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   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) - 1 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การมหาชน) 
 วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
 น้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
 ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
 บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

 
อ านาจหน้าที่ 
 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 
 ก่อตั้งสิทธิหรือท้านิติกรรมทุกประเภท ผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท้านิติกรรมอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินงานของสถาบัน 
 จัดให้มีหรือให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานของสถาบัน 
 เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
 กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
 ท้าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด้าเนินกิจการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก้าหนด 
 เป็นตัวแทน หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
 ด้าเนินการอ่ืนใดที่จ้าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
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   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) - 2 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้าหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้้าและการเกษตร เพ่ือรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่

รุนแรงขึ้น และขยายผลการท้างานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
 
พันธกิจ  
 วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
 บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพ่ือให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและชุมชน 
 พัฒนาต้นแบบความส้าเร็จของการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ให้มีศักยภาพและพร้อมที่จะขยายผล 

 
ผลผลิต 
 ผลงานวิจัยและพัฒนา ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  
  

ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน น้าผลงานวิจัยและพัฒนา ฐานความรู้ และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากร

น้้าและการเกษตร  
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   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) - 3 

การประเมินส าหรับ สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ  4 ด้าน น  าหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี  

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน    ร้อยละ 60  
2. มิติที ่2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ       ร้อยละ 10 
3. มิติที ่3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน      ร้อยละ 15 
4. มิติที ่4  มิติด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ   ร้อยละ 15 

   
การประเมินส าหรับ สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ค านวณจากผลคะแนนถ่วงน  าหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี  

ผลคะแนน 
น  าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถ่วงน้้าหนักของมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 60 1 2 3 4 5 
2.  ผลคะแนนถ่วงน้้าหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ   10 1 2 3 4 5 
3.  ผลคะแนนถ่วงน้้าหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   15 1 2 3 4 5 
4.  ผลคะแนนถ่วงน้้าหนักของมิติด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ  15 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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* ผลการด้าเนนิงาน ณ เดือนสิงหาคม 2555 
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ตัวชี วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

นโยบายรัฐบาล ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2556 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 

มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ  60) 
ตัวชี วัดนโยบายรัฐบาล  (ร้อยละ 20)  
นโยบายรัฐบาลข้อที่ 5 : นโยบายที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นนโยบาย 5.7 : สร้างภูมิคุม้กัน
และเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศและ
พิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์
ความรู้และระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกบั
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและภัยธรรมชาต ิเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพยากรณแ์ละ
คาดการณ์ ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศและภัย
ธรรมชาติในระดับประเทศและระดับ
พื้นที่ จัดท้ายุทธศาสตร์รองรับพิบตัิภัย
ระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรดัการเตือน

1.1 จ้านวนการบริการข้อมลูและวเิคราะห์
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
(รายการ) 
 -  เป็นตัวช้ีวัดการด้าเนินงานของ
โครงการจดัท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้
แผนงานศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพบิัติโดย
ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 -  กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต 
 

10 850 121 343 472 
 

830 840 850 
 

860 870 ค าอธิบาย 
ความส้าคญั 
การพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยง
ข้อมูลอย่างครบวงจร โดยเฉพาะกบั
ดาวเทียมธีออส (Thailand Earth 
Observation Satellite: THEOS) 
จะถูกน้ามาใช้ในการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ท้าให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถใช้ฐานข้อมลูนี้ ใน
การติดตาม เฝ้าระวังภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ตลอดจนการวางแผนและ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกดิ
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม 
บริการข้อมลู/บริการวิเคราะห์ ด้าน
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ภัยและการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือความแปรปรวนในปัจจุบน เพื่อให้
เป็นฐานกับการรบัมือความเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะ
น้้าท่วม  
สึนามิ แผ่นนดินไหว และดินถล่ม สร้าง
กลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดบัชุมชน 
ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับ
ชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง 
ๆ ด้าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่อง
ของความจ้าเป็นของโครงการพัฒนา
เขื่อนและเกาะ เพื่อป้องกันกรุงเทพฯ 
และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้้าทะเล และจากการละลาย
ของน้้าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนท่ี
ก้าลังเกิดขึ้น 
 

สารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร ที่มีการให้บริการแก่
ผู้รับบริการจากหน่วยงาน/
บุคคลภายนอก เช่น รายงาน
คาดการณ์ฝนผ่านเว็บไซต์ สรุป
สถานการณ์น้้ารายสัปดาห์ ข้อมูลจาก
สถานีโทรมาตรตรวจวดัสภาพอากาศ
อัตโนมัติ ข้อมลูจากแบบจ้าลอง
คาดการณ์สภาพอากาศ ข้อมูลเพือ่
ติดตามสถานการณ/์ประกอบการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร ข้อมูลประกอบการวิจยั
และพัฒนาหรือวิจยัพัฒนาต่อยอด 
รวมทั้งการวิเคราะห์ ให้ค้าปรึกษา  
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน  
ผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยงานท่ี
ต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าหรือการเกษตร
สนับสนุนการด้าเนินงาน เช่น กรม
ชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ รวมถึงสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และชุมชน ท่ีต้องการรับ
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บริการข้อมลูหรือบริการวิเคราะห์
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 
เง่ือนไข 
- เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการ

ด้าเนินงานไม่สะสม 
- บริการวิเคราะหห์รือบริการข้อมลู

ที่ให้บริการไปแล้ว สามารถนับอีก
ได้หากผู้รับบริการไม่ใช่รายเดิมที่
เคยขอรับบริการ 

หมายเหตุ (เป็นตัวเลข baseline ใหม่
ที่คาดการณ์จากผลการด้าเนินงาน ณ 
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2555) 
จ้านวนบริการฯ ในปี 2556 
ประกอบด้วย 
1. บริการที่เกิดขึ้นแน่นอน 
จ้านวน 826 รายการ ได้แก ่
1.1 แผนภาพคาดการณฝ์นล่วงหน้า 
ให้บริการวันละ 2 ครั้ง รวม 730 
รายการ 
1.2 รายงานคาดการณ์สภาวะฝนราย
สัปดาห์ 48 รายการ 
1.3 รายงานสรุปสถานการณ์น้้าราย
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สัปดาห์ 48 รายการ 
2. บริการอื่นๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 24 รายการ 

1.2 อัตราความถูกต้องของบริการข้อความ
สั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้้าฝน ปริมาณ
น้้าในเขื่อน และพายุ (ร้อยละ) 
  - เป็นตัวช้ีวัดการด้าเนินงานของ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ้ารุงรักษาสถานโีทรมาตรตรวจวดัสภาพ
อากาศอัตโนมตั ิ ภายใต้แผนงานศูนย์
เครือข่ายเตือนภัยพิบตัิโดยใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต 
 
 

10 98.25 - 98.93 99.39 97.75 98 98.25 
 

98.50 98.75 ค าอธิบาย 
ความส้าคญั 
สสนก. ได้พัฒนาระบบโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้า้
อัตโนมัติ มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย 
สามารถเช่ือมโยงข้อมลูอัตโนมตัิผา่น
ระบบ GPRS และระบบโทรมาตรวัด
ระดับน้้าด้วยเรดาร ์เพื่อติดตาม
สถานการณ์น้้าในแม่น้้าสายหลัก 
สนับสนุนการเตือนภัยจากอุทกภัย
และน้้าป่าไหลหลากในภาพรวมของ
ประเทศ เมื่อตรวจพบข้อมลูที่มี
แนวโน้มจะก่อให้เกดิภัยจากปริมาณ
ฝนท่ีตกหนัก รวมทั้งเตือนภัยปริมาณ
น้้าในเขื่อน และพายุ เพื่อแจ้งไปยงั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านทาง 
บริการข้อความสั้น (SMS)  ซึ่งเป็น
ข้อมูลจากการประมวลผลข้อมลู
อัตโนมัติจากระบบเครือข่ายเพื่อการ
จัดการทรัพยากรน้้าแห่งประเทศไทย 
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www.thaiwater.net  และระบบ
คลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย 
www.thaiweather.net โดย
ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและเตือนภัย เช่น กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี 
ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาติ มลูนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   
เง่ือนไข 
- เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการ

ด้าเนินงานไม่สะสม 
 

http://www.thaiweather.net/
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เอกสารแนบค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551   

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าเทียบกับ
งบประมาณท่ีได้รับ  สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

งบประมาณที่ได้รับตั งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั ง                                                                                                             อัตราก าลัง (ปัจจุบัน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 16.05 ล้านบาท  ผู้บริหาร       1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 86.38 ล้านบาท เจ้าหน้าที่     75 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 299.05 ล้านบาท ลูกจ้าง          5 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 224.65 ล้านบาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ประมาณการ) 122.88.ล้านบาท  
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วัตถุประสงค์การจัดตั ง  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (ในภาพรวม) ตั งแต่ปีท่ีได้รับการจัดตั ง – พ.ศ.2555 

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 

2) น้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 

สสนก. มีผลงานวิจัยและพัฒนา (ผลผลิต) และน้าเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์) ที่ส้าคัญ ได้แก่ 

 ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน  าอัตโนมัติ สสนก. ได้พัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกล มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ใช้
วัดระดับน้้า ปริมาณน้้าฝน และสภาพอากาศ เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบ GPRS และมีระบบแสดงผลข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thaiweather.net พร้อมทั้งพัฒนาระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเหตุเตือนภัยปริมาณฝน น้้าในเขื่อน และพายุ เพ่ือแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันท ีนอกจากนี้ สสนก. ยังได้พัฒนาระบบโทรมาตรวัดระดับ
น้้าด้วยเรดาร์ เพ่ือติดตามสถานการณ์น้้าในแม่น้้าสายหลัก ส้าหรับจัดท้าระบบเตือนภัยจากอุทกภัยและน้้าป่าไหลหลากในภาพรวมของ
ประเทศได้ ปัจจุบัน สสนก. มีสถานีโทรมาตรในความดูแล จ้านวน 662 สถานี ทั่วประเทศ  

 การคาดการณ์ฝนและสภาพอากาศ สสนก. ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพ่ือน้ามาใช้ในงานวิจัยและพัฒนาแบบจ้าลองลม 
(RAMS) และแบบจ้าลองสภาพอากาศ (WRF) สามารถคาดการณ์ฝนและสภาพอากาศล่วงหน้าได้ 7 วัน โดยประมวลผลและปรับปรุง
ข้อมูลวันละ 2 ครั้ง ให้บริการข้อมูลผ่านทางอีเมล์และเว็บไซต์ ให้กับ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้้า 

3) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในด้านการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

สสนก. ได้ด้าเนินการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

 ความร่วมมือในประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และสถาบันการศึกษา ดังนี้ 
(1) เครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา เช่น กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บมจ.ปตท. บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ฯลฯ 
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(2) เครือข่ายข้อมูลทรัพยากรน  า สนับสนุนข้อมูลด้านทรัพยากรน้้าและภูมิอากาศเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบคลังข้อมูลน้้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้้า กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กรมอุทกศาสตร์ฯ 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า และ ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(3) เครือข่ายงานด้านชุมชน ร่วมด้าเนินการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการน้้าชุมชน 
เช่น ส้านักงาน กปร. กรมชลประทาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิส้านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การเคหะแห่งชาติ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เป็นต้น 

 ความร่วมมือต่างประเทศ ที่ส้าคัญ ได้แก่ 
(1) การด้าเนินงานด้าน Grid Technology เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรการศึกษาและการวิจัย 18 แห่ง จาก 12 ประเทศในยุโรป

และเอเชีย เพ่ือใช้ประโยชน์จาก GRID Technology มาสนับสนุนการใช้งานบน application ต่างๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย โดย สสนก. เป็นผู้
ประสานงานหลักในสาขา Weather Forecast and Climatology 

(2) การศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความร่วมมือกับ Wuhan University ประเทศจีน และ The Institute of 
Atmospheric Physics (IAP) กับ Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research (IGSNRR), Chinese 
Academy of Sciences (CAS) ประเทศจีน  

(3) การพัฒนาแบบจ าลองการไหลของน  า มีความร่วมมือกับ DHI ประเทศเดนมาร์ก ในการพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพ่ือวิเคราะห์การ
ไหลในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็น
ผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน

ผลการด้าเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ ที่ส้าคัญ ได้แก่  

 การจัดการทรัพยากรน  าชุมชน สสนก. เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปี 2552 ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. โดย สสนก. 
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วัตถุประสงค์การจัดตั ง  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (ในภาพรวม) ตั งแต่ปีท่ีได้รับการจัดตั ง – พ.ศ.2555 

ให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิด
ประสิทธิผล 

ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เช่น ข้อมูลอากาศและน้้า แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างน้้าส้าหรับการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ช่วยแก้ปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และพัฒนาการบริหารจัดการน้้าของชุมชน  
ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมามีโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าเนินการในพ้ืนที่ 20 
ชุมชน และโครงการจัดการน้้าชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง ด้าเนินการ
ในพ้ืนที่ 128 ชุมชน รวมมีเครือข่ายการจัดการน้้าชุมชน 148 ชุมชน เป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการน้้าชุมชน เพ่ือขยาย
ผลส้าเร็จไปยังชุมชนข้างเคียงต่อไป  

 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน  าระดับต าบล เริ่มด้าเนินการปี 2555 ร่วมกับอบต./เทศบาล 500 แห่ง พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ด้าน
การจัดการน้้าให้ใช้ประโยชน์จากแผนที่แหล่งน้้า และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ของตนเอง 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) จะปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี   

1. การคาดการณ์สภาพอากาศระยะกลางและระยะยาว พัฒนาแบบจ้าลองสภาพอากาศ เพ่ือติดตาม/คาดการณ์ปริมาณฝน ทิศทางลมล่วงหน้าระยะสั้น 3  – 7 วัน ด้วย
แบบจ้าลอง WRF และ RAMS ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น และพัฒนาการคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล (3-6 เดือน) รวมทั้งประสานความร่วมมือการด้าเนินงานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานทั้งใน และนอกประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และขยายเครือข่ายการให้บริการข้อมูลคาดการณ์และข้อมูลเตือนภัย พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแ บบการแสดงผลเว็บไซต์
ให้บริการข้อมูล 

2. ปรับปรุงสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จ้านวน 501 สถานี เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่สถานีโทรมาตรทั่วประเทศ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานในการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์และส่ง SMS เตือนภัย และติดตั้งสถานีใหม่ในพ้ืนที่ต้นน้้า จ้านวน 10 สถานี พร้อมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารผ่านเครือข่าย 3G และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องของสถานการณ์ และปริมาณน้้าฝน 

3. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน  าต าบล จัดท้าแผนที่น้้าระดับต้าบล 4,000 ต้าบล (ด้าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558) เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่  
มีเป้าหมายด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ้านวน 1,200 ต้าบล และต่อยอดการด้าเนินงานร่วมกับเทศบาล/อบต. จ้านวน 500 ต้าบล ที่ได้ด้าเนินการแล้วใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้้าอัตโนมัติ (Media Box) ให้กับเทศบาล/อบต. ที่มีความพร้อม  

4. จัดตั งศูนย์คลังข้อมูลน  าแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้้า ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดท้าระบบข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย 
ติดตาม คาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และ
ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

5. สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน  าชุมชน ด้าเนินการเพ่ิมเติมอีก 5 ชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบความส้าเร็จ พร้อมที่จะขยายผลให้เกิดเครือข่ายการจัดการน้้า
ชุมชน เพ่ือช่วยลดปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม  

 
 ลงชื่อ …………………………………… 

                             (ผู้อ้านวยการ) 
                                   วันที่ ………………………………….. 


