมประมาณ 180 คน 

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ณ 
โรงแรมเอกลดา อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาดูงานพ้ืนที่ตัวอย่างความส าเร็จ "พิพิธภัณฑ์
จัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ บ้านโคกพลวง" ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ร่วมแลกเปลี่ยน
แนวทางการด าเนินงานทฤษฎีใหม่ การจัดรูปที่ดิน เก็บกักคาร์บอนในหมู่มวลไม้และการประเมินมูลค่า
ต้นไม้ รูปแบบเครื่องมืองและวิธีการเก็บข้อมูล การจัดการแปลงและผลผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มเพ่ือ
จ าหน่าย แปรรูปผลผลิต เป็นต้น โดยมีผู้ร่วมอบรมประมาณ 327 คน จากเครือข่ายชุมชน 74 เครือข่าย
ทั่วประเทศ  

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการก่อสร้างฝายที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ปี 2562 
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือถ่ายทอดความรู้การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2562 ชุมชนแกนน าที่ร่วมงานกับ สสน. จ านวน 60 ชุมชน ที่
คัดเลือกจากชุมชนแม่ข่ายและชุมชนเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและพร้อมพัฒนา ได้ท าการวิเคราะห์ สรุป 
จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน และด าเนินกิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ า ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าในพ้ืนที่ของตน และเป็นต้นแบบความส าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนในรูปแบบที่
เหมาะสมกับภูมิสังคม  โดยชุมชนแกนน าสามารถขยายผลการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ าไปยัง
พ้ืนที่ข้างเคียงได้แล้วจ านวน 60 หมู่บ้าน 



 

6. สร้างพื้นที ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการ 
ดิน น้ า ป่า 

สสน. ร่วมกับ อพ. ด าเนินงานถ่ายทอดแนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ชุมชน สู่เครือข่ายลุ่มน้ าแม่ละอุป ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาชิก
เครือข่ายประกอบด้วย ชุมชนบ้านแม่ละอุป บ้านห้วยยาใต้ บ้านขุนแม่ละอุป บ้านห้วยยาใน บ้านห้วย 
บะบ้า จ านวน 221 ครัวเรือน ประชากรกว่า 800 คน มีพ้ืนที่รวม 48,974.17 ไร่ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ท ากิน การบุกรุกป่า และการขาดแคลนน้ า เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1A ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 
และมีความไม่ชัดเจนในที่ดินท ากินและพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เกิดการบุกรุกป่าใช้เป็นที่กิน ท าให้ป่าเสื่อมโทรม
ลง น ามาสู่การขาดแคลนน้ าที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต  โดยได้ร่วมกับชุมชนวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่
การพัฒนาโครงสร้างน้ าเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การจัดท าข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ก าหนดข้อตกลงความร่วมมือ การลงนามรับรองแผนที่ และแผน
บริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ าร่วมกัน และด าเนินงานทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร  

การด าเนินงานที่ผ่านมาแล้ว ได้มีการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาโครงสร้างน้ า โดยเกิดการ
สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบฝายกรองธรรมชาติ 3 ชั้น (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบส ารอง
น้ า) ในล าห้วยส าคัญ มีการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ า ปลูกไม้เสริมล าห้วย ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง และด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 โดยสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ ดิน น้ า 
ป่า ตามแนวพระราชด าริให้กับชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนลงพ้ืนที่ท าการส ารวจ จัดท าแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และขยายผลในระดับเครือข่าย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ละอุป บ้านแม่แดดน้อย และบ้าน
กิ่วโป่ง  รวมพ้ืนที่กว่า 14,000 ไร่  และมีการสร้างกฏกติการ่วมกันในการดูแลรักษาป่า โดยมีผู้แทนของป่า
ไม้จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมหารือและให้รายละเอียดการดูแลรักษาป่าชุมชนชุมชน  รวมทั้งได้ร่วมกันจัดท า
แผนน าร่องการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ าแม่ละอุป อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จ.
เชียงใหม่ เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน บรรเทาทุกข์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานชุมชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท าเกษตรผสมผสาน 
มีกฎ กติกาชัดเจนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกันสามารถแก้ปัญหาที่ดินท ากิน การบุกรุกป่า และการ
ขาดแคลนน้ า พ้ืนป่าได้รับการฟ้ืนฟูให้มีความชุ่มชื้น ฟ้ืนสภาพความเป็นป่าไม้ ตลอดจนมีแผนปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันและรับมือภัยพิบัติของชุมชน เกิดเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการด าเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

7. นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ าขนาดเล็ก 
ด าเนินการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ าขนาดเล็ก โดยมีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้ า ใช้

เทคโนโลยีการตรวจวัดระดับน้ าแบบวัดความแตกต่างของความกดอากาศ (Hydrostatic Pressure) 
ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ 1) ระบบตรวจวัดระดับน้ าโดยเปรียบเทียบความกดอากาศระหว่างใต้ผิว
น้ ากับบนผิวน้ า แล้วแปลงค่าเป็นความลึกของน้ า และ 2) ระบบส่งข้อมูล ท าหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านทาง
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเซิฟเวอร์ที่ก าหนด เพ่ือติดตามระดับน้ าได้จากระยะไกล  แนวคิด
การออกแบบและพัฒนาเน้นที่การใช้งานได้สะดวก ติดตั้งง่าย และราคาถูก ซึ่งเหมาะสมกับการตรวจวัด



 

ระดับน้ าในแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็ก ปัจจุบันด าเนินการพัฒนาต้นแบบแล้วเสร็จและทดสอบความคาด
เคลื่อนของการตรวจวัดระดับน้ าในพ้ืนที่จริงแล้ว พบว่า มีค่าผิดพลาดของการวัดระดับความลึกน้ าเพียง 
1.29 เซนติเมตร  

  ส าหรับภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปร 2562 นั้น สสน. มีผลการใช้จ่ายรวม 
372.2685 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.81 ของแผน  โดยผลการใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ค่าใช้จ่ายจริง 227.0231 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.98 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด) และ 2) รายการ
ผูกพัน 145.2454 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.02 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด)  โดยรายการผูกพัน 
145.2454 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสัญญา 81.1897 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 55.90 ของ
รายการผูกพันทั้งหมด) และรายการอนุมัติผูกพันค่าใช้จ่าย 64.0557 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 44.10 ของ
รายการผูกพันทั้งหมด) เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่ายพบว่า สามารถใช้
จ่ายงบประมาณได้ใกล้เคียงกับแผนในทุกประเภทรายจ่าย โดยมีผลการใช้จ่ายด้านบุคลากร 87.4215 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 35.1998 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 และ 99.98 ของแผน ตามล าดับ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายโครงการมีผลการใช้จ่ายรวม 249.6471 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.25 ของแผน  
โดยทุกโครงการสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ใกล้เคียงกับแผน และโครงการส่วนใหญ่มีผลการใช้จ่ายกว่า
ร้อยละ 99 ของแผน  


