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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ที่ตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังนี  

นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561 

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    

     ด าเนินการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรมาตรที่
ช ารุด และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ท างานได้อย่างปกติ 

แผนการด าเนนิงาน 

 ตรวจสอบสถานะการท างานของสถานี 
โทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ 
สสนก. ทั่วประเทศ จ านวน 937 สถานี 
(ประกอบด้วย สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศและปริมาณน  าฝนอัตโนมัติ 584 สถานี 
และสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน  าอัตโนมัติ 
353 สถานี)  

 ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื นที่ 
จ านวน 772 สถานี 

 ด าเนินการย้ายสถานีโทรมาตรอัตโนมัติจาก
สถานีรับ – ส่งสัญญาณ (Cell Site) ของ บมจ.
เอไอเอส มาติดตั งในพื นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 165 สถานี 

 แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตร
ทั งหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net 

 บริการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับ
น  าในเขื่อน ผ่านข้อความสั น (SMS) ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ให้บริการข้อมูลสนับสนุนการเตือนภัยที่มีความ
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ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน  า 

 มีข้อมูลส าหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื นที่ 

 สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมการป้องกันและ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน  าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

    ด าเนินการพัฒนาแม่ข่าย
การจัดการทรัพยากรน  าชุมชน
ในพื นที่เสี่ยงภัย โดยการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และระบบ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า รายได้ 
และผลผลิตของชุมชน 

แผนการด าเนนิงาน 
 ด าเนินงานประเมินและติดตามการจัดการ

ทรัพยากรน  าชุมชนฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 60 ชุมชน 

 ชุมชนแม่ข่ายที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปีที่ 2-4 
จ านวน  15 เครือข่าย (โดยชุมชนแม่ข่ายจะ
สิ นสุดสถานภาพทั งหมดในปี 2563)  

 พัฒนาศักยภาพชุมชนแม่ข่าย และชุมชน
เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักการ 
“เข้าใจตนเอง เข้าใจพื นที่ และท างานอย่างมี
ส่วนร่วม” 

 ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าของตนได้อย่างมั่นคง 
สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาน  าในพื นที่ 
น าไปสู่ความมั่นคงในชุมชน (ความมั่นคงด้าน
น  า ด้านผลผลิต ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้าน
สังคม)  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรในชุมชนแม่ข่ายมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน โดยเกิดเป็น
โครงการพัฒนาแหล่งน  า  มีการปรับเปลี่ยนวิถี
การเกษตรโดยวางแผนการเพาะปลูกและการ
ผลิต 

 เกิดตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สนับสนุนการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และเพ่ิมเศรษฐกิจชุมชน ในพื นที่ชุมชนแม่ข่าย
และชุมชนเครือข่าย 

 เกิดความมั่นคงด้านน  า อาหาร สังคมและ
เศรษฐกิจชุมชน โดยมีน  าเพียงพอส าหรับท า
เกษตร ร้อยละ 70 และมีน  าเพียงพอส าหรับ
อุปโภค-บริโภค ร้อยละ 80 ของชุมชนแม่ข่าย 
มีผลผลิตทางเกษตรเพียงพอต่อการบริโภคใน
ครัวเรือน ร้อยละ 80 ของกลุ่มด าเนินงานด้าน
การเกษตร ท าให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น มี
การรวมกลุ่มขายผลผลิต และกลุ่มอาชีพ  

 โครงการปรับปรุงระบบ
ส ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ
สนับสนุนการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น  า 

      ด าเนินการปรับปรุง
ระบบส ารวจภูมิประเทศแบบ
เคลื่อนที่ทั งทางบกและทาง
อากาศ ให้มีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ น สามารถปฏิบัติงานได้

แผนการด าเนนิการ 

 ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพระบบส ารวจ 
ภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่  
- จัดหาอุปกรณ์และติดตั งอุปกรณ์บนรถ 

ประกอบด้วย Plate, Scanner, Camera, 
Software  

    -  จัดหาอุปกรณ์และติดตั งอุปกรณ์บนครื่องบิน 
UAV ประกอบด้วย Platform, Sensor 

    -  บูรณาการอุปกรณ์ส ารวจแต่ละชนิดให้
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
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ในทุกสภาพภูมิประเทศ ให้ผล
ส ารวจที่มีความถูกต้องสูงและ
เป็นปัจจุบัน โดยพัฒนา/
ปรับปรุงอุปกรณ์ส ารวจ 
ระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูล 
ระบบวิเคราะห์และ
ประมวลผล และระบบ
แสดงผลข้อมูลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบมีการจัดการกับ
ข้อมูลที่ได้จาก Sensor แต่ละชนิดได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 

 ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพระบบการ
ประมวลผลข้อมูล 

 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประมวลผลข้อมูลให้
สามารถลดเวลาประมวลผลข้อมูลให้น้อยลง  

 ปรับปรุงให้ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้
อย่างเหมาะสม และสามารถสืบค้นและเรียกใช้
งานข้อมูลได้สะดวก 

 ร่วมมือท างานวิจัยด้านเทคโนโลยีส ารวจและ
จัดท าแผนที่ส ารวจ 

    - พัฒนาบุคลากร โดยร่วมมือกัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีส ารวจและจัดท าแผนที่ทั งในและ
ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม การอบรม สัมมนา 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ระบบส ารวจข้อมูลภูมิประเทศทั งทางบก และ
ทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ปฏิบัติงานในทุกสภาพภูมิประเทศ 

 คุณภาพข้อมูลส ารวจมีความละเอียดและความ
แม่นย าสูง เมื่อน าเข้าแบบจ าลองบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 มีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์น  าของประเทศ พร้อม
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการภัย
พิบัติในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
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 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถ
พัฒนาระบบงานส ารวจให้ทันต่อเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าขึ น สามารถปรับปรุงอุปกรณ์และ
พัฒนาต่อยอดระบบส ารวจในอนาคตได้ 

 โครงการพัฒนา 
ภูมิสารสนเทศน  าระดับต าบล 

       ด าเนินการร่วมกับ
ท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูล
โครงสร้างด้านทรัพยากรน  า 
และแหล่งน  าขนาดเล็ก ใน
ขอบเขตพื นที่ระดับต าบล เพ่ือ
จัดท าแผนที่น  าระดับต าบล ที่
มีข้อมูลแหล่งน  าเชิงพื นที่
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานภาคสนาม และ
การวางแผนโครงการพัฒนา 
แหล่งน  าในพื นที่ของตนเองได้ 

แผนการด าเนนิการ 

 จัดท าแผนที่น  าระดับต าบล จ านวน 600 ต าบล 
ที่มีข้อมูลแหล่งน  าเชิงพื นที่ครบถ้วน (30 ชั น
ข้อมูล) สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน  าในพื นที่ของตนเองได้ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศให้แก่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้
งานแผนที่ และเติมเต็มข้อมูลโครงการด้าน
ทรัพยากรน  าภายใต้การดูแลของ อปท. และ
แผนการลงทุนด้านทรัพยากรน  าในพื นท่ี 

 ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ี
มีศักยภาพ โดยคัดเลือกพื นที่ที่มีศักยภาพ 
พร้อมด าเนินงานร่วมกับ สสนก. อย่างน้อย
จ านวน 4 พื นที่ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การส ารวจ ปรับปรุงแผนที่ จัดท าแผนที่น  า
ต าบล และใช้ข้อมูลวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าของท้องถิ่นได้   

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตามสถานการณ์น  า 
ผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net, 
ThaiWater Mobile Application และ ติดตั ง
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามสภาพ
อากาศ และปริมาณฝน ในพื นที่ต าบลตนเองได้ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน  า และแผนที่น  า
ระดับต าบลเพ่ิมขึ น 600 ต าบล เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น และเป็นข้อมูล
ส าเนาให้กับอ าเภอ และจังหวัดใช้บริหาร
จัดการน  าในภาพรวมต่อไป  

 หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดูแล ปรับปรุง และ
จัดการข้อมูลเชิงพื นที่ได้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าในพื นที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

 สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางในการ
บริหารจัดการน  าแต่ละพื นที่ได้ อีกทั งยังเป็น
ข้อมูลในระดับพื นที่ (Bottom-up) ที่ส่งไปยัง
คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้านมากยิ่งขึ น 

 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 

      ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฯ ที่สามารถรองรับ
การท างานของ High 
Performance Computer 
and Data Servers ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางปฏิบัติการวิจัยและ
ฝึก อบรม และใช้ในการ
รองรับระบบ ปฏิบัติการ

แผนการด าเนนิงาน 

 เร่งรัดและติดตามการด าเนินงานก่อสร้าง
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด  ประกอบด้วย :  
- งานโครงสร้าง และระบบประกอบอาคาร 
- งานติดตั งระบบห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์สถานการณ์ 
และห้องปฏิบัติการ 

- งานออกแบบตกแต่งภายใน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ด าเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561 

คลังข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั งเป็น
สถานที่ปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ/นักศึกษา 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแล้วเสร็จ 
และสามารถเปิดด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน  า เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการน  าทั งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต  

 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านระบบบริหารจัดการน  า 
ระยะที่ 1 

    จัดตั ง“ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านระบบบริหารจัดการน  า” 
(Center of Excellence on 
Water Management 
Systems) เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
งานวิจัยด้านน  า โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และ
แนวคิด ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างชาติที่มีประสบการณ์ ให้
เกิดการพัฒนาบุคลากรและ
งานวิจัยร่วมกัน 

 

แผนการด าเนนิงาน 
     ด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และแนวคิดร่วมกับ
หน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 6 ด้าน ดังนี  

 การส ารวจ (Observations)  
-  ข้อมูลตรวจวัดแบบ real-time เพ่ือการ

วางแผนและเตือนภัย รวมถึงระบบแสดงผล
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

-  วิจัยระบบการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบ
อัตโนมัติ 

 การติดตามและวิเคราะห์ (Monitoring and 
Analysis) 
- วิจัยด้านสมุทรศาสตร์ ศึกษาระบบการ

ไหลเวียนของน  าทะเลในอ่าวไทย และศึกษา
เปรียบเทียบอิทธิพลของน  าทะเลต่อการกัด
เซาะชายฝั่ง คุณภาพน  า การเก็บข้อมูล 

 การบริหารจัดการ (Management Tools) 
- งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ

คาดการณ์สภาพอากาศ 
ระยะสั น  

- งานวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
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นโยบายรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนนิงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2561 

ของระบบ DSS System optimization 
และปรับปรุงโครงสร้างของระบบ 
(architectural design) ระบบการจัดเก็บ
และบริหารข้อมูล (data system and 
management)  

- งานวิจัยระบบการคาดการณ์แบบ 
ensemble forecast เพ่ือศึกษาความไม่
แน่นอน (uncertainty) รวมถึงศึกษาและ
พัฒนาระบบประเมินความถูกต้อง 
forecast evaluation  

-    วิจัย ด้าน flood and reservoir 
optimization 

 ข้อมูล (Informatics) 
- การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายด้วย
ทรัพยากรที่มีจ ากัด  

- พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
การวิเคราะห์ 

- เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค
อาเซียน “ASEAN Hydro informatics 
and Climate Data Center” 

 การพัฒนาและความยั่งยืน  
    (Development and Sustainability) 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากร
น  า และการเกษตร ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพื นที่ชุมชน  

- การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
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ปรับตัว   

 Capacity Building 
-  จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี

หลักสูตรการฝึกอบรมแบบเฉพาะ  
-  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั งภายในและ
ภายนอกประเทศ การสนับสนุนทุนวิจัย
ปริญญาโท-เอก การอบรมบุคลากรในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
การวิเคราะห์ข้อมูลขั นสูง การเปลี่ยนแปลง
สภาพ-ภูมิอากาศ การใช้สารสนเทศ
การเกษตรเชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ให้บริการข้อมูลทางด้านน  า สภาพอากาศ และ
ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลน  าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 

 สนับสนุนการด าเนินงานของ PMOC ในการ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการน  าอย่างเป็น
ระบบ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ น 

 เกิดงานวิจัยและพัฒนาขั นสูง ที่น าไปใช้งานได้
จริงร่วมกับระบบการบริหารจัดการน  าที่มีอยู่
เดิม 

 มีความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านระบบ
การบริหารจัดการน  า การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
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หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี  

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

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. 2561 (571.6822 ล้านบาท) 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
รายการบุคลากรภาครัฐ 

 
85,544,900 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน  85,544,900 บาท 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
85,544,900             บาท 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

            85,544,900 บาท 
2. ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน  าและการเกษตร 

 
35,237,000 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน  35,237,000 บาท 
       1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  35,237,000 บาท 
             1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน              35,237,000 บาท 
3. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  4500,900,000 บาท 
  1. งบเงินอุดหนุน  4500,900,000 บาท 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  4500,900,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 

            80,477,000  บาท 
2) ค่าครุภัณฑ์  13,500,000 บาท 

(1) ระบบส ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

 
13,500,000 บาท 

3) ค่าท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง  297,923,000 บาท 
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร       297,923,000 บาท 

                งบประมาณทั งสิ น   417,000,000 บาท 
                ปี 2558  ตั งงบประมาณ  80,000,000 บาท 
                ปี 2559  ตั งงบประมาณ  60,000,000 บาท 
                ปี 2561  ตั งงบประมาณ  277,000,000 บาท 

(2) ติดตั งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  20,923,000 บาท 

4) ค่าพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน  าระดับต าบล 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  59,000,000 บาท 
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3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบรายจ่าย 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  

รวมทั งป ี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
   (เช่น  เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน เบี ยประชุม เป็นต้น) 

85.5449 21.3861 21.3862 21.3863 21.3863 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   
   (เช่น ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)  

35.2373 21.0518 4.8021 4.6021 4.7814 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ  
     ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี  
    1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานีโทรมาตรฯ (32 ลบ.) 

2. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน  าชุมชนด้วย ว และ ท (13.90 ลบ.) 
3. โครงการพัฒนาภูมสิารสนเทศน  าระดับต าบล  (59 ลบ.) 
4. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศดา้นระบบบรหิารจดัการน  า ระยะที่ 1 (20 ลบ.) 
5. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรพัยากรน  าตาม 

แนวพระราชด าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (32 ลบ.) 
6. โครงการปรับปรุงระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์น  า  

(17 ลบ.) 
7. โครงการศูนย์วิจยัและพัฒนาศกึษาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน  า  (277 ลบ.) 

450.9000 132.0582 186.5744 104.8692 27.3982 

รวมทั งสิ น 571.6822 174.4961 212.3862 130.8575 53.5659 

      หมายเหตุ :  แหล่งเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีของ สสนก. ปี 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บข 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ/ 
บ ารุงรักษา 

 
 
แผนพัฒนา  
(ระบบ/เคร่ืองมือ/
ผลิตภัณฑ์/บริการ) 

 
 
แผนงานวิจัย 

แผนงานแผนงาน 

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
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4. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การวิจยัและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสารสนเทศ
ทรพัยากรน  า 

กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน  าและการเกษตร 

เพื่อพัฒนาฐานความรูแ้ละ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน  าและการเกษตร 

มีผลงานวิจัยและฐานความรู้
สนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันฯ 

                        

35.2373 ฝ่ายบริหาร 
 

- พัฒนาฐานความรู ้                               
- พัฒนางานวิจัย                               

 กิจกรรมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรน  าและ
การเกษตร 

1) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ 

2) พัฒนาเครือข่ายการวจิัย
และความร่วมมอืทั งในและ
ต่างประเทศ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน  าและ
การเกษตร 

1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีเครือข่ายการวิจยัและ
เครือข่ายการท างานด้านการ
จัดการทรัพยากรน  าและ
การเกษตร รองรับการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ                         

85.5449 ฝ่ายบริหาร 
 

 - พัฒนาทรัพยากรบุคคล                               
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 1) โครงการปรับปรุงระบบ
ส ารวจแบบเคลื่อนที่ 
เพื่อสนันสนุนการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น  า 

1) เพื่อพัฒนาระบบส ารวจ
ข้อมูลภูมิประเทศทั งทางบก 
และทางอากาศ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในทุก
สภาพภูมิประเทศ 
2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
จากการส ารวจภูมิประเทศให้มี
ความถูกต้องสูงและเป็น
ปัจจุบัน ส าหรับสนับสนุนงาน
วิเคราะห์แบบจ าลองภูมิ
ประเทศ และแบบจ าลองอุทก
วิทยาได้อย่างมีประสิทธภิาพ
และเกิดความแม่นย ามาก
ยิ่งขึ น  
3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรในองค์กร ให้สามารถ
พัฒนาระบบงานส ารวจให้ทัน
ต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหนา้ขึ น 
สามารถปรับปรุงอุปกรณ์และ
พัฒนาต่อยอดระบบส ารวจใน
อนาคตได้ 

1) พัฒนาต่อยอดด้านงานวจิัย
และเทคโนโลยีส ารวจให้ได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพสูง  
2) ได้ข้อมูลความละเอียดและ
ความแม่นย าสูง ใช้วิเคราะห์
ร่วมกับแบบจ าลองต่างๆ เพือ่
คาดการณ์สถานการณ์หรือภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ นในอนาคตได้
อย่างแม่นย า 
3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ระบบส ารวจภูมิประเทศแบบ
เคลื่อนที่ ให้สามารถพัฒนาและ
ใช้งานระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทัน
ต่อเทคโนโลยีที่พัฒนากา้วหน้าไป
อย่างต่อเนื่อง 

            

17.0000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

 - พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพของระบบส ารวจ
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

แบบเคลื่อนที่  

 - เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ
ควบคุม ระบบแสดงผลขอ้มูล 
และระบบประมวลผลข้อมูล 
ภายในยานส ารวจ 

  

            

  

 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประมวลผลข้อมูล 

  
            

  

 - ระบบจัดเก็บขอ้มูลขนาดใหญ ่   
            

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ให้บริการและเผยแพร่
ผลงานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ น 

2) โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและบ ารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัต ิ
 
 

1) สร้างข้อมูลโทรมาตรส าหรับ
สนับสนุนการเตือนภัย และ
ติดตามสถานการณ์น  า 

2) ปรับต าแหน่งติดตั งสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติให้
เหมาะสมกับพื นที่มากยิ่งขึ น 

3) พัฒนารูปแบบการรับ-ส่ง
ข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับ
พื นที่การใช้งาน 

4) ขยายผลการติดตามภาพ
อากาศและสถานการณ์ฝน
ให้ครอบคลุมพื นที่ 

1) สถ า นี โ ท รม า ตรอั ต โ น มั ติ
จ านวน 937 สถานีทั่วประเทศ  
ได้รับการตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ปรับเปลี่ยน บ ารุง รักษาให้
อุปกรณ์ท างานได้ตามปกติ 
และมีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน 

2) สถ า นี โ ท รม า ตรอั ต โ น มั ติ 
จ านวน 165 สถานี ย้ายมา
ติดตั งในพื นที่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
            

32.0000 ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากร
น  า 

  - ตรวจสอบการท างานของสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติ 

    
                        

    



                        51  

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

  - จัดหาอุปกรณ ์                                 
  - จัดหาผู้รับจา้งส าหรับ

ด าเนนิการ 
    

                        
    

  - ลงพื นที่เพือ่ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษา 

    
                        

    

  - ตรวจสอบการท างานของสถานี
โทรมาตร 

    
                        

    

  - สรุปผลและจัดท ารายงาน                                 

3) โครงการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศน  าระดับต าบล  

1) เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
ร่วมกับหนว่ยงานท้องถิ่น ใน
การรวบรวมข้อมูลโครงการ 
โครงสร้างด้านทรัพยากรน  า 
และแหล่งน  าขนาดเล็ก ใน
ขอบเขตพื นที่ระดับต าบล 
2) เพื่อจัดท าแผนที่น  าระดับ
ต าบล ที่มีข้อมูลแหล่งน  าเชิง
พื นที่ครบถ้วนสามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน  าใน
พื นที่ของตนเองได้ 
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อ

1) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน  า
เชิงพื นที่ระดับต าบล และการมี
ส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ใน
การพัฒนาแหล่งน  าระดับท้องถิ่น
จ านวน 600 ต าบล ทัว่ประเทศ 
2) มีหน่วยงานทอ้งถิ่นสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบ 
ภูมิสารสนเทศในการเพิ่มเติม
ปรับปรุงและจัดการขอ้มูลเชิง
พื นที่เพื่อสนับสนุนการดูแล 
บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาแหล่งน  าในพื นที่
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ น   

                        

59.0000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
วางแผนพัฒนาแหล่งน  าใน
พื นที่ 

- วางแผนด าเนินงานโครงการ 
คัดเลือกพื นที่ และจัดหาผูร้ับจ้าง
ส าหรับด าเนนิการจัดท าแผนที ่

  

            

  

 - จัดท าฐานข้อมูลและแผนทีน่  า
ระดับต าบลเพือ่ใช้เป็นข้อมลูแผน
ที่ในการฝกึอบรม และปรับแก้ไข
ข้อมูลแผนที่จากหนว่ยงาน
ท้องถิ่นหลังอบรม 

  

            

 
 

 

 - พัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี GIS 
ให้แก่หน่วยงานทอ้งถิน่และจัด
ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ ครั งที่ 1 
และ 2 

  

            

  

 - คัดเลอืกพื นทีท่ี่มีศกัยภาพและ
ลงพื นปฏิบัติงานวางแผนพฒันา
โครงการแหล่งน  าฯ 

  

            

  

 - จัดท าคู่มือการใชง้านภูมิ
สารสนเทศขั นพื นฐาน และข้อมูล
รายงานภูมิสารเทศน  าระดับ
จังหวัดเผยและแพร่ผลงาน
โครงการฯ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
สร้างเครือข่ายงานวิจยั
และพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรน  า 

4) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านระบบบริหารจัดการน  า
ระยะที่ 1  

1) การพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีด้าน
การบริหารจัดการน  าทีพ่ร้อม
ให้บริการแกห่น่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการศึกษา 
2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มก าลังคน ด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ ที่มี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
แบบจ าลองด้านทรัพยากรน  า
และสภาพอากาศ และการ
ประเมินติดตาม สถานการณ์
น  าและสภาพอากาศ รวมถึง
เทคโนโลยีขั นสูง ในการ
ตรวจวัดและการส ารวจ 
3) เสริมสร้างความร่วมมือใน
ระดับนานาชาต ิเพื่อการวิจยั
ด้านการบริหารจัดการน  า 
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ และประเด็นอื่น
ที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทั ง เผยแพร่ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ

ให้บริการข้อมูลทางด้านน  า 
สภาพอากาศ และขอ้มูลอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง จากคลังข้อมูลน  าและ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิอยา่งมี
ประสิทธิภาพและตอ่เนื่อง และ 
มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ด้านระบบการบริหารจัดการน  า 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
และการลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาต ิ

                        

20.0000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน  า 
ฝ่ายบริหารความร่วมมือ
และสื่อสารองค์กร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
น  าของประเทศไทยไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศอื่นๆ 

 - ข้อมูลตรวจวัดแบบ real-time 
เพื่อการวางแผน และเตอืนภัย 
รวมถึงระบบแสดงผลขอ้มูลเพือ่
การตัดสินใจ 

    

                        

   

 - การเพิ่มประสิทธิภาพ การ
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น 

    
                        

   
 
 

  
- พัฒนางานวิจัยด้านวทิยาศาสตร์
ข้อมูลและการวเิคราะห์ 

  

            

 

 - เสรมิสร้างการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน  า ด้วยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน 

  

            

 

 ความร่วมมอืงานวจิัยด้านน  าใน
ระดับนานาชาต ิ

  
            

 

  - ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

    
                        

  

  - ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผล
การด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

 5) โครงการศูนย์วิจยัและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
และระบบข้อมูลเพือ่การ
บริหารจัดการน  า สามารถ
รองรับผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วม
ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา ทั ง
จากหนว่ยงานภายใน และ
ภายนอกประเทศ ที่จะขยาย
เพิ่มขึ นในอนาคตได้ 
2) เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานหลกั
ของ สสนก. และเป็นสถานที่
ส ารองของระบบคลังข้อมูลน  า
และภูมิอากาศแห่งชาติ ที่มี
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
และระบบรักษาความปลอดภยั
ที่มีเสถียรภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด าเนินงานก่อสร้างอาคารและ
ควบคุมงาน ประกอบด้วยงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
และงานระบบ ใหแ้ล้วเสร็จตาม
แผนงานที่ก าหนด  
 

                        

277.0000 ฝ่ายบริหาร 
 

 ขั นตอนการด าเนนิงานก่อสร้าง 
1. งานโครงการสร้างอาคาร 
(เสาเข็ม เหล็กรูปพรรณ ผนังกั น
ดิน และสะพาน) 

  

            

  

 2. งานสถาปัตยกรรม (ตกแต่ง
ภายใน ภายนอก และงาน
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

ครุภัณฑ์ลอยตัว) 

 3. งานระบบ (ระบบไฟฟ้า  
สื่อสาร ปรับอากาศ สุขาภิบาล
และดับเพลิง) 

      

            

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และน าวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับ
ประชาชนและชุมชน 

6) โครงการสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน  าชุมชนดว้ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนาแม่ขา่ยการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชนในพื นที่
เส่ียงภัย โดยการประยกุต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า รายได้ 
และผลผลิตของชุมชน  

1) ชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน และ
ชุมชนเครือข่าย 40 เครือข่าย 
สามารถใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ 
2) เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างน  าระดับชุมชน ไม่ต่ า
กว่า 15 ชุมชน  
3) เครือข่ายการจัดการน  าชุมชน 
โดยชุมชนแม่ขา่ยมีศักยภาพ
สามารถขยายผลการบริหาร
จัดการน  าชุมชนไปยังชุมชนลูก
ข่าย             

13.9000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 

 - รวบรวมขอ้มูล และปัญหาที่
เกิดขึ นในการบริหารจดัการน  า
ร่วมกับชุมชน และสรุปแนว
ทางแก้ไขร่วมกนั 

    

                        

   

  - เขียนโครงการ แผนการ
ด าเนนิงานร่วมกับชุมชน และ
จัดท าสญัญาโครงการ 

    

                        

   

ด าเนนิการขับเคลือ่นโครงการ                
- ติดตามและบริหารจัดการ                                 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

โครงการทีด่ าเนินการแล้ว 

  - ทบทวนการด าเนนิงาน วาง
แผนการด าเนนิงานและการขยาย
ผลในระยะถดัไป 

    

                        

    

 7) โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น  าตามแนวพระราชด าริโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ท้องที่ 
ท้องถิ่น และชุมชนสามารถ
จัดท าข้อมูลน  า แผนที่น  า มี
ข้อมูลแหล่งน  าเชิงพื นที่
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน บริหารจัดการ 
และวางแผนงานพัฒนาแหล่ง
น  าในพื นที่ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เกิด
ความมั่นคงทางด้านน  า ด้าน
อาหาร ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
และด้านพลังงาน 

ชุมชนแกนน า 60 ชุมชน ที่
ด าเนินงานต่อยอดจากโครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถประยกุต์ใช้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าชุมชนดว้ย
ตนเอง วิเคราะห์วางแผนพัฒนา
โครงสร้างแหล่งน  าที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม มีตัวอยา่งของการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนใหก้ลุ่ม
ท้องที่ ท้องถิ่น และสภา
เกษตรกร              

32.0000 ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 

  - พัฒนาศกัยภาพคนในพื นที ่ให้
เกิดการสร้างตัวอย่างความส าเรจ็
และถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการ
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ เดือนที่ 

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

บริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน
ด้วยตนเอง 

 - เก็บข้อมูลพร้อมวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 

  
            

 

 - พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน  า                 

 - ติดตามประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน 

  
            

  

                517.6822  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	แผนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
	แผน2561



