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บทที่ 4 

แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 

1. แผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) มีแผนการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี้ 

นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงาน  

ปงบประมาณ 2558 

ขอท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(ขอท่ี 6.8) 

ขอท่ี 8 การพัฒนาและ

สงเสริมการใชประโยชน

จากวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม  

(ขอท่ี 8.4, 8.5) 

ขอท่ี 9 การรักษาความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากร 

และการสรางสมดุลระหวาง

การอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน (ขอท่ี 

9.4) 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและบํารุงรักษา

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ

อากาศอัตโนมัติ  

    

- ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและคัดเลือก

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 774 สถานีท่ัวประเทศ 

(ประกอบดวยสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ

อากาศและปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติจํานวน 550 

สถานี และสถานีโทรมาตรวัดระดับอัตโนมัติ

จํานวน 224 สถานี) 

- จัดหาชุดอุปกรณตรวจวัดเพ่ือทําการเปลี่ยน

ทดแทน และติดตั้งใหม 

- เขาพ้ืนท่ีเปลี่ยนอุปกรณ ซอมแซม และ

บํารุงรักษา 

- ตรวจสอบการดําเนินงาน และการทํางานของ

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพ้ืนท่ี 

- ใหบริการ SMS เตือนภัยปริมาณฝน พายุ น้ําใน

เข่ือน โดยมีอัตราความถูกตองรอยละ 95 ข้ึนไป 

- ใหบริการขอมูลจากระบบโทรมาตรผานเว็บไซต 

www.thaiwater.net   

โครงการสรางแมขายการ

จัดการทรัพยากรน้ําชุมชน

ดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 

 

- พัฒนาชุมชนแมขายการจัดการทรัพยากรน้ํา

ชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยการประยุกตใช

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และระบบสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รายได และ

ผลผลิต ในพ้ืนท่ีชุมชนแมขาย 20 พ้ืนท่ี และ

พ้ืนท่ีลุมน้ํา 6 ลุมน้ํา พรอมท้ังติดตามการ
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงาน  

ปงบประมาณ 2558 

 ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเครือขาย 38 พ้ืนท่ี 

- สรางชุมชนแมขายเพ่ิมอีก 5 เครือขาย รวมใน

ปงบประมาณ 2558 จะมีแมขายการจัดการ

ทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ท้ังสิ้น 40 เครือขาย 

- พัฒนาใหเกิดเครือขายการจัดการน้ําชุมชน โดย

ชุมชนแมขายมีศักยภาพสามารถขยายผลการ

บริหารจัดการน้ําชุมชนไปยังชุมชนลูกขาย (แม

ขาย 1 ชุมชน ขยายผลสูลูกขาย 3-5 ชุมชน)  

 โครงการพัฒนาระบบศูนย

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ

แหงชาติ 

จัดตั้งศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานน้ําเพ่ือการ

เตือนภัย รวบรวมและบริหารจัดการขอมูลเพ่ือ

ใหบริการขอมูลแกหนวยงานราชการ และ

ประชาชนท่ัวไป แบบ on-line, real-time ตลอด 

24 ชั่วโมง ประกอบดวยการพัฒนา 3 ระบบหลัก 

ไดแก 

- ระบบคลังขอมูล: รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จํานวน 13 หนวยงานท่ีไดมีการเชื่อมโยงขอมูล

รวมกัน ดําเนินการรวบรวม และปรับปรุงขอมูล

บนระบบคลังขอมูลและภูมิอากาศแหงชาติ  เพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบใหบริการขอมูลระหวาง

หนวยงาน และระบบแสดงผลขอมูลของ

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ เพ่ือใช

สําหรับการวิเคราะหท้ังในเชิงสถิติตัวเลข และ

เชิงพ้ืนท่ี 

- จัดทําระบบวิเคราะหและบริหาร: ปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบแบบจําลองการบริหาร

จัดการน้ําและคาดการณน้ําทวมในพ้ืนท่ี 

ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําชี ลุมน้ํามูล และตอยอด

การพัฒนาระบบแบบจําลองเพ่ือการบริหาร

จัดการน้ํา และการคาดการณน้ําทวมในพ้ืนท่ี
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงาน  

ปงบประมาณ 2558 

อ่ืนๆ   เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขอมูล และระบบ

การคาดการณสภาพอากาศ 

- ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน: ปรับปรุง และเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Core IT Infrastructure) 

ของระบบงานคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ

แหงชาติ ท่ีไดเริ่มใหบริการแลวอยางเปนรูปธรรม 

รวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ

รองรับขอมูลจากหนวยงานตางๆ 13 หนวยงาน 

ซ่ึงยังไมไดมีการจัดซ้ือตั้งแตเริ่มดําเนินการ 

นอกจากนี้ยังคงดําเนินการพัฒนาศักยภาพของ

เจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถดูแล

จัดการระบบคลังขอมูลขนาดใหญ (Data 

warehouse) ไดอยางมีเสถียรภาพ  

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศ

น้ําระดับตําบล  

 

- รวบรวมขอมูลโครงการ โครงสรางดานทรัพยากร

น้ํา บอน้ํา แกมลิง และแหลงน้ําขนาดเล็ก ใน

ขอบเขตพ้ืนท่ีระดับตําบล โดยดําเนินงานและ

ประสานความรวมมือกับเทศบาล/อบต. ในการ

จัดทําแผนท่ีน้ําระดับตําบล จํานวน 600 ตําบล 

เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ี  

- ตอยอดการดําเนินงานรวมกับเทศบาล/อบต. ท่ี

ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ 2557 

- รวมมือกับเทศบาล/อบต. พัฒนาศักยภาพ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน ในการใชงานแผนท่ี และขอมูล

ภูมิสารสนเทศ 

- ถายทอดเทคโนโลยีการใชอุปกรณติดตาม

สถานการณน้ําอัตโนมัติ (Media box) ใหแก

เทศบาล/อบต.เพ่ิมเติม 
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนนิงาน  

ปงบประมาณ 2558 

 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

- ดําเนินการตามข้ันตอนพัสดุในการจัดทํา 

ราคากลางและ TOR การจัดหาผูรับจาง จัดทํา

สัญญากอสรางและจางควบคุมงาน 

- ดําเนินการกอสรางอาคารและติดตาม

ความกาวหนาของงานใหเปนไปตามแผนท่ี

กําหนด  

หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขอที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซ่ึง

นําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางปองกันไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวมในป 2554 

และหาวิธีที่จะแกปญหาน้ําทวมเฉพาะพืน้ที่ใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผล  สวนภาวะแลงจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาล

จะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด ซ่ึงจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป 

ขอ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แกละนวัตกรรม 

8.4 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง  

ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพฒันาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใช

เทคโนโลยีจากตางประเทศ สงเสริมการใชเคร่ืองมือ วัสดุ และสินคาอื่นๆ ที่เปนผลจากการวิจยัและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมี

นโยบายจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐที่เอื้ออาํนวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จําเปนจะตองจัดซ้ือจัดจางวัสดุอุปกรณ

หรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซ่ึงเปน

โครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของอภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตางๆ 

เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การต้ังศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน 

ขอ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

9.4 บริหารจัดการน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ

ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทําแผนงาน โครงการ ไมเกิดความ

ซํ้าซอน มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดต้ังหรือกําหนดกลไกใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพรอมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย 
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2. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

รายละเอียดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 

ผลผลิต : ฐานความรูและเทคโนโลยี ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 

361,317,700 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน 

 

         361,317,700  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

        361,317,700  บาท 

1) คาใชจายบุคลากร 

 

          68,493,600  บาท 

2) คาใชจายดําเนินงาน 

 

         30,824,100  บาท 

3) คาครุภัณฑ 

 

          72,060,000  บาท 

(1) ระบบติดตามและประมวลผลศูนย

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ 1 ระบบ 

 

            72,060,000  บาท 

4) คาท่ีดิน/สิ่งกอสราง 

 

          80,000,000  บาท 

(1) โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 1 โครงการ 

 

            80,000,000  บาท 

 งบประมาณท้ังสิ้น          400,000,000   บาท  

  ป 2558 ตั้งงบประมาณ           80,000,000   บาท  

  ป 2559 ผูกพันงบประมาณ          320,000,000   บาท  

 5) คาใชจายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

บํารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

อัตโนมัติ 

6) คาใชจายโครงการสรางแมขายการจัดการ

ทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

            15,500,000 บาท 

 

            20,000,000  บาท 

7) คาใชจายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ํา

ระดับตําบล 

 

            60,000,000  บาท 

8) คาใชจายพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและ

ภูมิอากาศแหงชาติ  

 

            14,440,000  บาท 
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3. แผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทงบรายจาย แผนการใชจายงบประมาณ 2558 

รวมท้ังป ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. คาใชจายบุคลากร 

   (ไดแก เงินเดือนพนักงานและผูบริหาร) 

68.4936 17.1234 17.1234 17.1234 17.1234 

2. คาใชจายดําเนินงาน   

   (เชน สวัสดิการ คาตอบแทน เบ้ียประชุม คาใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภคฯ)  

30.8241 17.9194 3.9201 4.4634 4.5212 

3. คาใชจายโครงการ 

   ประกอบดวย 5 โครงการ ดังน้ี 

3.1  โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (80 ลานบาท) 

3.2  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร

ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมตั ิ(15.5 ลานบาท) 

3.3  โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวย 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(20 ลานบาท) 

3.4  โครงการพัฒนาภูมสิารสนเทศนํ้าระดบัตําบล (60 ลานบาท) 

3.5  โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลนํ้าและภมูิอากาศแหงชาติ  

(86.5 ลานบาท) 

262.0000 101.2188 66.7146      52.7682 

 

41.2984 

รวมท้ังส้ิน 361.3177 136.2616 87.7581 74.3550 62.9430 

 
      หมายเหตุ :  แหลงเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558  
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4. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ยุทธศาสตรที่ 1: การวิจยั 

พัฒนาเทคโนโลย ีและ

ฐานความรู ดานการ

จัดการทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาฐานความรูและ

เทคโนโลยี ดานการจัดการ

ทรัพยากรน้าํและการเกษตร 

เพื่อพัฒนาฐานความรูและ

เทคโนโลยี ดานการจัดการ

ทรัพยากรน้าํและการเกษตร 

มีผลงานวิจัยและฐานความรู

สนับสนุนการดําเนินงานตาม

ภารกิจของสถาบันฯ 
                        

30.8241 ฝายบริหาร 

ฝายวจิัยและพัฒนา 

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

ฝายสารสนเทศการเกษตร 

ฝายบริหารความรวมมือ

และส่ือสารองคกร 

  

- พัฒนาฐานความรู                               

- พัฒนางานวิจัย     
                        

  

  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติ 

 

 

1) สรางขอมูลโทรมาตรสําหรับ

สนับสนุนการเตือนภัย และ

ติดตามสถานการณน้ํา 

2) พัฒนารูปแบบการรับ-สง

ขอมูลใหมใหสอดคลองกับ

พื้นที่การใชงาน 

3) ขยายผลการติดตามภาพ

อากาศและสถานการณฝน

ใหครอบคลุมพื้นที่ 

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จํานวน 

774 สถานี ทั่วประเทศไดรับการ

ตรวจสอบ ซอมแซม ปรับเปล่ียน 

บํารุงรักษาใหอุปกรณทํางานได

ตามปกติ และมีเสถียรภาพพรอม

ใชงาน 

 

                        

15.5000 ฝายสารสนเทศทรัพยากร

น้ํา 

  - ตรวจสอบการทํางานและ

คัดเลือกสถาน ี

    
                        

    

  - จัดหาอุปกรณ                                 

  - จัดหาผูรับจางสําหรับดําเนินการ                                 

  - ลงพ้ืนที่เพ่ือซอมแซม/

บํารุงรักษา 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

  - ตรวจสอบการทํางานของสถานี

โทรมาตร 

    
                        

    

  - สรุปผลและจัดทํารายงาน                                 

ยุทธศาสตรที่ 2: การ

ใหบริการและเผยแพร

งานวิจัยและเทคโนโลยี

ที่พัฒนาขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบศูนย

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ

แหงชาติ 

1) พัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานในการจัดการขอมูลน้ํา

และภูมิอากาศที่มี

ประสิทธิภาพ พรอมรองรับ

การขยายของขอมูลที่จะมี

จํานวนมากขึ้น เพื่อใช

สนับสนุนการวางแผนการ

บริหารจัดการน้าํ ทั้งในภาวะ

ปกติ และภาวะวิกฤติ 

2) พัฒนาตอยอดความรวมมอื 

และการวิเคราะหประมวลผล

ขอมูลน้ําและสภาพอากาศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการขอมูล และพัฒนา

ระบบแบบจาํลองดาน

ทรัพยากรน้าํ และการ

คาดการณสภาพอากาศ  

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเพิ่มกําลังคน ดานการ

วิเคราะห วิจัย การบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศที่มี

ระบบคลังขอมูลน้ําและ

ภูมิอากาศมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

มีการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ํา 

พรอมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห

สถานการณน้ําและระบบ

พยากรณเพื่อการเตือนภยั 

                        

86.5000 ฝายวจิัยและพัฒนา 

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

ฝายบริหารความรวมมือ

และส่ือสารองคกร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ขอมูลขนาดใหญ และการ

ประเมินติดตามสถานการณน้ํา 

และสภาพอากาศ 

  1. พัฒนาระบบคลังขอมูล                                 

  2. พัฒนาระบบวิ เคราะหและ

บริหาร 

    

                        

    

  3. พัฒนาระบบ ICT                                 

 5. ความรวมมืองานวิจัยดานน้ํา

ในระดับนานาชาติ 

  
            

  

  6. ถายทอดองคความรู/พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

    
                        

    

  7. ติดตาม/ประเมนิผล/สรุปผล

การดําเนนิงาน 

   
                        

    

  8. เผยแพรองคความรู        

 

          

 

          

ยุทธศาสตรที่ 3: การ

สรางเครือขาย งานวิจัย

และพัฒนา ดานการ

จัดการทรัพยากรน้ํา

และการเกษตร 

กิจกรรมสรางศักยภาพ

บุคลากรและพัฒนาเครือขาย

การจัดการทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 

1) พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของสถาบันฯ 

2) พัฒนาเครือขายการวจิัย

และความรวมมอืทั้งในและ

ตางประเทศ ดานการ

จัดการทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 

สนับสนุนการดําเนินงานของ

สถาบันฯ ใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) มีเครือขายการวิจยัและ

เครือขายการทาํงานดานการ

จัดการทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร รองรับการ

ดําเนินงานของสถาบันฯ                         

68.4936 ฝายบริหาร 

ฝายวจิัยและพัฒนา 

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

ฝายสารสนเทศการเกษตร 

ฝายบริหารความรวมมือ

และส่ือสารองคกร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

  - พัฒนาทรัพยากรบุคคล                                 

  - พัฒนาเครอืขายวิจัยและความ

รวมมอื 

    
                        

    

 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนา

ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

1) เพื่อเปนศูนยกลางในการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ดานการเปล่ียนแปลงสภาพ

อากาศ และระบบขอมูล

เพื่อการบริหารจัดการน้าํ 

สามารถรองรับผูปฏิบัติงาน

ที่มารวมดําเนินงานวิจยัและ

พัฒนา ทั้งจากหนวยงาน

ภายใน และภายนอก

ประเทศ ที่จะขยายเพิ่มขึ้น

ในอนาคตได 

2) เพื่อเปนที่ปฏิบัติงานหลัก

ของ สสนก. และเปน

สถานที่สํารองของระบบ

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ

แหงชาติ ที่มีระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย และ

ระบบรักษาความปลอดภัย

ที่มีเสถียรภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานไดตลอด 24 

ชั่วโมง 

1) ดําเนินการตามขั้นตอนพัสดุใน

การจัดทําราคากลางและ 

TOR การจัดหาผูรับจาง โดย

จัดทําสัญญากอสรางและจาง

ควบคุมงานภายในไตรมาสที่ 1 

2) ดําเนินงานกอสรางอาคารใน

สวนของฐานราก ที่มีลักษณะ

อาคารโครงเหล็ก งาน

คอนกรีตพื้นและผนังอาคาร 

หองควบคุม หองวิเคราะห

และติดตามสถานการณ และ

หองปฏิบัติการทางเทคนิค 

เพื่อเปนศูนยกลางในการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีดานการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

และระบบขอมูลเพือ่การ

บริหารจัดการน้าํทั้งในภาวะ

ปกติและภาวะวกิฤต โดยในป 

2558 มีความกาวหนาในการ

กอสรางไมนอยกวารอยละ 30 

 
            

80.0000 ฝายบริหาร 

ฝายวจิัยและพัฒนา 

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

ฝายสารสนเทศการเกษตร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 

 ข้ันตอนการดําเนินงานพัสดุ  

(ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557) 

  

            
  

  1. จัดทําราคากลางและกําหนด

ราง TOR 

  

            
  

   2. ประกวดราคา                

   3. ทําสัญญา                

 ข้ันตอนการดําเนินงานกอสราง  

(ธันวาคม 2557 เปนตนไป) 

  

            
 

   1. การปรับพ้ืนที่เตรียมการ

กอสราง (การขนยาย/Tower 

Crane / งาน Sheet pile (คํ้ายัน 

และงานดิน)     

                   

 

            

 

   2. งานเสาเขม็  งานฐานราก

และกําแพงกันดนิ               
 

   3. Steel Fabrications / 

Steel Elections               
 

   4. โครงสรางคอนกรีตพ้ืนและ

ผนัง               
 

ยุทธศาสตรที่ 4: การ

ถายทอดเทคโนโลย ี

และนําผลงานวิจยัไป

ประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนกบัประชาชน

และชุมชน 

โครงการพัฒนาระบบ 

ภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล  

3) เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน

รวมกับหนวยงานทองถิ่น 

ในการรวบรวมขอมูล

โครงการ โครงสรางดาน

ทรัพยากรน้าํ และแหลงน้ํา

ขนาดเล็ก ในขอบเขตพื้นที่

มีฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิง

พื้นที่ระดับตําบล และการมีสวน

รวมกับเทศบาล/อบต. ในการ

พัฒนาแหลงน้ําระดับทองถิ่น

จํานวน 600 ตําบล ทัว่ประเทศ   

                        

60.0000 ฝายวจิัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 ระดับตําบล  

4) เพื่อจัดทําแผนที่น้ําระดับ

ตําบล ที่มีขอมูลแหลงน้ําเชิง

พื้นที่ครบถวนสามารถใช

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม และการวางแผน

โครงการพัฒนาแหลงน้ําใน

พื้นที่ของตนเองได 

5) เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ทองถิ่นในการใช

งานระบบภูมิสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

และวางแผนพัฒนาแหลงน้ํา

ในพื้นที่ 

 - ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่

ทองถิ่นในการปฏิบัติงานดาน

แหลงน้ํา และฝกอบรม 

ภูมิสารสนเทศ 

  

            

  

 - จัดทําแผนที่แหลงน้ําระดับ

ตําบลสําหรับ อบต. 

  
            

  

 - นําเขาขอมูลบนระบบ 

Internet GIS-MIS และแสดงผล

ขอมูลรายจังหวัด แบบรายงาน

สถิติ และแผนที ่

  

            

  

 - ติดตั้งอุปกรณติดตาม                 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

สถานการณน้ําอตัโนมัติ (Media 

Box) ในพ้ืนที่ตําบลนํารอง 

 - ติดตาม/ประเมนิผลการ

ดําเนนิงานปรับปรุง/บํารุงรักษา

ระบบ  

  

            

  

 - จัดทํารายงานสรุปขอมูล/สรุป

การดําเนนิงาน และแผนที่น้ํา

ระดับตําบล 

  

            

  

ยุทธศาสตรที่ 5: การ

สรางแมขายการจัดการ

ทรัพยากรน้าํชุมชน 

ดวยวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลย ี

โครงการสรางแมขายการ

จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนาแมขายการจัดการ

ทรัพยากรน้าํชุมชนในพื้นที่

เส่ียงภัย โดยการประยกุตใช

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ

ระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา รายได 

และผลผลิตของชุมชน  

1) ชุมชนแมขาย 20 ชุมชน และ

ชุมชนเครือขาย 44 เครือขาย 

สามารถใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีได 

2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง

โครงสรางน้ําระดับชุมชน ไม

ตํ่ากวา 20 ชุมชน  

3) เกิดการผลิตตามแนวคิด

ทฤษฎีใหม วนเกษตร และ

สมดุลนิเวศทายน้ํา ในพื้นที ่

แมขายมากกวา 50 แปลง             

20.0000 ฝายสารสนเทศการเกษตร 

  - วางแผนการดําเนินงานรวมกับ

ชุมชน 

    
                        

    

  - การบริหารจัดการน้ําชมุชน                                 

  - การเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ผลิต 

    
                        

    

  - การสรางเครอืขายการจัดการน้ํา                                 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน ป 2557 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ชุมชน 

  - สรุปผลการดําเนนิงาน และ

แลกเปล่ียนความรู 

    
                        

    

    

            

361.3177  
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