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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี้ 

นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559 

ข้อที่  6 การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(ข้อที่ 6.8) 

ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  
(ข้อที่ 8.4, 8.5) 

ข้อที่ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ข้อที่ 
9.4) 
 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและบ ารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ    

แผนการด าเนินงาน 

 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสถานีโทร
มาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ สสนก. 
จ านวนทั้งสิ้น 850 สถานีทั่วประเทศ 
(ประกอบด้วยสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศและปริมาณน้ าฝนอัตโนมัติจ านวน 540 
สถานี และสถานีโทรมาตรวัดระดับอัตโนมัติ
จ านวน 310 สถานี) ให้มีเสถียรภาพพร้อม 
ใช้งาน  

 ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติทดแทนจ านวน 
40 สถานี (เนื่องจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีการ
สื่อสารจาก 2G เป็น 3G ส่งผลให้พ้ืนที่ cell 
site ของ AIS ที่เป็นจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร
ของ สสนก. หมดสัมปทานจึงต้องมีการรื้อ
ถอน/เคลื่อนย้าย) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ให้บริการข้อมูลเตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
อัตราความถูกต้องร้อยละ 95 ขึ้นไป 

 มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้ า 

 มีข้อมูลส าหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ 

 สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมการป้องกันและ
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2559 

 ลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน  าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 

แผนการด าเนินงาน 

 สร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่อง GPS 
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม โทรมาตร ในการ
ส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนา
โครงสร้างน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการท า
เกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เกิดแผนการ
ผลิตร่วมกันในชุมชน สามารถผลิตได้ตลอดปี  

 เป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินงาน 60 แห่งทั่วประเทศ  
ประกอบด้วยเครือข่ายใหม่ท่ีเข้าร่วมด าเนินการ
เป็นปีแรก (5 เครือข่าย) เครือข่ายระหว่าง
ด าเนินการในปีที่ 2-4 (15 เครือข่าย) และ
เครือข่ายเก่าที่ร่วมด าเนินงานมามากกว่า 4 ปี 
(40 เครือข่าย) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรในชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน และชุมชน
เครือข่าย 40 เครือข่าย มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

 สรุปรูปแบบการบริหารจัดการน้ าในเครือข่าย  

 เกิดการผลิตตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ วนเกษตร 
และสมดุลนิเวศท้ายน้ าในพ้ืนที่แม่ข่ายมากกว่า 
35 แปลง 

 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างน้ าระดับชุมชน 
ไม่ต่ ากว่า 15 ชุมชน 
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 เครือข่ายการจัดการน้ าชุมชน โดยชุมชนแม่
ข่ายมีศักยภาพสามารถขยายผลการบริหาร
จัดการน้ าชุมชนไปยังชุมชนลูกข่าย 

 โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ 

แผนการด าเนินการ 

 ระบบคลังข้อมูล : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
คลังข้อมูล เพ่ือให้ระบบแบบจ าลองมีความ
แม่นย าและพร้อมใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
ภาคพ้ืนดิน และพัฒนาเทคโนโลยีในการส ารวจ
ทางอากาศ  พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบแสดงผล 
และระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

 ระบบวิเคราะห์และบริหาร : พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ าท่วม
และบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ภาคตะวันตกและ
ภาคใต้ (ขยายให้ครบทั้งระบบ ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ) และพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบแบบจ าลองการคาดการณ์สภาพอากาศ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ความร่วมมืองานวิจัยด้านน้ าในระดับนานาชาติ 
: ขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
หน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ ใน 3 ด้าน
หลัก 
- การพัฒนาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมของ

ระบบฐานข้อมูล  
- การพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์น้ า

แบบอัตโนมัติ ระบบการพยากรณ์และระบบ
การบริหารจัดการน้ า 

- การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ปรับตัว 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีข้ อมู ลที่ เ พียงพอและน่ า เชื่ อถือ ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์น้ าของประเทศ พร้อม
สนับสนุนการด า เนินงานและช่วยในการ
ตัดสินใจในการจัดการภัยพิบัติในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติ 

 มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และ
ประมวลข้อมูลด้านการจัดการน้ า 

 หน่ วยงานต่ างๆ ได้ ใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ใน
ศูนย์คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  

 เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรน้ า 

โครงการพัฒนาภูมิ
สารสนเทศน  าระดับต าบล  

 

แผนการด าเนินการ 

 ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการ
รวบรวมข้อมูลโครงการ โครงสร้ า งด้ าน
ทรัพยากรน้ า  และแหล่งน้ าขนาดเล็ก  ใน
ขอบเขตพ้ืนที่ระดับต าบล 

 จัดท าแผนที่น้ าระดับต าบล จ านวน 500 ต าบล 
ที่มีข้อมูลแหล่งน้ าเชิงพ้ืนที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม และการ
วางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ของ
ตนเองได ้

 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้งาน
ระบบภูมิ สารสนเทศ เ พ่ื อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณ์น้ า 
ผ่าน NHC Mobile application, 
www.nhc.in.th และติดตั้งสถานีโทรมาตร 22 

http://www.nhc.in.th/
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อัตโนมัติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า และแผนที่น้ า
ระดับต าบลเพ่ิมขึ้น 500 ต าบล เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น และเป็นข้อมูล
ส าเนาให้กับอ าเภอ และจังหวัดใช้บริหาร
จัดการน้ าในภาพรวมต่อไป  

 หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และ
จั ดการข้ อมู ล เ ชิ ง พ้ื นที่ ไ ด้  และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางในการ
บริหารจัดการน้ าแต่ละพ้ืนที่ได้ อีกทั้งยังเป็น
ข้อมูลในระดับพ้ืนที่ (Bottom-up) ที่ส่งไปยัง
คลังข้อมูลน้้ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ เพ่ือให้
เกิดควำมสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้ำนมำกยิ่งข้ึน 

 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 

แผนการด าเนินงาน 

 ด าเนินงานในส่วนของงานก่อสร้างอาคารและ
ฐานราก ที่มีลักษณะอาคารโครงเหล็ก งาน
คอนกรีตพ้ืนและผนังอาคาร ห้องควบคุม ห้อง
วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ และ
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการน้ าทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบ
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ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการน้ าให้สามารถน า
ข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ใช้งานและให้บริการ
ข้อมูลด้านน้ าและภูมิอากาศได้ทั้งในสภาวะ
ปกติ และสภาวะวิ กฤต  สามารถรองรั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมด าเนินงานวิจัยและพัฒนา 
ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกประเทศ 
ที่จะขยายเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้ 

หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี  

ข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.8 แก้ปัญหาน  าท่วมในฤดูฝนทั งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื นที่และปัญหาขาดแคลนน  าในบางพื นที่และบางฤดูกาล ซ่ึง
น าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน  าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น  าท่วมในปี 2554 
และหาวิธีที่จะแก้ปญัหาน  าท่วมเฉพาะพื นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล  ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการขาดแคลนน  าเพื่อการเกษตรนั น รัฐบาล
จะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน  าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แกละนวัตกรรม 
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง  

ยานยนต ์ไฟฟ้า การจัดการน  าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพฒันาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจยัและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มี
นโยบายจัดซื อจัดจา้งของภาครัฐที่เอื ออ านวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งจัดซื อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซ่ึงเป็น
โครงสร้างพื นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของอภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื นที่ต่างๆ 
เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
9.4 บริหารจัดการน  าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน  าของ

ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท าแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความ
ซ  าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน  า โดยจัดตั งหรือก าหนดกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าพร้อมทั งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน  าและการเตือนภัย 
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2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่ายปี 2559 

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน  าและ
การเกษตร 

329,458,300 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน 
 

         329,458,300  บาท 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
         329,458,300  บาท 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

           83,807,800  บาท 
2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

 
           31,046,700  บาท 

3) ค่าครุภัณฑ์ 
 

           53,923,800  บาท 
(1) ระบบติดตามและประมวลผล 

ศูนย์คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

 
           53,923,800  บาท 

4) ค่าท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง 
 

           60,000,000  บาท 
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 

 
           60,000,000  บาท 

งบประมาณท้ังสิ้น           400,000,000*   บาท  
 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ            80,000,000   บาท  
 ปี 2559 ตั้งงบประมาณ            60,000,000   บาท  
 ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ           260,000,000   บาท  
 5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 
 

           15,500,000  บาท 
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ

ทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

           20,000,000  บาท 
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

น้ าระดับต าบล 
 

           50,000,000  บาท 
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ า

และภูมิอากาศแห่งชาติ  
 

           
 15,180,000  บาท 

* หมายเหตุ : สสนก. ได้แจ้งขอเพ่ิมกรอบงบประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดในการก่อสร้างโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาฯ รวมทั้งสิ้น 420 ล้านบาท แล้ว 
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3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบรายจ่าย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 

รวมทั งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
   (ได้แก่  เงินเดือนพนักงานและผู้บริหาร) 

83.8078 20.9520 20.9520 20.9520 20.9518 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   
   (ได้แก่ สวัสดิการ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)  

31.0467 8.7801 7.2609 7.3880 7.6177 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
   ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า (60  ลบ.) 
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

อัตโนมัติ  (15.50 ลบ.) 
3. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วย ว และ ท  (20  ลบ.) 
4. โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้้าระดับต้าบล  (50  ลบ.) 
5. โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติเทคโนโลยี (69.1038 ลบ.) 

214.6038 90.4431 77.8442 33.7174 12.5991 

รวมทั้งสิ้น 329.4583 120.1752 106.0571 62.0574 41.1686 

 
      หมายเหตุ :  แหล่งเงินจาก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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4. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2559 
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 

                        

31.0467 ฝ่ายบริหาร 
 

- พัฒนาฐานความรู ้                               
- พัฒนางานวิจัย                               

  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติ 
 
 

1) สร้างข้อมูลโทรมาตรส าหรับ
สนับสนุนการเตือนภัย และ
ติดตามสถานการณ์น้ า 

2) ปรับต าแหน่งติดต้ังสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติให้
เหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

3) พัฒนารูปแบบการรับ-ส่ง
ข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับ
พื้นที่การใช้งาน 

4) ขยายผลการติดตามภาพ
อากาศและสถานการณ์ฝน
ให้ครอบคลุมพื้นที่ 

1) สถ านี โ ท รม าต รอั ต โน มั ติ
จ า น ว น  850 ส ถ า นี  ทั่ ว
ประเทศ  ได้รับการตรวจสอบ 
ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน บ ารุง 
รักษาให้อุปกรณ์ท า งานได้
ตามปกติ และมีเสถียรภาพ
พร้อมใช้งาน 

2) สถ านี โ ท รม าต รอั ต โน มั ติ 
จ านวน 40 สถานี ย้ายมาติก
ตั้งในพื้นที่ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                        

15.5000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากร
น้ า 

  - ตรวจสอบการท างานของสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ 

    
                        

    

  - จัดหาอุปกรณ ์                                 
  - จัดหาผู้รับจา้งส าหรับด าเนินการ                                 
  - ลงพื้นที่เพือ่ซ่อมแซม/                                 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2559 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

บ ารุงรักษา 

  - ตรวจสอบการท างานของสถานี
โทรมาตร 

    
                        

    

  - สรุปผลและจัดท ารายงาน                                 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
งานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ 

1) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในการจัดการข้อมูลน้ า
และภูมิอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมรองรับ
การขยายของข้อมูลที่จะมี
จ านวนมากขึ้น เพื่อใช้
สนับสนุนการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ า ทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤต ิ
2) พัฒนาต่อยอดความร่วมมอื 
และการวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลน้ าและสภาพอากาศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมูล และพัฒนา
ระบบแบบจ าลองด้าน
ทรัพยากรน้ า และการ
คาดการณ์สภาพอากาศ  
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มก าลังคน ด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร

ระบบคลังข้อมูลน้ าและ
ภูมิอากาศมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
มีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ า 
พร้อมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์
สถานการณ์น้ าและระบบ
พยากรณ์เพื่อการเตือนภยั 

                        

69.1038 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
ฝ่ายบริหารความร่วมมือ
และสื่อสารองค์กร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2559 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

จัดการระบบสารสนเทศที่มี
ข้อมูลขนาดใหญ ่และการ
ประเมินติดตามสถานการณ์น้ า 
และสภาพอากาศ 

  1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล                                 

  2. พัฒนาระบบวิ เคราะห์และ
บริหาร 

    
                        

    

 3. ความร่วมมืองานวิจัยด้านน้ า
ในระดับนานาชาติ 

  
            

  

  4. ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

    
                        

    

  5. ติดตาม/ประเมนิผล/สรุปผล
การด าเนนิงาน 

   
                        

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่าย งานวิจัย
และพัฒนา ดา้นการ
จัดการทรัพยากรน้ า
และการเกษตร 

กิจกรรมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

1) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ 

2) พัฒนาเครือข่ายการวจิัย
และความร่วมมอืทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีเครือข่ายการวิจยัและ
เครือข่ายการท างานด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร รองรับการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ                         

83.8078 ฝ่ายบริหาร 
 

  - พัฒนาทรัพยากรบุคคล                                 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2559 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

  - พัฒนาเครอืข่ายวิจัยและความ
ร่วมมอื 

    
                        

    

 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพือ่เป็นศูนย์กลางในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ และระบบข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการน้ า 
สามารถรองรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มาร่วมด าเนินงานวิจยัและ
พัฒนา ทั้งจากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก
ประเทศ ที่จะขยายเพิ่มขึ้น
ในอนาคตได้ 

2) เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานหลกั
ของ สสนก. และเป็น
สถานที่ส ารองของระบบ
คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ ที่มีระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มีเสถียรภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 

1) ด าเนินงานก่อสร้างอาคารใน
ส่วนของฐานราก ที่มีลักษณะ
อาคารโครงเหล็ก งาน
คอนกรีตพื้นและผนังอาคาร 
ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์
และติดตามสถานการณ์ และ
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค  

 

                        

60.0000 ฝ่ายบริหาร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2559 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 ขั นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง  
(ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป) 

  
            

  

   1. การปรับพื้นที่เตรียมการ
ก่อสร้าง (การขนย้าย/Tower 
Crane / งาน Sheet pile (ค้ ายัน 
และงานดิน)     

                   
 

            

 

   2. งานเสาเขม็  งานฐานราก
และก าแพงกันดนิ               

 

   3. งานโครงสรา้งต่างๆ  Steel 
Fabrications                

 

   4. งานระบบทอ่/เดนิสายไฟ/
งานฝ้าเพดาน และฉาบปูน               

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
และน าผลงานวิจยัไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัประชาชน
และชุมชน 
 

โครงการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล  

1) เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
ร่วมกับหนว่ยงานท้องถิ่น 
ในการรวบรวมขอ้มูล
โครงการ โครงสร้างด้าน
ทรัพยากรน้ า และแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก ในขอบเขตพื้นที่
ระดับต าบล  

2) เพื่อจัดท าแผนที่น้ าระดับ
ต าบล ที่มีข้อมูลแหล่งน้ าเชิง
พื้นที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าใน

มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าเชิง
พื้นที่ระดับต าบล และการมีส่วน
ร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการ
พัฒนาแหล่งน้ าระดับท้องถิ่น
จ านวน 500 ต าบล ทัว่ประเทศ   

                        

50.0000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2559 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

พื้นที่ของตนเองได้ 
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้
งานระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ า
ในพื้นที่ 

 - ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานด้าน
แหล่งน้ า และฝกึอบรม 
ภูมิสารสนเทศ 

  

            

  

 - จัดท าแผนที่แหล่งน้ าระดับ
ต าบลส าหรับ อบต. 

  
            

  

 - น าเข้าข้อมูลบนระบบ 
Internet GIS-MIS และแสดงผล
ข้อมูลรายจังหวัด แบบรายงาน
สถิติ และแผนที ่

  

            

  

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตาม
สถานการณน์้ า และติดตั้งสถานี
โทรมาตรอัตโนมัต ิ

  

            

  

 - ติดตาม/ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานปรับปรุง/บ ารุงรักษา
ระบบ  

  

            

  

 - จัดท ารายงานสรุปข้อมูล/สรุป
การด าเนนิงาน และแผนที่น้ า
ระดับต าบล 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2559 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชนดว้ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

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

1) ชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน และ
ชุมชนเครือข่าย 40 เครือข่าย 
สามารถใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ 

2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างน้ าระดับชุมชน ไม่
ต่ ากวา่ 15 ชุมชน  

3) เกิดการผลิตตามแนวคิด
ทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และ
สมดุลนิเวศทา้ยน้ า ในพื้นที ่
แม่ข่ายมากกว่า 35 แปลง             

20.0000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 

  - รวบรวมขอ้มูล และปัญหาที่
เกิดขึ้นในการบริหารจดัการน้ า
ร่วมกับชุมชน และสรุปแนว
ทางแก้ไขร่วมกนั 

    

                        

    

  - เขียนโครงการ แผนการ
ด าเนนิงานร่วมกับชุมชน และ
จัดท าสญัญาโครงการ 

    

                        

    

 - ด าเนนิการขับเคลือ่นโครงการ                 
  - ติดตามและบริหารจัดการ

โครงการทีด่ าเนินการแล้ว 
    

                        
    

  - ทบทวนการด าเนนิงาน วาง
แผนการด าเนนิงานและการขยาย
ผลในระยะถดัไป 

    

                        

    

    
            

329.4583  
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