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บทที่ 4 

แผนปฏิบตัิงานของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

1. แผนการดําเนินงานที่สําคัญ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) มีแผนการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่ตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี ้

นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดวาจะไดรบั

ปงบประมาณ 2560 

ขอท่ี 6 การเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(ขอท่ี 6.8) 

ขอที่ 8 การพัฒนาและ

สงเสริมการใชประโยชน

จากวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม  

(ขอท่ี 8.4, 8.5) 

ขอที่ 9 การรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากร 

และการสรางสมดุลระหวาง

การอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน (ขอที่ 

9.4) 

 

 

 

 

โครงการปรบัปรุง

ประสทิธิภาพและบํารงุรักษา

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ    

ดําเนินการตรวจสอบและ

ซอมแซมอุปกรณโทรมาตรท่ี

ชํารุด และบํารุงรักษาอุปกรณ

ใหอยูในสภาพที่สามารถ

ทํางานไดอยางปกติ 

แผนการดําเนินงาน 

 ตรวจสอบ ซอมแซม และบํารุงรักษาสถานีโทร

มาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ สสนก. 

จํานวนท้ังสิ้น 870 สถานี ท่ัวประเทศ โดยเปน

การตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา

สถานีโทรมาตรท่ีอยูในความดูแลของ สสนก. 

ทั้ งหมด จํ านวน 700 สถา นี  ติดตั้ งสถานี 

โทรมาตรอัตโนมัติทดแทนจํานวน 150 สถานี 

(เนื่องจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีการสื่อสารจาก 

2G เปน 3G สงผลใหพื้นที่ cell site ของ AIS 

ที่เปนจุดติดตั้งสถานีโทรมาตรของ สสนก. หมด

สัมปทานจึงตองมีการรื้อถอน/เคล่ือนยาย) 

และติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพิ่มเติมใน

พื้นที่ตนน้ํา จํานวน 20 สถานี  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ใหบริการขอมูลเตือนภัยหนวยงานท่ีเกี่ยวของมี

อัตราความถูกตองรอยละ 90 ขึ้นไป 

 มีขอมูลสําหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา 

 มีขอมูลสําหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ 

 สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติไดอยางชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการปองกันและ

ลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นตอชีวิตและ

20 
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดวาจะไดรบั

ปงบประมาณ 2560 

ทรัพยสินของประชาชน 

โครงการสรางแมขายการ

จัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน

ดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

ดําเนินการพัฒนาแมขายการ

จัดการทรัพยากรน้าํชุมชนใน

พื้นที่เสี่ยงภัย โดยการ

ประยุกตใชวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี  และระบบ

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้าํ รายได 

และผลผลิตของชุมชน 

 

แผนการดําเนินงาน 

 สรางศักยภาพใหชุมชนสามารถประยุกตใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน เครื่อง GPS 

แผนท่ีภาพถายดาวเทียม โทรมาตร ในการ

สํารวจพื้นท่ี เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนา

โครงสรางนํ้า และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

ในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการทํา

เกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม เกิดแผนการ

ผลิตรวมกันในชุมชน สามารถผลิตไดตลอดป  

 เปาหมายพื้นท่ีดําเนินงาน 60 แหงทั่วประเทศ  

ประกอบดวยชุมชนแมขาย 20 ชุมชน (แมขาย

ใหมที่เขารวมดําเนินการเปนปแรก 5 ชุมชน 

และแมขายท่ีอยูระหวางดําเนินการในปท่ี 2-4 

จํานวน 15 เครือขาย) และชุมชนเครือขาย 40 

ชุมชน (แมขายเกาท่ีรวมดําเนินงานมามากกวา 

4 ป และชุมชนขยายผล)  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรในชุมชนแมขาย 20 ชุมชน และชุมชน

เครือขาย 40 เครือขาย มีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการขอมูลอยาง

เปนระบบ 

 เกิดขอมูล ขอเท็จจริง ตารางขอมูล แผนท่ี ผัง

น้ํา รวม 60 ชุมชนแมขาย และชุมชนขยายผล   

 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางนํ้าระดับชุมชน 

ไมต่ํากวา 15 ชุมชน 

 เครือขายการจัดการนํ้าชุมชน โดยชุมชนแม

ขายมีศักยภาพสามารถขยายผลการบริหาร
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จดัการน้ําชุมชนไปยังชุมชนลูกขาย 

 รอยละ 70 ของชุมชนที่รวมดําเนินงาน มีความ

มั่นคงดานน้ํา สําหรับอุปโภค  

 รอยละ 65 ของชุมชนที่รวมดําเนินงาน มีความ

มั่นคงดานน้ํา สําหรับอุปโภคและทําเกษตร 

 โครงการพัฒนาระบบศูนย

คลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศ

แหงชาติ 

ดําเนินการรวบรวมขอมูลดาน

ทรัพยากรนํ้า ท้ังขอมูลพื้นท่ี 

ขอมูลสถิติ ขอมูลสถานการณ

ปจจุบัน ขอมูลคาดการณและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ จัดทําเปน

ระบบขอมูลเพื่อการเตือนภัย 

ติดตาม คาดการณ

สถานการณการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ปองกัน

ความเสียหายจากภัยพิบัติที่

อาจเกิดขึน้ไดทุกเมื่อ รวมท้ังมี

เครือขายใหบริการขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพ พรอมใหบริการ

ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

แผนการดําเนินการ 

 ระบบคลังขอมูล : เพิ่มประสทิธิภาพระบบ
ขอมูล เพื่อใหระบบแบบจําลองมีความแมนยํา
และพรอมใชงานในสถานการณตางๆ โดยการ
บํารุงรักษาระบบ High Performance 
Computing และพัฒนาเทคโนโลยีในการ
สํารวจทางอากาศ  พรอมท้ังปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคลังขอมูลขนาดใหญ ระบบ
แสดงผล และระบบเชื่อมโยงขอมูล 

 ระบบวิเคราะหและบริหาร : พัฒนา
แบบจําลองดานทะเล และปรบัปรุง ระบบ
คาดการณนํ้าทวมท้ังระบบ (ลุมน้ําเจาพระยา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตกและภาคใต) สนับสนนุการตัดสินใจ
เพื่อคาดการณนํ้าทวม และพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบแบบจําลองการคาดการณ
สภาพอากาศ 

 ความรวมมืองานวิจัยดานน้าํในระดับนานาชาต ิ
: ขยายความรวมมือ แลกเปลี่ยนองคความรูกับ
หนวยงานตางชาติท่ีมีประสบการณ ใน 3 ดาน
หลัก 

- System Integration, Proprietary 

Computing and Modeling 

- Real time monitoring, forecasting & 
operating system 

- Climate Change Adaptation and 
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Planning 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 มีข อมูลที่ เพี ย งพอและน า เ ชื่ อถื อ ในการ

วิเคราะหสถานการณน้ําของประเทศ พรอม

สนับสนุนการดํา เนินงานและชวยในการ

ตัดสินใจในการจัดการภัยพิบัติในภาวะปกติ

และภาวะวิกฤติ 

 มีการพัฒนาบุคลากรดานการวิเคราะหและ

ประมวลขอมูลดานการจัดการน้ํา 

 หน วยงานต า งๆ ได ใชประโยชนจากผล

การศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูล ใน

ศูนยคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาติ  

 เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูดานการศึกษา 

วิเคราะห และประมวลผลขอมูลดานทรัพยากร

น้ํา 

โครงการพัฒนาภูมิ

สารสนเทศนํ้าระดับตําบล  

ดําเนินการรวมกับทองถิ่นใน

การรวบรวมขอมูลโครงสราง

ดานทรัพยากรนํ้า และแหลง

น้ําขนาดเล็ก ในขอบเขตพื้นท่ี

ระดับตําบล เพื่อจัดทําแผนท่ี

น้ํ า ระดับตํ าบล  ท่ีมี ขอมู ล 

แหลง นํ้าเชิงพื้นที่ครบถวน 

ส ามา รถใช ส นับสนุ นกา ร

ปฏิบัติงานภาคสนาม และการ

ว า งแผน โครงกา รพัฒน า 

แหลงน้ําในพื้นที่ของตนเองได 

แผนการดําเนินการ 

 ดําเนินงานรวมกับหนวยงานทองถิ่น ในการ

รวบรวมขอมูลโครงการ โครงสร า งดาน

ทรัพยากรนํ้า  และแหลงน้ํ าขนาดเล็ก ใน

ขอบเขตพื้นที่ระดับตําบล 

 จัดทําแผนท่ีน้ําระดับตําบล จํานวน 600 ตําบล 

ที่มีขอมูลแหลงนํ้าเชิงพื้นที่ครบถวนสามารถใช

สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม และการ

วางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของ

ตนเองได 

 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ทองถิ่นในการใชงาน

ระบบภูมิส ารสนเทศ เพื่ อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ 

 ถายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณนํ้า 
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ผาน www.nhc.in.th, NHC Mobile 

application และติดต้ังสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 มีฐานขอมูลดานทรัพยากรนํ้า และแผนท่ีนํ้า

ระดับตําบลเพิ่มขึ้น 600 ตําบล เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานระดับทองถิ่น และเปนขอมูล

สํา เนาใหกับอําเภอ และจังหวัดใชบริหาร

จัดการน้ําในภาพรวมตอไป  

 หนวยงานทองถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และ

จั ด การข อ มู ล เชิ งพื้ นที่ ไ ด  และส ามา รถ

ประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สามารถใชขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางในการ

บริหารจัดการน้ําแตละพื้นท่ีได อีกท้ังยังเปน

ขอมูลในระดับพื้นท่ี (Bottom-up) ท่ีสงไปยัง

คลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาต ิ เพื่อให

เกิดความสมบูรณของขอมลูรอบดานมากยิ่งขึ้น 

 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า 

ดําเนินการกอสรางอาคาร

ศูนย วิจัยและพัฒนาศึกษา

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศฯ ที่สามารถรองรับ

การทํางานของ High 

Performance Computer 

แผนการดําเนินงาน 

 ดําเนินงานในสวนของงานกอสรางอาคารและ

ฐานราก ที่มีลักษณะอาคารโครงเหล็ก งาน

คอนกรีตพื้นและผนังอาคาร หองควบคุม หอง

วิเคราะหและติดตามสถานการณ และ

หองปฏิบัติการทางเทคนิค เพื่อเปนศูนยกลาง

ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบขอมูล

เพื่อการบริหารจัดการนํ้าท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะวิกฤต 
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and Data Servers ซึง่เปน

ศูนยกลางปฏิบัติการวิจัยและ

ฝก อบรม และใชในการ

รองรับระบบ ปฏิบัติการ

คลังขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งเปน

สถานที่ปฏิบัติการของ

เจาหนาท่ี/นักวิจัย/

ผูเชี่ยวชาญ/นักศึกษา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ศูนยกลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบ

ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ําใหสามารถนํา

ขอมูลที่ มีมาวิเคราะหใชงานและใหบริการ

ขอมูลดานนํ้าและภูมิอากาศไดท้ังในสภาวะ

ปกติ และสภาวะวิ กฤต  สามารถรองรั บ

ผูปฏิบัติงานที่มารวมดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 

ทั้งจากหนวยงานภายใน และภายนอกประเทศ 

ที่จะขยายเพิ่มข้ึนในอนาคตได 

 โครงการถายทอดเทคโนโลย ี

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน 

 

แผนการดําเนินงาน 

 ถ า ยท อด อง ค ค ว า ม รู ใ น ก า ร ปร ะยุ กต ใ ช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และตัวอยา ง

ความสําเร็จการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน แบง

ตามภูมิภาค และลุมน้ําสําคัญ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมกัน ระหวาง ชุมชน 

แกนนํา ชุมชนขยายผล สถาบันการศึกษา 

หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ไดแก กองทัพบก 

หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และกระทรวงมหาดไทย 

 สํารวจ ประเมิน ติดตาม ผลการดําเนินงานจัดทํา

ฐานขอมูลนํ้าระดับชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  เกิดการประยุกตใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในพื้นที่ชุมชน

ขยายผล อยางนอย 60 พื้นท่ี  ท่ีสามารถลดความ

เสี่ยงและเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงาน/ผลที่คาดวาจะไดรบั

ปงบประมาณ 2560 

 ฐานขอมูลน้ําระดับชุมชน สําหรับบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ไดแก แผนท่ีน้ํา ผังนํ้า และระบบ

ขอมูลสําหรับวางแผนการเพาะปลูก อยางนอย 

60 พื้นที่  

หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของมีรายละเอียด ดังนี ้

ขอที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 6.8 แกปญหานํ้าทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่และปญหาขาดแคลนนํ้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่ง

นําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางปองกันไมใหเกิดนํ้าทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณนํ้าทวมในป 2554 

และหาวิธีที่จะแกปญหานํ้าทวมเฉพาะพื้นท่ีใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผล  สวนภาวะแลงจนเกิดการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรน้ัน รัฐบาล

จะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงนํ้าขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป 

ขอ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แกละนวัตกรรม 

8.4 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง  

ยานยนต ไฟฟา การจัดการนํ้าและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใช

เทคโนโลยีจากตางประเทศ สงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และสินคาอ่ืนๆ ที่เปนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมี

นโยบายจัดซื้อจัดจางของภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จําเปนจะตองจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ

หรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปน

โครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของอภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตางๆ 

เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การต้ังศูนยวิเคราะห หองปฏิบติัการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน 

ขอ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

9.4 บริหารจัดการนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ

ประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหการจัดทําแผนงาน โครงการ ไมเกิดความ

ซ้ําซอน มีความเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกใน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าพรอมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย 
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2. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (313.3675 ลานบาท) 

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 

รายการบุคลากรภาครัฐ 

 

83,982,500 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน 

 

            83,982,500  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

            83,982,500  บาท 

1) คาใชจายบุคลากร 

 

            83,982,500  บาท 

1 เงินเดือน 

 

            83,982,500  บาท 

(1) เงินเดือนอื่น ๆ 

 

            83,982,500  บาท 

ผลผลิต : ฐานความรูและเทคโนโลยี ดานการจัดการ

ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

 

39,385,000 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน 

 

            39,385,000  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

            39,385,000  บาท 

1) คาใชจายดาํเนินงาน 

 

            39,385,000  บาท 

1 คาตอบแทน 

 

              1,356,000  บาท 

(1) คาตอบแทนอ่ืน ๆ 

 

              1,356,000  บาท 

2 คาใชสอย 

 

            32,043,300  บาท 

(1) คาใชสอยอ่ืน ๆ 

 

            19,372,400  บาท 

(2) คาเชาทรัพยสิน 

 

            12,670,900  บาท 

3 คาสาธารณูปโภค 

 

              3,971,100  บาท 

(1) คาสาธารณูปโภค 

 

              3,971,100  บาท 

4 คาวัสดุ 

 

              2,014,600  บาท 

(1) วัสดุ 

 

              2,014,600  บาท 

    

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ

เทคโนโลยีดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

 

190,000,000 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน 

 

           190,000,000  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

           190,000,000  บาท 

1) คาใชจายดาํเนินงาน 

 

            49,500,000  บาท 

1 คาใชสอย 

 

            49,500,000  บาท 

(1) คาใชจายดําเนินงานโครงการสรางแม

ขายการจัดการทรัพยากรน้าํชมุชนดวยวิทยาศาสตรและ

 

            30,000,000  บาท 
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เทคโนโลย ี

(2) คาใชจายดําเนินงานโครงการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพิ่มเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 

              6,000,000  บาท 

(3) คาใชจายดําเนินงานโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและบาํรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ

อากาศอัตโนมัติ 

 

            13,500,000  บาท 

2) คาครุภัณฑ 

 

            35,000,000  บาท 

(1) ระบบติดตามและประมวลผลศูนย

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

 

            35,000,000  บาท 

3) คาที่ดิน/สิ่งกอสราง 

 

            14,500,000  บาท 

(1) โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 

                        -  บาท 

งบประมาณทั้งส้ิน 417,000,000   บาท   

เงินนอกงบประมาณ                -   บาท   

เงินงบประมาณ 417,000,000   บาท   

ป 2558 ต้ังงบประมาณ 80,000,000   บาท   

ป 2559 ต้ังงบประมาณ  60,000,000   บาท   

ป 2560 ต้ังงบประมาณ  -                       บาท   

ป 2561 ผูกพันงบประมาณ 277,000,000           บาท   

(2) ติดตั้งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงถนน

พญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

 

            14,500,000  บาท 

4) คาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล 

 

            60,000,000  บาท 

5) คาพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศ 

 

            31,000,000  บาท 
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3. แผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หนวย : ลานบาท 

ประเภทงบรายจาย แผนการใชจายงบประมาณ 2560  

รวมทั้งป ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 

1. คาใชจายบุคลากร 
   (ไดแก  เงินเดือนพนักงานและผูบริหาร) 

83.9825 20.9953 20.9956 20.9957 20.9959 

2. คาใชจายดําเนินงาน   
   (ไดแก สวัสดิการ คาตอบแทน เบ้ียประชุม คาใชสอย  คาวัสดุ  คาสาธารณูปโภค เปนตน)  

39.3850 13.0560 8.6352 8.7621 8.9317 

3. คาใชจายโครงการ 
   ประกอบดวย 6 โครงการ ดังนี ้

    1. โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพและบาํรุงรักษาสถานโีทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

อัตโนมัติ (28 ลบ.) 

2. โครงการสรางแมขายการจดัการทรัพยากรน้าํชุมชนดวย ว และ ท (30 ลบ.) 

3. โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล  (60 ลบ.) 

4. โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติเทคโนโลยี (66 ลบ.) 

5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน (6 ลบ.) 

190.0000 52.2576 51.4632 48.6855 37.5937 

รวมทั้งสิ้น 313.3675 86.3089 81.0940 78.4433 67.5213 

 
      หมายเหตุ :  แหลงเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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กรอบการพฒันาเทคโนโลยีของ สสนก. ป 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บข 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตกิาร/ 

บํารุงรักษา 

 

 

แผนพฒันา  

(ระบบ/เครื่องมือ/

ผลติภัณฑ/บริการ) 

 

 

แผนงานวจิัย 

แผนงานแผนงาน 

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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4. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ยุทธศาสตรที่ 1:  

การวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และฐานขอมูลดานการ

จัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรนํ้า 

กิจกรรมพัฒนาฐานความรูและ

เทคโนโลยี ดานการจัดการ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

เพื่อพัฒนาฐานความรูและ

เทคโนโลยี ดานการจัดการ

ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

มีผลงานวิจัยและฐานความรู

สนับสนุนการดําเนินงานตาม

ภารกิจของสถาบันฯ 
                        

39.3850 ฝายบริหาร 

 

- พัฒนาฐานความรู                               

- พัฒนางานวิจัย                               

 กิจกรรมสรางศักยภาพ

บุคลากรและพัฒนาเครือขาย

การจัดการทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 

1) พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของสถาบันฯ 

2) พัฒนาเครือขายการวิจัย

และความรวมมือท้ังในและ

ตางประเทศ ดานการ

จัดการทรัพยากรนํ้าและ

การเกษตร 

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 

สนับสนุนการดําเนินงานของ

สถาบันฯ ใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) มีเครือขายการวิจัยและ

เครือขายการทํางานดานการ

จัดการทรัพยากรนํ้าและ

การเกษตร รองรับการ

ดําเนินงานของสถาบันฯ                         

83.9825 ฝายบริหาร 

 

 - พัฒนาทรัพยากรบุคคล                               
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ยุทธศาสตรที่ 2: การ

ใหบริการและเผยแพร

ผลงานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ

ฐานขอมูลที่พัฒนาข้ึน 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติ 

 

 

1) สรางขอมูลโทรมาตรสําหรับ

สนับสนุนการเตือนภัย และ

ติดตามสถานการณน้ํา 

2) ปรับตําแหนงติดตั้งสถานี

โทรมาตรอัตโนมัติให

เหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

3) พัฒนารูปแบบการรับ-สง

ขอมูลใหมใหสอดคลองกับ

พื้นท่ีการใชงาน 

4) ขยายผลการติดตามภาพ

อากาศและสถานการณฝน

ใหครอบคลุมพื้นท่ี 

1) ส ถ า นี โ ท ร ม า ต รอั ต โ นมั ติ

จํานวน 700 สถานีทั่วประเทศ  

ไดรับการตรวจสอบ ซอมแซม 

ปรับเปลี่ยน บํารุง รักษาให

อุปกรณทํางานไดตามปกติ 

และมีเสถียรภาพพรอมใชงาน 

2) ส ถ า นี โ ท ร ม า ต รอั ต โ นมั ติ 

จํานวน 150 สถานี ย ายมา

ติดตั้งในพื้นที่องคการปกครอง

สวนทองถิ่น 

3) สถานีโทรมาตรอัตโนมัติติดตั้ง

เพิ่มเติมในพื้นที่ตนน้ํา จํานวน 

20 สถานี                         

28.0000 ฝายสารสนเทศทรัพยากร

นํ้า 

  - ตรวจสอบการทํางานของสถานี

โทรมาตรอัตโนมัติ 
    

                        
    

  - จัดหาอุปกรณ                                 

  - จัดหาผูรับจางสําหรับ

ดําเนินการ 
    

                        
    

  - ลงพ้ืนท่ีเพือ่ซอมแซม/

บํารุงรักษา 
    

                        
    

  - ตรวจสอบการทํางานของสถานี

โทรมาตร 
    

                        
    

  - สรุปผลและจัดทํารายงาน                                 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 โครงการพัฒนาระบบ 

ภูมิสารสนเทศนํ้าระดับตําบล  

1) เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน

รวมกับหนวยงานทองถิ่น 

ในการรวบรวมขอมูล

โครงการ โครงสรางดาน

ทรัพยากรน้ํา และแหลงน้ํา

ขนาดเล็ก ในขอบเขตพื้นท่ี

ระดับตําบล  

1) เพื่อจัดทําแผนที่น้ําระดับ

ตําบล ที่มีขอมูลแหลงน้ําเชิง

พื้นท่ีครบถวนสามารถใช

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม และการวางแผน

โครงการพัฒนาแหลงน้ําใน

พื้นท่ีของตนเองได 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ทองถิ่นในการใช

งานระบบภูมิสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

และวางแผนพัฒนาแหลงน้ํา

ในพื้นท่ี 

มีฐานขอมูลดานทรัพยากรนํ้าเชิง

พื้นที่ระดับตําบล และการมีสวน

รวมกับเทศบาล/อบต. ในการ

พัฒนาแหลงน้ําระดับทองถิ่น

จํานวน 600 ตําบล ทั่วประเทศ   

                        

60.0000 ฝายวิจัยและพัฒนา 

 - ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่

ทองถิ่นในการปฏิบัติงานดาน

แหลงน้ํา และฝกอบรม 

ภูมิสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 - จัดทําแผนท่ีแหลงน้ําระดับ

ตําบลสําหรับ อบต. 

  
            

  

 - นําเขาขอมูลบนระบบ 

Internet GIS-MIS และแสดงผล

ขอมูลรายจังหวัด แบบรายงาน

สถิติ และแผนที่ 

  

            

  

 - ถายทอดเทคโนโลยีการติดตาม

สถานการณน้ํา และติดตั้งสถานี

โทรมาตรอัตโนมัติ 

  

            

  

 - ติดตาม/ประเมินผลการ

ดําเนินงานปรับปรุง/บํารุงรักษา

ระบบ  

  

            

  

 - จัดทํารายงานสรุปขอมูล/สรุป

การดําเนินงาน และแผนที่นํ้า

ระดับตําบล 

  

            

  

ยุทธศาสตรที่ 3: การ

สรางเครือขายงานวิจัย

และพัฒนาดานการ

จัดการทรัพยากรน้ํา 

โครงการพัฒนาระบบศูนย

คลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศ

แหงชาต ิ

1) พัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานในการจัดการขอมูลนํ้า

และภูมิอากาศที่มี

ประสิทธิภาพ พรอมรองรับ

การขยายของขอมูลที่จะมี

จํานวนมากขึ้น เพื่อใช

สนับสนุนการวางแผนการ

บริหารจัดการนํ้า ทั้งในภาวะ

ปกติ และภาวะวิกฤติ 

2) พัฒนาตอยอดความรวมมือ 

ระบบคลังขอมูลน้ําและ

ภูมิอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

เพื่อใชในการบริหารจัดการนํ้า 

พรอมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห

สถานการณนํ้าและระบบ

พยากรณเพื่อการเตือนภัย 

                        

66.0000 ฝายวิจัยและพัฒนา 

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

ฝายบริหารความรวมมือ

และสื่อสารองคกร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

และการวิเคราะหประมวลผล

ขอมูลน้ําและสภาพอากาศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการขอมูล และพัฒนา

ระบบแบบจําลองดาน

ทรัพยากรนํ้า และการ

คาดการณสภาพอากาศ พรอม

ทั้งขยายความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งในและ

ตางประเทศ 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเพิ่มกําลังคน ดานการ

วิเคราะห วิจัย การบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศที่มี

ขอมูลขนาดใหญ และการ

ประเมินติดตามสถานการณน้ํา 

และสภาพอากาศ 

  - พัฒนาระบบคลังขอมูล                                 

  - พัฒนาระบบวิ เคราะหและ

บริหาร 
    

                        
    

 - ความรวมมืองานวิจัยดานน้ํา

ในระดับนานาชาติ 
  

            

  

  - ถายทอดองคความรู/พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

  - ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผล

การดําเนินงาน 

   

                        

    

 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนา

ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เพื่อเปนศูนยกลางในการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ และระบบขอมูล

เพื่อการบริหารจัดการน้ํา 

สามารถรองรับผูปฏิบัติงาน

ที่มารวมดําเนินงานวิจัยและ

พัฒนา ทั้งจากหนวยงาน

ภายใน และภายนอก

ประเทศ ท่ีจะขยายเพิ่มขึ้น

ในอนาคตได 

2) เพื่อเปนท่ีปฏิบัติงานหลัก

ของ สสนก. และเปน

สถานที่สํารองของระบบ

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ

แหงชาติ ที่มีระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย และ

ระบบรักษาความปลอดภัย

ที่มีเสถียรภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานไดตลอด 24 

ชั่วโมง 

ดําเนินงานกอสรางอาคารและ

ควบคุมงาน ประกอบดวยงาน

โครงสราง งานสถาปตยกรรม 

และงานระบบ ใหแลวเสร็จตาม

แผนงานที่กําหนด  

 

                        

 ฝายบริหาร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 ข้ันตอนการดําเนินงานกอสราง                   

 1. งานโครงการสรางอาคาร                

 1.1 งานฐานราก (เสาเข็ม 

กําแพงดิน) 

  

            
 

 1.2 งานโครงสรางอาคาร 

(โครงสรางพ้ืนคอนกรีต 

โครงสรางเหล็ก) 

  

            

 

 2.งานสถาปตยกรรมภายนอก 

ภายใน 

      

            
 

   2.1งานผนัง ปูพ้ืน ฝาเพดาน                

   2.2งานครุภัณฑลอยตัว                

   2.3งานประตู หนาตาง และผนัง

กระจก               
 

 3.งานระบบ                

   3.1ลิฟท                 

   3.2เครื่องปรับอากาศ                 

   3.3ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟ                 

   3.4สุขาภิบาล ดับเพลิง                 

   3.5โทรศัพท คอมพิวเตอร อ่ืนๆ                 

ยุทธศาสตรที่ 4: การ

ถายทอดเทคโนโลยี 

และนําวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยีไป

ประยุกตใชกับ

ประชาชนและชุมชน 

โครงการสรางแมขายการ

จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาแมขายการจัดการ

ทรัพยากรนํ้าชุมชนในพื้นท่ี

เสี่ยงภัย โดยการประยุกตใช

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา รายได 

1) ชุมชนแมขาย 20 ชุมชน และ

ชุมชนเครือขาย 40 เครือขาย 

สามารถใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีได 

2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง

โครงสรางนํ้าระดับชุมชน ไม             

30.0000 ฝายสารสนเทศการเกษตร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

และผลผลิตของชุมชน  ต่ํากวา 15 ชุมชน  

3) เครือขายการจัดการนํ้าชุมชน 

โดยชุมชนแมขายมีศักยภาพ

สามารถขยายผลการบริหาร

จดัการน้ําชุมชนไปยังชมุชนลูก

ขาย 

  - รวบรวมขอมูล และปญหาที่

เกิดขึ้นในการบริหารจัดการนํ้า

รวมกับชุมชน และสรุปแนว

ทางแกไขรวมกัน 

    

                        

    

  - เขียนโครงการ แผนการ

ดําเนินงานรวมกับชุมชน และ

จัดทําสัญญาโครงการ 

    

                        

    

 - ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการ                 

  - ติดตามและบริหารจัดการ

โครงการที่ดําเนินการแลว 
    

                        
    

  - ทบทวนการดําเนินงาน วาง

แผนการดําเนินงานและการขยาย

ผลในระยะถัดไป 

    

                        

    

 โครงการถายทอดเทคโนโลยี

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้า เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อถายทอด และ ขยายผล 

การประยุกตใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี เพื่อบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา และ 

ตัวอยางความสําเร็จ ของ

ชุมชนแกนนํา สามารถพัฒนา

เกิดการประยุกตใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี เพื่อบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่

ชุมชนขยายผล อยางนอย 60 

พื้นที่  ท่ีสามารถลดความเสี่ยง

และเตรียมพรอมรับการ             

6.0000 ฝายสารสนเทศการเกษตร 
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ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

แผนการดําเนนิงาน ป 2560 งบประมาณ 

ป 2560 

(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ศักยภาพใหชุมชนอื่น สามารถ

ปรับใชใหเกิดประโยชน เพื่อ

ความมั่นคงทางดานนํ้า ดาน

อาหาร และดานเศรษฐกิจ

ชุมชน 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 - สรุปองคความรู  และตัวอยาง

ความสําเร็จ 

  
            

  

 - ถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู                 

 - ประยุกตใช ว และ ท ในพ้ืนที่

ขยายผล จัดทําฐานขอมูล แผน

ท่ีน้ํา ผังน้ํา 

  

            

  

 - ติดตาม และประเมินผล

ดําเนินงาน 

  
            

  

 - ทบทวนการดําเนินงานและ

ขยายผล 

  
            

  

    

            

313.3675  
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