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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

1. แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีแผนการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี้ 

นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2556 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรก 

   1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการและ
เร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

  

โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพ
และบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  

ด าเนินการปรับปรุงสถานีโทรมาตรตรวจวัด
สภาพอากาศอัตโนมัติ จ านวน 501 สถานี 
เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่สถานีโทรมาตรทัว่
ประเทศ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานในการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์และส่ง SMS เตือนภัย 
และติดตั้งสถานีใหม่ในพืน้ที่ต้นน้ า จ านวน 
10 สถานี พร้อมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารผ่าน
เครือข่าย 3G และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจร
ปิดเพื่อยืนยันความถูกต้องของสถานการณ์ 
และปริมาณน้ าฝน  

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยง
ภัยน้ าท่วมน้ าแล้ง 25 ลุ่มน้ า  

จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม น้ าแล้ง และ
จัดล าดบัความส าคัญของพื้นที่ลุม่น้ าย่อย ตาม
เกณฑ์ความเสี่ยงภัยน้ าท่วม น้ าแล้ง จัดท า
รายงานบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารให้ครอบคลุม 
25 ลุ่มน้ า พร้อมทั้งให้บริการระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรน้ า 25 ลุ่มน้ า (Water Wiki) และ
แผนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมน้ าแล้งบนระบบ 
Internet GIS-MIS บูรณาการผลการศึกษาสู่
ระดับท้องถิ่น โดยเชื่อมกับโครงการจัดท าภูมิ
สารสนเทศน้ าระดบัต าบล 

โครงการจัดท าระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
ทรัพยากรน้ าทุกจงัหวัด (ยกเว้น 
กทม.)  

 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และข้อมลูภูมิ
สารสนเทศระดบัจังหวัด เพิ่มเตมิอีก 25 
จังหวัด ในภาคกลางและภาคตะวันตก โดย
การด าเนินงานรวมตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 - 2556 จะรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้ง
บ ารุงรักษาระบบข้อมูล ให้มีเสถียรภาพ และ
ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้
พร้อมส าหรับการใช้งานในระยะยาว 
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2556 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

พัฒนาแบบจ าลองสภาพอากาศ เพื่อติดตาม/
คาดการณ์ปริมาณฝน ทิศทางลมล่วงหน้า
ระยะสั้น 3 – 7 วัน ด้วยแบบจ าลอง WRF 
และ RAMS ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น และ
พัฒนาการคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล 
(3-6 เดือน) รวมทั้งประสานความร่วมมือการ
ด าเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งใน และ
นอกประเทศอย่างเป็นรปูธรรม และขยาย
เครือข่ายการให้บริการข้อมูลคาดการณ์และ
ข้อมูลเตือนภัย พร้อมทั้งปรับปรงุรูปแบบการ
แสดงผลเวบ็ไซต์ให้บริการข้อมูล 

 การจัดตั้งคลังข้อมูลน้ าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ  

(อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณ) 

 

 

จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านน้ าเพื่อ
การเตือนภัย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ และ
ประชาชนทั่วไป แบบ on-line, real-time 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบส ารอง
ฉุกเฉิน อุปกรณ์การส ารวจพื้นทีท่ี่จ าเป็น 
พร้อมทั้งจัดตั้งทีมปฏบิัติงานประจ าศูนย์ ที่
สามารถดูแลระบบข้อมูลให้ท างานอย่าง
ต่อเนื่อง และขัดข้องน้อยที่สุด 

 การพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ าระดับ
ต าบล  

(อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณ) 

 

รวบรวมข้อมูลโครงการ โครงสรา้งด้าน
ทรัพยากรน้ า บ่อน้ า แก้มลงิ และแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก ในขอบเขตพื้นที่ระดบัต าบล โดย
ด าเนินงานและประสานความร่วมมือกับ
เทศบาล/อบต. ในการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน และจัดท าแผนที่น้ าระดับ
ต าบล จ านวน 1,200 ต าบล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา
แหล่งน้ าในพืน้ที ่และต่อยอดการด าเนินงาน
ร่วมกับเทศบาล/อบต. จ านวน 500 ต าบล ที่
ได้ด าเนนิการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2556 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 

   6.3 สนับสนนุและส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถาบนัการศึกษาขัน้สูงให้
เกิดการวิจัยและพัฒนา และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 

สร้างชุมชนแม่ข่ายเพิ่มอีก 5 ชุมชน โดย
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า รายได้ และ
ผลผลติของชุมชน และพฒันาให้เกิดระบบ
การขยายผล และติดตามผลการด าเนินงาน 
10 ชุมชนเดิม  

 

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ าแนกตามงบรายจ่าย 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน  าและการเกษตร 122,884,400 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน  122,884,400 บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  122,884,400 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร  43,104,300 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  20,430,100 บาท 

3) งบรายจ่ายอื่น  59,350,000 บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษา
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  10,000,000 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ า
ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20,000,000 บาท 

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  3,000,000 บาท 

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.)  26,350,000 บาท 
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3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2556 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจยั 
พัฒนาเทคโนโลย ีและ
ฐานความรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

เพื่อพัฒนาฐานความรูแ้ละ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

มีผลงานวิจัยและฐานความรู้
สนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันฯ 

                        
20.4301 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 

- พัฒนาฐานความรู ้                                 
- พัฒนางานวิจัย                                 

  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัต ิ

1) เพื่อขยายผลการติดตาม
ภาพอากาศและสถานการณ์
ฝนให้ครอบคลุมพื้นที่ 
2) เพื่อท าการตรวจสอบ 
ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน 
บ ารุงรักษาให้อุปกรณ์ท างาน
ได้ตามปกติ 
3) ปรับปรุงฐานเวลาและการ
ท างานของซอฟต์แวร์ของ
อุปกรณ์ให้มีความเสถียรมากขึ้น 
4) ปรับรูปแบบการส่งข้อมูล
ใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งาน 

1) สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศอัตโนมัติทั่วประเทศ มี
เสถียรภาพพร้อมใช้งาน 
2) ข้อมูลส าหรับสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ า  
3) ข้อมูลส าหรับเตือนภัยจากฝน
ตกหนักในพื้นที่ และระดับน้ าใน
ล าน้ าส าคัญ 
4) สามารถบริหารจัดการภัยพบิัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เตรียมการป้องกันและลดความ
เสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน                         

10.0000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ า 

  - ตรวจสอบการท างานและ
คัดเลือกสถาน ี

    
                        

    

  - จัดหาอุปกรณ ์                                 
  - จัดส่งอุปกรณ์ไปยังสถานที่ตดิตั้ง                                 
  - ลงพื้นที่เพือ่บ ารุงรกัษา/ติดตั้ง                                 
  - ตรวจสอบการท างานของสถานี

โทรมาตร 
    

                        
    

  - สรุปผลและจัดท ารายงาน                                 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2556 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
งานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1) รวบรวมข้อมูลและพัฒนา
ระบบการแสดงผลในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ
ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน 
2) จัดท ารายงานข้อเท็จจริงเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และน้ า 
3) รวมกลุ่มเครือข่ายในการวจิัย
และพัฒนาระบบคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศ เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลง เตือนภยัด้านน้ า 
อากาศ เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันความเสียหายจากภัย
พิบัติ 

1) มีฐานข้อมูลสภาพภูมอิากาศ 
สถานการณ์น้ า พร้อมระบบ
แสดงผลข้อมูล ประกอบการ
วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสถานการณ์น้ า  
2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ด้วยการคาดการณ์สภาพภูมอิากาศ
ระยะกลางและระยะสั้น เตือนภัย
ด้านน้ า และอากาศ เพื่อการ
ติดตามเฝ้าระวัง และแบบจ าลอง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระยะยาว 
3) มีรายงานข้อเท็จจริงที่ออกเป็น
ประจ าเพื่อใช้ประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์ 
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์จากฐานขอ้มูลและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ                          

3.0000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ า 

  - พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูล                                 
  - รายงานสถานการณน์้ าและ

อากาศ 
    

                        
    

  - รายงานการคาดการณ์สภาพ
อากาศระยะสั้นและกลาง 

    
                        

    

  - พัฒนาระบบสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานและติดตาม
สถานการณ ์

    

                        

    

  - พัฒนาระบบสนับสนนุการ 
เตือนภัย  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2556 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
งานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น 

โครงการจัดท าระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าทกุจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) 

1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลโครงการ โครงสร้างด้าน
ทรัพยากรน้ า และแผนการ
บริหารจัดการน้ าของแต่ละ
พื้นที่ โดยมีการท างานรว่มกับ
หน่วยงานระดับทอ้งถิ่น 
2) พัฒนาระบบฐานขอ้มูล 
ระบบแสดงรายงานพื้นฐาน 
และแสดงผลข้อมูลบนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับ
จังหวัด 

1) มีฐานข้อมูลพื้นฐาน และ
ข้อมูลโครงการด้านทรัพยากรน้ า 
ระดับจังหวัด 
2) หน่วยงานทอ้งถิ่นสามารถดูแล
ระบบข้อมูล และใช้ประโยชน์
จากขอ้มูลบนระบบเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพื้นทีข่อง
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
3) ข้อเสนอแนะในการ
บ ารุงรักษาระบบขอ้มูล และ
ทิศทางในการบริหารจัดการน้ า
แต่ละพื้นที ่                         

26.3500 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

  - รวบรวมขอ้มูลดา้นการบริหาร
จัดการน้ าของท้องถิ่น 

    
                        

    

  - วิเคราะห์ศักยภาพความเสี่ยงน้ า
ท่วมน้ าแล้ง และปัญหาของแต่ละ
พื้นที ่

    

                        

    

  - จัดสัมมนากลุ่มรายภาค/จังหวัด                                 
  - พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลราย

จังหวัด ทั้งแบบรายงานสถิติ และ
แผนที ่

    

                        

    

  - ศึกษาโครงสร้างข้อมลู ออกแบบ
ฐานขอ้มูล และรูปแบบการ
แสดงผล 

    

                        

    

  - จัดท าข้อมูลแผนที ่และพัฒนา
ระบบการน าเข้าขอ้มูล 

    
                        

    

  - ปรับปรุง/บ ารุงรักษาระบบ                                  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2556 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่าย งานวิจัย
และพัฒนา ดา้นการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

กิจกรรมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

1) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันฯ 

2) พัฒนาเครือข่ายการวจิัย
และความร่วมมอืทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธภิาพ 

2) มีเครือข่ายการวิจยัและ
เครือข่ายการท างานด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร รองรับการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ                         

43.1043 ทุกฝ่าย 

  - พัฒนาทรัพยากรบุคคล     
                        

    

  - พัฒนาเครอืข่ายวิจัยและความ
ร่วมมอื 

    
                        

    

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
และน าผลงานวิจยัไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัประชาชน
และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วย
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชนดว้ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนาแม่ขา่ยการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย โดยการประยกุต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า รายได้ 
และผลผลิตของชุมชน  

1) ชุมชนได้เรียนรู้ พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกิดเป็นระบบจัดการ
ข้อมูลชุมชน 
2) เกิดระบบจัดการน้ าระดับ
ชุมชน เช่น บัญชีน้ า แผนการ
พัฒนา ระบบสนับสนุนการ
วางแผนและตัดสินใจ 
3) เกิดระบบบริหารการผลิต เช่น 
ระบบบัญชี แผนการผลิต 
แผนการขาย และการตลาด 
4) การเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม 
โดยพัฒนาคุณภาพแม่ขา่ย 
พัฒนาแกนน าและเยาวชน 

                        

20.0000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2556 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  - วางแผนการด าเนินงานร่วมกับ
ชุมชน 

    
                        

    

  - การบริหารจัดการน้ าชมุชน                                 
  - การเพิ่มขีดความสามารถในการ

ผลิต 
    

                        
    

  - การสร้างเครอืข่ายการจัดการ
น้ าชุมชน 

    
                        

    

  - สรุปผลการด าเนนิงาน และ
แลกเปลี่ยนความรู ้

    
                        

    

    
            

122.8844  

 

 

 


