
                                      1  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตักิาร พ.ศ. 2563  
ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

พฤศจิกายน 2562 
 



                                      2  

 

1. แผนงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน  

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 312.3353 ล้านบาท  

รายได้ (ประมาณการ) 22.4100 ล้านบาท  

รวมทั้งสิ้น 334.7453 ล้านบาท  

2. โครงการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขื่อโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 67.1000  
2. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชน 

อย่างยั่งยืน 
32.0000  

3.  โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 21.6503 โครงการใหม่ 
4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 22.1892  
5.  โครงการปรับปรุงระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า  15.0000  
6.  โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   11.8000 โครงการใหม่ 
7.  โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.0000  
8.  โครงการพัฒนาระบบแบบจ าลองเพ่ือการบริหารจัดการน้ าและคาดการณ์น้ าท่วม ในพ้ืนที่เขตเมือง 4.1228  
9.  โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 2.5646 โครงการใหม่ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 186.4269  
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3. แผนงานการด าเนินงานโครงการ  

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   
งบประมาณ 67.1000 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• การพัฒนาเทคโนโลยีฐานข้อมูล และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ าท่ีพร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบแบบจ าลองด้านทรัพยากรน้ าและสภาพ อากาศ และการ
ประเมินติดตาม สถานการณ์น้ าและสภาพอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจวัดและการส ารวจ 

• เสริมสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ า คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
เป้าหมาย 
 

ให้บริการข้อมูลทางด้านน้ า สภาพอากาศ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเ นื่อง และ มีความร่วมมือในระดับ
นานาชาติด้านระบบการบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ • ให้บริการข้อมูลทางด้านน้ า สภาพอากาศ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

• สนับสนุนการด าเนินงานของ PMOC สทนช. และหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการตัดสินใจและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  

• เกิดงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ที่น าไปใช้งานได้จริงร่วมกับระบบการบริหารจัดการน้ าท่ีมีอยู่เดิม 

• มีความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านระบบการบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (พด.) และฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

ด าเนินการวิจยัและพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยเน้นการ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล และแนวคิดร่วมกับหน่วยงานต่างชาติที่
มีประสบการณ์ ประกอบด้วยประเด็นหลัก 6 ด้าน ดังนี ้
1. การส ารวจ (Observations) 
2. การติดตามและวิเคราะห์ (Monitoring and Analysis) 
3. การบริหารจัดการ (Management Tools) 
4. ข้อมูล (Informatics) 

การส ารวจ: พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบให้บริการค่าปรับแก้แบบ
ทันเวลา โครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศ
ไทย แบบรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่องถาวร พัฒนาระบบส ารวจทางน้ าแบบ
หนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์ 

    

การติดตามและวิเคราะห์ : จัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูไอโซโทป
เสถียรของน้ าฝนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ า  พัฒนาระบบประเมินปริมาณ
น้ าฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลจากสถานีเรดารต์รวจอากาศ 
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แผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 

1 2 3 4 

5. การพัฒนาและความยั่งยืน (Development and Sustainability) 
6. Capacity Building  
 

การบริหารจัดการ : วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สภาพอากาศ
ระยะสั้น แบบจ าลองสมุทรศาสตร์ ระบบ DSS System optimization และ
ปรับปรุง architectural designระบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูล 

    

ข้อมูล : เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการให้บริการ NHC และพัฒนา
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Data 
Analytics) 

    

การพัฒนาและความยั่งยืน : ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการปรับตัว 

    

Capacity Building :  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และสนับสนุนงานวิจัย/ทุนปริญญาโท-เอก 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 32.0000 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการประยุกต์ใช้ ว และ ท เพื่อพัฒนาให้ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชนสามารถจัดท าข้อมูลน้ า แผนที่น้ า มีข้อมูลแหล่งน้ าเชิงพื้นที่ครบถ้วน สามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดความมั่นคงทางด้านน้ า ด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน และด้านพลังงาน 

เป้าหมาย 
 

ชุมชนแกนน า 55 ชุมชน ที่ด าเนินงานต่อยอดจากโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วย  ว และ ท  สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ าท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม มีตัวอย่างของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วย ว และ ท ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนให้กลุ่มท้องที่ ท้องถิ่น และสภาเกษตรกร 

ผลสัมฤทธิ์ • เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของ 55 ชุมชนแกนน า น าไปสู่การพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านน้ า อาหาร และชีวิตความเป็นอยู่   

• เกิดชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้วย ว และ ท ให้เกิดความมั่นคงด้านน้ า เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศน้ า วางแผนเพาะปลูก เพิ่มความมั่นคง ด้าน
อาหาร ท่ีขยายผลและขับเคลื่อนโดยชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน้ าชุมชน (กช.) 
แผนการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 

1 2 3 4 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพของชุมชน สร้างต้นแบบการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า ด้วย ว และ ท ให้เกิดความมั่นคงด้านน้ า และ
พัฒนาบุคลากรในระดับชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่นและสภาเกษตรกร ผ่านกระบวนการดังนี้ 
เรียนรู้และปฏิบัติ : โดยสร้างคนในพ้ืนท่ี ท้ังท้องถิ่นและชุมชน   ให้สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท เกิดข้อมูล แผนท่ี ผังน้ า 
และข้อมลูระดับพื้นท่ี สามารถเข้าใจพ้ืนท่ีของตนเอง  
การบริหารและวางแผน : ประสานการท างาน น าข้อมูล แผนท่ีน้ า ผังน้ า มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดย
วางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในระดับพืน้ท่ีอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างคณะกรรมการน้ าชุมชน หน่วยงานรัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น 
รวมทั้งสร้างกลุ่มตัวอย่างวางแผนเพาะปลูก เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร 
พัฒนา : ด าเนินงานพัฒนาและฟืน้ฟูแหล่งน้ าตามแผนงาน เพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งติดตามการด าเนินงานใน
ระยะ ก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินงาน  ประเมินผลและสรุปความส าเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน ขยายผลไปสู่ชมุชนอื่น 

ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ ว 
และ ท ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าชุมชนด้วยตนเอง 

    

เก็บข้อมูลพร้อมวางแผนบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ า 

    

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า     

ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน     
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ชื่อโครงการ โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
งบประมาณ 21.6503 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ในพื้นที่  

• เพื่อให้ชุมชนมีน้ าต้นทุนและน้ าส ารองส าหรับอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร  

• เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ าภายในชุมชน วางแผนการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้  
เป้าหมาย 
 

• ชุมชนแกนน าที่ด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ ว และ ท ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง 
วิเคราะห์วางแผนพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ าที่เหมาะสมกับภูมิสังคม มีตัวอย่างของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วย  ว และ ท ถ่ายทอดและขยายผลความส าเร็จ
ร่วมกับเครือข่ายชุมชนและเกษตรกร  

• ท้องถิ่น สภาเกษตรกรฯ ท่ีมีแผนท่ีน้ าต าบล สามารถจัดท าข้อมูล และแผนพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ าที่เหมาะสมกับภูมิสังคม รวมทั้งด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
ระดับท้องถิ่น และชุมชน 

ผลสัมฤทธิ์ • เกิดการขยายผลความส้าเร็จของการบริหารจัดการน้้าร่วมกับเครือข่ายชุมชนแกนน้า น้าไปสู่การพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านน้้า อาหาร และชีวิตความเป็นอยู่   

• เกิดตัวอย่างงานพัฒนา และการบริหารจัดการน้้า ด้วย ว และ ท ร่วมกับเครือข่ายชุมชนของ ท้องถิ่น และ สภาเกษตรกร ท่ีขยายผลและขับเคลื่อนโดยชุมชนและเกษตรกร 

• ช่วยบรรเทาปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วมในพ้ืนท่ี มีปริมาณน้้าส้ารองเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในยามขาดแคลน มีน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้้าเพื่อการเกษตร ท่ีจะช่วยปงองกันปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ส่งผลให้ชุมชนมีผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดความมั่นคง
ด้านน้้า และด้านอาหาร ในท้องถิ่น ชุมชน และเกษตรกร  

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน้ าชุมชน (กช.) 
แผนการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 

1 2 3 4 
ด าเนินงานใน 12 พื้นที่ โดยคัดเลอืกจากพื้นที่เครือข่ายชุมชนที่ขยายผลจากชุมชนแกนน าและพื้นที่
เครือข่ายของท้องถิ่นและสภาเกษตรกรที่มีฐานข้อมูล แผนท่ีน้ าต าบล เพื่อน าข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมลู 
แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า ไปสู่การลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม ผ่าน
กระบวนการส าคญัดังนี ้
เรียนรู้ และปฏิบัติ : สร้างคนในพ้ืนท่ี ท้ังในท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน ให้สามารถประยุกต์ใช้ ว และ  

1. เรียนรู้ และปฏิบตัิ : ทบทวนการประยุกต์ใช้ ว และ 
ท ในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยตนเอง 

    

2. การบริหารและวางแผน : วิเคราะห์ข้อมูลพร้อม
วางแผนบริหารจัดการน้ า-ก าหนดแผนปฏิบัติและแผน
บริหารจดัการน้ าเพื่อพัฒนาแหล่งน้ า 

    



                                      7  

 

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

ท เกิดข้อมูล แผนท่ี ผังน้ า เกดิข้อมูลระดับพ้ืนท่ี สามารถเข้าใจพื้นทีข่องตนเอง แล้วท าหน้าท่ีเป็นผู้
ถ่ายทอดหรือพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริและ
การบริหารจัดการพื้นท่ีด้วย ว และ ท ให้ชุมชนอื่นๆ สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
การบริหารและวางแผน : ประสานการท างาน น าข้อมูล แผนท่ีน้ า ผังน้ า มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
และวางแผนด าเนินงานอย่างมสี่วนร่วม ระหว่างคณะกรรมการน้ าชุมชน หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น รวมทั้ง
ร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนปฏิบตัิเพื่อเป็นแผนพัฒนาแหล่งน้ าในระดบั
พื้นที่ ตลอดจนสร้างกลุ่มตัวอย่างวางแผนเพาะปลูก เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร 
พัฒนา : ด าเนินงานพัฒนาและฟืน้ฟูแหล่งน้ าตามแผนงาน เพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งติดตามการ
ด าเนินงานในระยะ ก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุป
ความส าเร็จ เป็นต้นแบบของการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าชุมชน ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ 

3. พัฒนา : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปความส าเร็จ 
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ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
งบประมาณ 22.1892 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรมาตรที่เสื่อมสภาพช ารุดเสียหาย 

• ปรับปรุงเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 

• ขยายผลการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ฝนให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
เป้าหมาย 
 

• มีข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ า และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย 

• สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ผลสัมฤทธิ์ • ให้บริการข้อมลูสนับสนุนการเตือนภัยฝนตกหนักในพ้ืนท่ี โดยมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

• มีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อเตรียมการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

•  มีข้อมูลสนับสนุนแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ า รวมทั้งสนับสนุนภารกิจคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

• ตรวจสอบสถานะการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ สสน. ทั่วประเทศ 
จ านวน 965 สถาน ี(ประกอบด้วย สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ าฝนอตัโนมตัิ 
601 สถานี และสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ าอัตโนมัติ 364 สถานี)  

• ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาสถานโีทรมาตรอัตโนมัติ (รุ่นที่ 4) ในพื้นที่ จ านวน 
965 สถานี  ให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• แสดงผลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net 

• บริการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับน้ าในเขื่อน  ผ่านข้อความสั้น (SMS) ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ     

จัดหาอุปกรณ์     

จัดหาผู้รับจ้างส าหรับด าเนินการ     

ลงพื้นที่เพ่ือซ่อมแซม/บ ารุงรักษา     

ตรวจสอบการท างานของสถานีโทรมาตร     

สรุปผลและจัดท ารายงาน     

 

 

http://www.thaiwater.net/
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ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า 
งบประมาณ 15.0000 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อพัฒนาระบบส ารวจข้อมูลภูมิประเทศท้ังทางบก ทางอากาศ และทางน้ า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพภูมิประเทศ 

• เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากการส ารวจภูมิประเทศให้มีความถูกต้องสูงและเป็นปัจจุบัน ส าหรับสนับสนุนงานวิเคราะห์แบบจ าลองภูมิประเทศ และแบบจ าลองอุทกวิทยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้น  

• เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร สามารถปรับปรุงอุปกรณ์และพัฒนาต่อยอดระบบส ารวจในอนาคตได้ 
เป้าหมาย 
 

• ได้ข้อมูลส ารวจความละเอียดและความแม่นย าสูง ใช้วิเคราะห์ร่วมกับแบบจ าลองต่างๆ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์หรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย า 

• บุคลากร สสน. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบส ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่สามารถพัฒนาและใช้งานระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ • อุปกรณ์ส ารวจประสิทธิภาพสูง ใช้ส ารวจได้ทั้งทางบกทางอากาศ และทางน้ า สามารถเข้าถึงได้ในทุกสภาพพ้ืนท่ี  

• ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศความละเอียด และความถูกต้องทางพิกัดสูง ในพ้ืนท่ีเขตเมืองที่มีข้อจ ากัดสูงในการได้มาซึ่งข้อมูล และมีความ
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

• ข้อมูลแบบจ าลอง 3 มิติ ในเขตเมือง ท่ีมีความละเอียดและแม่นย าสูง สามารถระบุระยะ และความสูงของวัตถุและสิ่งก่อสร้างโดยรอบยานส ารวจได้อย่างแม่นย า 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (พด.) 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

การเพิ่มศักยภาพระบบส ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ : พัฒนาแผ่นโยงยึดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
ยานส ารวจ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส ารวจ บูรณาการอุปกรณ์ส ารวจแต่ละชนิดให้ท างานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม จัดเก็บ และแสดงผลแบบ Real-Time 
การเพิ่มศักยภาพระบบการประมวลผลข้อมูล :  ใหล้ดเวลาประมวลผลข้อมลูให้น้อยลง เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมลูขนาดใหญ่ใหส้ืบค้นและเรยีกใช้งานข้อมูลได้สะดวก 
ความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีส ารวจและจัดท าแผนท่ีส ารวจในระดับนานาชาติ : พัฒนาบุคลากร
ให้รองรับทั้งส่วนงานวิจัยและการปฎิบัติงานส ารวจ  

ระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่ : พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบส ารวจ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ตรวจวัดและระบบแสดงผลข้อมูล 

    

ระบบการประมวลผลข้อมลู : เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประมวลผลข้อมูล และระบบจดัเกบ็ข้อมูลขนาดใหญ ่

    

ความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีส ารวจและจัดท าแผน
ที่ส ารวจในระดับนานาชาติ : สัมมนา อบรม เพื่อถ่ายทอด
และแลกเปลีย่นความรู้และเทคโนโลย ี
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   
งบประมาณ 11.8000 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• พัฒนางานวิเคราะห์ วิจัยและประมวลผลเชิงลึกเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศ รวมถึงการประเมินติดตามและคาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ าและสภาพอากาศเชิงพื้นที่ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศไทย 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มก าลังคน ด้านการวิเคราะห์ วิจัยและการประมวลผลการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศ  
เป้าหมาย 
 

• เกิดการพัฒนานวัตกรรมและก าลังคนด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ า เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการน้ าที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ • มีข้อมูล การวิเคราะห์ และระบบงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศด้วยวิทยาการข้อมูล  

• มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และวิจัยขั้นสูงทางด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการบริหารจัดการน้ าและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

• การพัฒนางานวิทยาการข้อมูล ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริงร่วมกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ีมีอยู่เดิม หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ า 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการพัฒนาอัลกอริทึมจากวิธีการ Machine Learning (ML) และ 
Artificial Intelligence (AI) 

 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะ : ควบคุมคุณภาพข้อมูลพร้อมส าหรับระบบ Open Data (Data QC for 
Open Data) หลอมรวมข้อมลูจากหลากหลายแหล่งข้อมูลหลายรปูแบบและหลายมติิเข้าด้วยกัน  
เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ที่เป็นตัวแทนข้อมูลที่ต้องการ  ท า Data Assimilation ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
มากขึ้น จุดประสงค์เพื่อให้ผลการคาดการณ์ปรมิาณน้ าและสภาพอากาศถูกต้องแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

 การประยุกต์ใช้งานวิทยาการข้อมลู (Data Science Applications) : คาดการณ์แนวโน้มสภาพ
อากาศระยะยาวแบบรายเดือน รายปี รายฤดูกาล (Long-term Weather Forecast) คาดการณ์
แนวโน้มการเกดิภัยน้ าท่วมน้ าแล้ง (Flood and Drought Forecast) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจดัการน้ า (Increasing efficiency of water management system) 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการพัฒนาอัลกอริทึม
จากวิธีการ Machine Learning (ML) และ Artificial 
Intelligence  (AI) 

    

การจัดการข้อมูลอัจฉริยะ : การควบคุมคุณภาพข้อมูล 
บูรณาการข้อมูลหลายแหล่งข้อมลู การสังเคราะห์ข้อมลู 

    

การประยุกต์ใช้งานวิทยาการข้อมูล     

การพัฒนาศักยภาพบุคลกร     
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ชื่อโครงการ โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

เพื่อพัฒนาแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยการประยุกต์ใช้ ว และ ท และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
รายได้ และผลผลิตของชุมชน 

เป้าหมาย 
 

• ชุมชนแม่ข่ายสามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สสน. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน 

• เกิดตัวอย่างงานวิจัยท่ีใช้ ว และ ท สนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน เพื่อเพ่ิมผลผลิต และเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีชุมชนแม่
ข่ายและชุมชนเครือข่าย 

ผลสัมฤทธิ์ • ชุมชนแม่ข่ายมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ว และ ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน โดยเกิดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ า มีการปรับเปลี่ยนวิถี
การเกษตรโดยวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต 

• เกิดเครือข่ายการจัดการน้ าชุมชน โดยชุมชนแม่ข่ายมีศักยภาพสามารถขยายผลการบริหารจัดการน้ าชุมชนไปยังชุมชนอื่น 

• เกิดความมั่นคงด้านน้ า อาหาร สังคมและเศรษฐกิจชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่มขายผลผลิตและกลุ่มอาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการจัดการน้ าชุมชน (กช.) 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

• ด าเนินงานรักษาสถานะแม่ข่ายฯ จ านวน 5 ชุมชน (ชุมชนแม่ข่ายที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการปีท่ี 4) เพื่อสรา้งความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้ ว และ ท 
จนพร้อมเป็นตัวอยา่งความส าเร็จ 

• พัฒนาศักยภาพชุมชนแม่ข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วย ว และ ท โดย
หลักการ “เข้าใจตนเอง เข้าใจพ้ืนที่ และท างานอย่างมีส่วนร่วม” 

• ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของตนได้อย่างมั่นคง 
สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาน้ าในพื้นที่ น าไปสู่ความมั่นคงในชุมชน (ความ
มั่นคงด้านน้ า ด้านผลผลิต ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านสังคม)  

ระยะที่ 1 ข้อมูล : รวบรวมข้อมลู และปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
น้ าร่วมกับชุมชน และสรุปแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

    

ระยะที่ 2 ด าเนินโครงการ : เขียนโครงการแผนการด าเนินงาน คัดเลือก
โครงการและปรับแผนกิจกรรมร่วมกับชุมชน ด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการ 

    

ระยะที่ 3 บริหารโครงการ : ติดตามและบริหารจัดการโครงการที่
ด าเนินการแล้ว บริหารและซ่อมบ ารุงโครงการทีด่ าเนินการแล้ว 

    

ระยะที่ 4 สรุปและขยายผลโครงการ : ทบทวนการด าเนินงานและขยาย
ผล รายงานผลด าเนินงานและสรปุตัวอย่างความส าเร็จ 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบแบบจ าลองเพื่อการบริหารจัดการน้ าและคาดการณ์น้ าท่วม ในพื้นที่เขตเมือง 
งบประมาณ 4.1228 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• เพื่อพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วม ในพ้ืนท่ีเขตเมือง หรือพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ บริเวณพื้นท่ีภาคกลาง  

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมในพื้นที่เขตเมือง และน าเสนอผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดการบริหารจัดการน้ า ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
เป้าหมาย 
 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้หลายระดับ ตอบโจทย์ปัญหาการบริหารจัดการน้ าที่มีความหลากหลายและซับซ้อนตามสภาพพื้นที่ที่มีความ
ละเอียดและช่วงเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับลุ่มน้ าลงไปสู่ระดับพ้ืนท่ีเมือง 

ผลสัมฤทธิ์ • ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมพื้นที่เมือง หรือพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ บริเวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

• บุคลากรของ สสน. มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีเขตเมืองเพิ่มมากข้ึน  

• เกิดงานวิจัยด้านการบริการจัดการน้ าในพ้ืนท่ีเขตเมืองของประเทศไทย   
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ า (นน.) 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

• ด าเนินการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วม ในพื้นที่เขตเมือง 
หรือพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามที่
ได้ท าการคัดเลือกในระหว่างด าเนินโครงการ ด้วยข้อมูลการคาดการณ์ฝน
จากเรดาร์ตรวจอากาศ และเช่ือมโยงกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
ระบบการคาดการณ์น้ าท่วมระดบัลุ่มน้ าของ สสน. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าท่วมและการเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เป้าหมาย 

รวบรวมข้อมลูที่ใช้ในโครงการ และคัดเลือกพื้นที่โครงการ โดยเลือกจากพ้ืนท่ีมี
ศักยภาพ และมีความพร้อมของข้อมูล และบคุลากร 

    

พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วม     

เชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนการตดัสินใจของ สสน. และพัฒนาเป็นระบบปฎิบตัิการ     

พัฒนาระบบแสดงผล     

ทดสอบและพัฒนาระบบประเมินผล     

ฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู ้     
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
งบประมาณ 2.5646 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
 

• ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

• พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย และเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบนพ้ืนฐานการพึ่งตนเอง 

• เผยแพร่แนวพระราชด าริ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบบอย่างความส าเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
เป้าหมาย • สนับสนุนการด าเนินงานในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อสืบสานต่อยอดการด าเนินงานสนองพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ผลสัมฤทธิ์ • เกิดภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และเยาวชน สนองพระราชด าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

• เผยแพร่แนวพระราชด าริ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบบอย่างความส าเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร (ปส.) 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 
1 2 3 4 

สนับสนุนการด าเนินงานในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เพื่อสืบสานต่อยอดการด าเนินงานสนองพระราชด าริด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า และเผยแพร่แนวพระราชด าริ ถ่ายทอดองค์ความรู้  และ
แบบอย่างความส าเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เชิงพื้นที่ผ่าน
กิจกรรมการสัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ/ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
พระราชด าริด้านการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น 

จัดสัมมนา/จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั/ิศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวพระราชด าริ
ด้านการบริหารจดัการน้ า และถ่ายทอดแบบอย่างความส าเรจ็ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเชิงพื้นที ่

    

การด าเนินงานในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
เพื่อสืบสาน ต่อยอดการด าเนินงานสนองพระราชด าริด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
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4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายการคา่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวมทั้งป ี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร   (เงินเดือน สวัสดิการ เบ้ียประชุม ฯลฯ) 94.1036 21.8571 24.0821 24.0822 24.0822 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าใชส้อย วสัดุ  สาธารณูปโภค ฯลฯ) 31.8048 8.4003 8.4255 6.3979 8.5811 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ (รวม 9 โครงการ) 186.4269 11.1240 98.3173 54.7428 22.2429 

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 67.1000 - 41.0000 10.6000 15.5000 

2) โครงการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

32.0000 8.2954 18.8981 4.8065 - 

3) โครงการจดัการน้ าชุมชน สู่การพฒันาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน (ภาคะวันออกเฉียงเหนือ) 21.6503 - 13.5400 2.6203 5.4900 

4) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมตัิ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของ
ประเทศ 

22.1892 - 15.9446 5.2796 0.9650 

5) โครงการปรับปรุงระบบส ารวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์ 
สถานการณ์น้ า  

15.0000 - - 15.0000 - 

6) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมลูทรัพยากรน้ าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   11.8000 - - 11.8000 - 
7) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.0000 2.8286 6.5036 0.6678 - 
8) โครงการพัฒนาระบบแบบจ าลองเพื่อการบริหารจัดการน้ าและคาดการณ์น้ าท่วม  

ในพื้นที่เขตเมือง 
4.1228 - 1.7577 2.0772 0.2879 

9) โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริด้านการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

2.5646 - 0.6733 1.8913 - 

รวมท้ังสิ้น 312.3353 41.3814 130.8249 85.2228 54.9062 
 

 
หมายเหตุ : แหล่งเงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ความเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง 
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แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 
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การเชื่อมโยงประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สู่โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


