
รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวช้ีวัดการประเมินองค์การมหาชน 
สสน. ได้ก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินองค์กำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยผ่ำนกำรประชุมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี้วัดองค์กำรมหำชน 

ร่วมกับ อ.ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 โดยค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) ค่ ำเป้ำหมำยมำตราำน (55 คะแนน) และ 
ค่ำเป้ำหมำยข้ันสูง (100 คะแนน) โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 2/2563 (วันที่ 31 มีนำคม 2563) สสน. มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2563 ไตรมาสที ่2/2563 

ขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ประกอบท่ี 1 : ประสิทธิผล 
1.1 ควำมส ำเร็จของคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ 

ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ  
ค ำอธิบำย : กำรผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ 
จำกคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ ในกำรสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ใน 4 องค์ประกอบส ำคัญ  
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 46.6 

1.2 สัดส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยต่อบุคลำกรที่ท ำวิจัย 1.5000 1.6250 1.5500 0.3125 0.2500 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2563 ไตรมาสที ่2/2563 

ขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ค ำอธิบำย :  
จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือบทควำม 
ที่น ำเสนอในกำรประชุม/สัมมนำวิชำกำรระดับประเทศและ
ต่ำงประเทศท่ีมีกรรมกำรพิจำรณำ (Paper Review/Peer 
Review/Journal/Proceeding Paper ที่มี Reference) 
รวมถึง Invited paper  ทั้งนี ้ไม่นับรวมบทคัดย่อ  
ต่อจ ำนวนบุคลำกรที่ท ำวิจัย (นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย) 1 คน 
 

 

(24 เรื่อง/16 คน) (26 เรื่อง/16 คน) (28 เรื่อง/16 คน) (5 เรื่อง/16 คน) (4 เรื่อง/16 คน) 

1.3 จ ำนวนผู้น ำผลงำนด้ำนทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ผลงำนปี 2560-2563) 
ค ำอธิบำย :  
จ ำนวนผู้น ำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ของ สสน. ที่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 - 2563 ไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

57 รำย 60 รำย 63 รำย 5 รำย 25 รำย 

1.4 ร้อยละของชุมชนแกนน ำที่มีควำมม่ันคงน้ ำอุปโภคเพ่ิมข้ึน 
ค ำอธิบำย : 

ร้อยละ 85.00 
(45 ชุมชน) 

ร้อยละ 90.00 
(50 ชุมชน) 

ร้อยละ 95.00 
(53 ชุมชน) 

พัฒนำศักยภำพ
ชุมชนในกำร

ด ำเนินกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติกำร



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2563 ไตรมาสที ่2/2563 

ขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ควำมมั่นคงน้ ำอุปโภค หมำยถึง ควำมสำมำรถบริหำร
จัดกำรน้ ำภำยในชุมชนด้วยตนเองให้มีน้ ำส ำหรับใช้อุปโภค
ตลอดทั้งปี โดยวัดจ ำนวนชุมชนแกนน ำที่มีร้อยละ 
ควำมมั่นคงน้ ำอุปโภคเพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด เทียบกับจ ำนวนชุมชนแกนน ำทั้งหมด 55 ชุมชน 
 

เกณฑ์ร้อยละควำมมั่นคงน้ ำอุปโภคที่เพิม่ขึ้น แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 
ร้อยละความมั่นคงน้ า 

ปี 2562 
จ านวน 
ชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ปี 2563 

ร้อยละ 100.00 24 รักษำระดับเดิม 
ร้อยละ 75.00-99.99 18 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ร้อยละ 50.00-74.99 10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
ร้อยละ 25.00-49.00 2 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 
ร้อยละ 0.00-24.99 1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

รวม 55  
 

ประยุกต์ใช้ วทน. 
ในกำรจัดกำรน้ ำ 
และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนชุมชน 

Quantum GIS และ
ทฤษฎีใหม่ รวมทั้ง
สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนชุมชน 
ในกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงน้ ำ/วำง
แผนกำรผลิต 
 
 

1.5 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนควำมมือกับหน่วยงำน 
ทั้งในและต่ำงประเทศ 
ค ำอธิบำย : 
พิจำรณำจำกคะแนนรวมของหน่วยงำนที่มีควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำกับ สสน. โดยแบ่งคะแนน

66 

คะแนน 
69 

คะแนน 

52 

คะแนน 

25 

คะแนน 

49 

คะแนน 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2563 ไตรมาสที ่2/2563 

ขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ควำมส ำเร็จของควำมร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื่อสะท้อน 
ถึงคุณภำพของควำมร่วมมือ ดังนี้ 

ระดับความส าเร็จของความร่วมมือ คะแนน 
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือม ีMOU 1 
มีแผนงำนและโครงกำรร่วมกันตอ่เนื่องจำกปีที่ผำ่นมำ 
หรือมี MOA 

3 

มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ จนมีผลงำน
ร่วมกัน  

5 

เง่ือนไข :  
- กรณีบำงหน่วยงำนมีควำมร่วมมอืกับ สสน. ในหลำยระดับ ให้นับที่ระดับ

คะแนนสูงสุด 
- กรณีบำงหน่วยงำนที่มหีน่วยงำนย่อยหรอืสำขำย่อย ให้นับคะแนนแยก 

(ตัวอยำ่งเช่น มหำวิทยำลยัให้นับคะแนนแยกแต่ละคณะ  สภำเกษตรแห่งชำติ
ให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น) 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด) 
2.1 ควำมส ำเร็จของกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุน

กำรบริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด* 
ค ำอธิบำย :  
พิจำรณำควำมส ำเร็จของศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด 

- ร้อยละ 50 ของ
ศูนย์ฯ สำมำรถ
จัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์น้ ำ
ประจ ำวันได้ ทั้งนี้
เกิดจำกกำรพัฒนำ

- ร้อยละ 80 ของ
ศูนย์ฯ สำมำรถ
จัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์น้ ำ
ประจ ำวันได ้

- ร้อยละ 50 ของ

- ไม่น้อยกวำ่ 
ร้อยละ 80 ของ
ศูนย์ฯ สำมำรถ
จัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์น้ ำ
ประจ ำวันได ้

ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ  
(10 แห่ง) สำมำรถจัดท ำ
รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ 

ประจ ำวันได ้
 

ร้อยละ 55 ของศูนย์ฯ  
(11 แห่ง) สำมำรถจัดท ำ
รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ 

ประจ ำวันได ้
 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2563 ไตรมาสที ่2/2563 

ขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด จ ำนวน  
20 แห่งทั่วประเทศ ที่จัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 ที่ผ่ำนมำ 
โดยควำมร่วมมือของ สสน. และสภำเกษตรกรแห่งชำติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ อว 0207/1808 ลง
วันที่ 7 เมษายน 2563) 

ศักยภำพเจ้ำหนำ้ที่
ประจ ำศูนย์ฯ ให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรใช้งำนระบบ
และวิเครำะห์ขอ้มูล
สำรสนเทศที่
เกี่ยวขอ้งกับ
สถำนกำรณ์น้ ำได้
อย่ำงถูกตอ้ง 
 

ศูนย์ฯ สำมำรถ
แจ้งสถำนกำรณ์
น้ ำและข้อแนะน ำ
ไปยังเครือข่ำย
เกษตรกร
รับทรำบ เพื่อใช้
ในกำรวำงแผน
รับมือและ
แผนกำร
เพำะปลูก/เก็บ
เกี่ยวผลผลิต ได้
อย่ำงเหมำะสม 

- ร้อยละ 50 ของ
ศูนย์ฯ สำมำรถ
แจ้งสถำนกำรณ์
น้ ำและข้อแนะน ำ
ไปยังเครือข่ำย
เกษตรกร
รับทรำบ เพื่อใช้
ในกำรวำงแผน
รับมือและ
แผนกำร
เพำะปลูก/เก็บ
เกี่ยวผลเผลิต ได้
อย่ำงเหมำะสม 

- ร้อยละ 10 ของ
ศูนย์ฯ สำมำรถ
วำงแผนพัฒนำ
แหล่งน้ ำและแผน
รับมือภัยพิบัติ 
ร่วมกับเครือข่ำย
เกษตรกรได ้

องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพ 
3.1 นวัตกรรมเรื่องระบบถนนน้ ำเดินป้องกันน้ ำหลำกและดินถล่ม 

ค ำอธิบำย : 
ประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำชุมชนโดยน ำอุปกรณ์ส ำรวจ วัดค่ำระดับ 

- แบบรูป
นวัตกรรม 

- ใช้งำนจริงใน
พื้นที ่

- ขยำยผล - รำยงำนสรุปผล
กำรใช้ระบบฯ 
เสนอคณะ
กรรมกำรฯ 

-  แบบรูปนวัตกรรม 
-  ใช้งำนจริงในพ้ืนท่ี 

- มีรูปแบบนวัตกรรม 
- ใช้งำนจริงในพ้ืนท่ี

ชุมชนแม่หอย  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี 2563 ไตรมาสที ่2/2563 

ขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ควำมสูงต่ ำของพ้ืนที่ ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มำจัดท ำ
แผนที่น้ ำ ผังน้ ำ รวมทั้งข้อมูลปริมำณน้ ำเชิงพ้ืนที่จำก 
สถำนีโทรมำตร มำวิเครำะห์เป็นนวัตกรรมระบบถนนน้ ำเดิน 
เพ่ือป้องกันน้ ำหลำกและดินถล่ม รวมทั้งสำมำรถ 
น ำน้ ำหลำกผันมำเก็บไว้ในแหล่งส ำรองน้ ำในพ้ืนที่  
บรรเทำปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้งได้อย่ำงยั่งยืน 
 

- พื้นทีเ่ป้ำหมำย
ที่ด ำเนิน
โครงกำร 
หลังจำกใช้งำน
จริง ไม่เกดิ
ปัญหำน้ ำท่วม
และน้ ำแล้ง 

- ขยำยผลสู่ชุมชน 
แม่แดดน้อย  
อ.กัลยำณิวัฒนำ  
จ.เชียงใหม ่

3.2 ควำมสำมำรถทำงกำรหำรำยได้เพ่ือลดภำระงบประมำณ 
ภำครัา 
ค ำอธิบำย:  
รำยได้รวมปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 

22.41  
ล้ำนบำท 

26.25  
ล้ำนบำท 

30.09  
ล้ำนบำท 

22.00 
ล้ำนบำท 

20.06 
ล้ำนบำท 

 

 

 

 

 



2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตำมที่คณะกรรมกำร ฯ ได้อนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2563 จ ำนวน 312.3353 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563  มีผลกำรใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 152.4498 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100.14 ของแผนกำรใช้จ่ำยไตรมำสที่ 2 
(เบิกจ่ำยจำกระบบ GFMIS แล้ว ร้อยละ 100) 
  หน่วย: ล้ำนบำท 

ประเภทงบรายจ่าย 
แผนปี 
2563 

แผนและผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

แผน 
ผล สูง (ต่ า)  

กว่าแผน 
ร้อยละ 

จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 
รวมท้ังสิ้น 312.3353 172.2063 75.8113 96.6385 172.4498 0.2436 100.14 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 94.1036 45.9392 51.3361 0.2841 51.6202 5.6810 112.37  

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 31.8048 16.8258 13.6201 12.5761 26.1962 9.3704 155.69  

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ 186.4269 109.4413 10.8551 83.7784 94.6335 (14.8078) 86.47 

3.1 พัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน้้า 67.1000 41.0000 - 40.4880 40.4880 (0.5120) 98.75 

3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรตรวจวดัสภาพอากาศอัตโนมตั ิ 22.1892 15.9446 0.4568 14.7201 15.1769 (0.7677) 95.19 

3.3 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อบริหารจดัการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชดา้ริ ฯ 32.0000 27.1935 6.8057 1.4838 8.2895 (18.9040) 30.48 

3.4 พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้้าท่วม ในพ้ืนท่ีเขตเมือง    4.1228 1.7577 0.0609 2.5699 2.6308 0.8731 149.67 

3.5 พัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้้าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   11.8000 - - 7.3000 7.3000 7.3000 N/A 

3.6 ปรับปรุงระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้้า 15.0000 - - 13.5000 13.5000 13.5000 N/A 

3.7 สร้างแม่ข่ายการจดัการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.0000 9.3322 1.9829 2.5959 4.5788 (4.7534) 49.06 

3.8 ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด้าเนินงานสนองแนวพระราชดา้ริด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 

2.5646 0.6733 1.1359 0.6695 1.8054 1.1321 268.14 

3.9 จัดการน้้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21.6503 13.5400 0.4128 0.4512 0.8640 (12.6760) 6.38 

หมายเหตุ: * ผูกพัน 96.6385 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1) สัญญำทำงพัสดุ และสัญญำกำรเงนิยืมทดรองจ่ำย    รวม  65.5364 ล้ำนบำท (คิดเปน็รอ้ยละ 65.82 ) / 2) อนุมตัิหลักกำร (เพือ่กำรเดนิทำง จัดประชุม ฯลฯ)   รวม   31.1021 ล้ำนบำทล้ำนบำท (คิดเป็นรอ้ย 32.18) 



 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหา/อุปสรรคประจ าไตรมาสที่ 2/2563 

1. ตัวช้ีวัดด้านประสิทธิผล 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าของประเทศ 

ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติให้มีสเถียรภำพ พร้อมให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ ในกำรสนับสนนุ
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 มีผลกำรด ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 46.6 ดังนี้ 

1) Availability : บริหำรจัดกำรคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติให้มีเสถียรภำพสำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.95 (คะแนนร้อยละ 25)  

2) Service :  เชื่อมโยงข้อมูลจำกคลังข้อมูลน้ ำฯ กับหน่วยงำนอื่นเพ่ือใช้ประโยชน์ตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน จ ำนวน 6 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 21.6) ได้แก่  

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ: เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที่นอกเขตชลประทำน:  เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
- ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม: เชื่อมโยงข้อมูลกับกำรประปำนครหลวง 
- ด้ำนน้ ำเพื่อระบบนเิวศและคณุภำพน้ ำ: เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และกรม

ประมง 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบัติ: เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
- ด้ำนน้ ำเพ่ือกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ: เชื่อมโยงข้อมูลกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

 1.2 สัดส่วนจ านวนบทความวิจัยต่อบุคลากรที่ท าวิจัย 
 สสน. มีนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยทั้งสิ้นจ ำนวน 16 คน (ประกอบด้วยนักวิจัย 5 คน และ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 11 คน)  โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 มีผลงำนบทควำมวิชำกำรเผยแพร่ในวำรสำรและงำน
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติแล้ว จ ำนวน 4 เรื่อง  คิดเป็นสัดส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยต่อบุคลำกรที่ท ำ
วิจัย เท่ำกับ 0.2500  โดยรำยละเอียดผลงำนบทควำมวิชำกำรมีดังนี้  

ที ่ ชื่อบทความ-ผู้แต่ง ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 

1.  An Assessment of Rainfall Forecast Using 
Image Similarity Processing  

(ปรำรถนำ ดีประเสริากุล)  

ประชุมวิชำกำร 2020 3RD International 

Conference on Image and Graphics 

Processing  เมื่อวันที่ 8-10 กุมภำพันธ์ 2563 ณ 
ประเทศสิงคโปร   

2.  สภำพควำมขำดแคลนน้ ำของประเทศไทย  
(วินัย เชำวน์วิวัฒน์) 

วำรสำรสมำคมนักอุทกวิทยำไทย, กุมภำพันธ์ 
2563 



 

ที ่ ชื่อบทความ-ผู้แต่ง ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 

3.  ปริมำณฝนน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยในอดีต 
(กนกศรี ศรินนภำกร  และจรูญ เลำหเลิศชัย) 

วำรสำรสมำคมนักอุทกวิทยำไทย, กุมภำพันธ์ 
2563 

4.  Prediction of Future Drought in Thailand under 
Changing Climate by Using SPI and SPEI Indices 

(Somphinith Muangthong1,*, Winai Chaowiwat, 

Kanoksri Sarinnapakorn and Khanittha 

Chaibandit) 

Masarakham International Journal of 
Engineering Technology, Vol. 6,  
No. 2, July-December 2020  

ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำง และ
กำรก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคดังกล่ำว มีผลให้กำรประชุมวิชำกำรทั้ง
ในและต่ำงประเทศแจ้งเลื่อนและยกเลิกกำรจัดกิจกรรม  ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 มีจ ำนวน
บทควำมวิชำกำรที่เผยแพร่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย  อย่ำงไรก็ตำม สสน. ได้เตรียมพร้อมในกำรจัดท ำบทควำม
วิชำกำรส ำหรับเผยแพร่ในงำนประชุมวิชำกำรต่ำงๆ  เมื่อสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคคลี่คลำยลง  หรือ
เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรที่จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งอยู่ระหว่ำง
ประสำนงำนกับส ำนักงำน ก.พ.ร. ในกำรทบทวนตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ด้วย 

1.3 จ านวนผู้น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
มีผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมของ สสน. สู่ผู้ใช้งำนในภำคส่วนต่ำงๆ จ ำนวน 25 รำย  
ที ่ หน่วยงำน/ชุมชน 

ที่น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 
ผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์  

(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-63) 
1 บริษัท ไอดไีดร์ฟ จ ำกดั โครงข่ำยสถำนรีับสัญญำณดำวเทยีม GNSS 

CORS /เครื่องรับสญัญำณดำวเทยีม GNSS  2 กรมข่ำวทหำรอำกำศ 
3 เทศบำลเมืองทุ่งสง อ ำเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรธีรรมรำช ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบรหิำรจดักำรน้ ำ

เทศบำล ลุม่น้ ำตรัง 
4 อบต.ดงรกั อ.ภสูิงห์ จ.ศรสีะเกษ แผนที่น้ ำระดับต ำบล 
5 อบต.โคกตำล อ.ภสูิงห ์จ.ศรสีะเกษ 
6 อบต.ละลม อ.ภูสงิห์ จ.ศรสีะเกษ 
5 อบต.ไพรพัฒนำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรสีะเกษ 
8 อบต.นคิมพฒันำ อ.ขุขันธ์ จ.ศรสีะเกษ 
9 อบต.ปรือใหญ ่อ.ขุขันธ์ จ.ศรสีะเกษ 
10 ทต.อุ่มเมำ้ อ.ธวัชบรุี จ.รอ้ยเอด็ 
11 ทต.ธงธำนี อ.ธวัชบรุี จ.รอ้ยเอด็ 
12 ทต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอด็ 



 

ที ่ หน่วยงำน/ชุมชน 
ที่น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

ผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์  
(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-63) 

13 อบต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
14 มูลนิธิอำสำเพื่อนพ่ึง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย ระบบโทรมำตรอัตโนมัต ิ
15 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  แบบจ ำลองสมดุลน้ ำ 
16 กรมควบคุมมลพิษ ระบบแบบจ ำลองเพื่อคำดกำรณ์น้ ำท่วมในพ้ืนท่ี

ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ (แบบจ ำลองลุม่น้ ำป่ำสัก พร้อม
ผลกำรค ำนวณจำก MIKE11 และ NAM 2011-
2014) 

17 กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร คลังข้อมูลน้ ำและภมูิอำกำศแห่งชำติ  
(เช่ือมโยงข้อมูล และขอใช้ข้อมูลผำ่น  
web service) 

18 กรมส่งเสรมิกำรเกษตร 
19 กำรประปำนครหลวง 
20 กรมควบคุมพิษ กรมประมง 
21 กรมประมง 
22 กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
23 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
24 ศูนย์อ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำต ิ
25 ส ำนักปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1.4 ร้อยละของชุมชนแกนน าที่มีความม่ันคงน้ าอุปโภคเพิ่มข้ึน 
  สสน. ด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ ำชุมชนร่วมกับ อพ. กองทัพบก สมำคม อบจ. 

สภำเกษตรกร ชุมชนแกนน ำและชุมชนเครือข่ำย ในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ และวำงแผนกำรเพำะปลูกในชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำและอำหำร
ในระดับชุมชน  โดยไตรมำสที่ 1 และ 2 ได้ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำศักยภำพชุมชนแกนน ำในกำรส ำรวจ 
เก็บข้อมูล วิเครำะห์และวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำและผลผลิตในพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ
ได้แก่ กำรประยุกต์ใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน (กำรใช้โปรแกรมQuantum 
GIS)  และทฤษฎีใหม่ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษากิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงน้ ำ
และกำรวำงแผนกำรผลิตของชุมชน  ทั้งนี ้ ชุมชนจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำในไตรมำสที่ 3-4 และ 
สสน. จะเก็บข้อมูลและรำยงำนผลตัวชี้วัดนี้ในไตรมำสที่ 4 ต่อไป 

1.5 ความส าเร็จในการด าเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
สสน. ได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำร

พัชรสุธำคชำนุรักษ์   โครงกำรพัฒนำชมุชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ  จังหวัดกำญจนบุรี  
โครงกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน  โครงกำรติดตั้งโทรมำตรอัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนกำรเตือนภัย  
เป็นต้น  โดย ณ สิ้นไตรมำส 2 มีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวม 49 คะแนน ดังนี้  



 

 
ที ่ หน่วยงำน ระดับคะแนน 

ควำมร่วมมือ 
กิจกรรม/โครงกำร 

ควำมร่วมมือ 
1 กรมอุทยำนแห่งชำต ิสตัว์ปำ่ และ

พันธุ์พืช 
 

3 
 
 

โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สตัว์ป่ำและอุทยำน
แห่งชำติ จังหวดักำญจนบรุ ี
โครงกำรพัชรสธุำคชำนรุักษ ์

2 กองทัพบก 3 โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สตัว์ป่ำและอุทยำน
แห่งชำติ จังหวดักำญจนบรุ ี3 กรมทำงหลวง 3 

4 องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั
กำญจนบุร ี  

3 

5 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไลโ่ว่ 
จังหวัดกำญจนบรุี   

3 

6 กรมปำ่ไม ้ 3 โครงกำรพัชรสธุำคชำนรุักษ ์
5 กรมทรัพยำกรน้ ำ 3 
8 สภำเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด  3 แผนบริหำรจัดกำรน้ ำ 

• ชุมชนหนองค ำ ต.ภูเขำทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  

• ต.ศรสีว่ำง  อ.โพนทรำย จ.ร้อยเอ็ด 
9 บริษัท ที.ซี. ฟำร์มำซตูิคอล 

อุตสำหกรรม จ ำกดั  
3 แผนบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน  

• ต.ศรสีว่ำง  อ.โพนทรำย จ.ร้อยเอ็ด 

• ชุมชนบ้ำนสระหลวง  ต.ทุ่งมหำเจริญ  อ.วังน้ ำเย็น   
จ.สระแก้ว 

• เครือข่ำยบริหำรจดักำรน้ ำลุ่มน้ ำยม จ.แพร่  
10 สภำเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว 3 แผนบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน  

• ชุมชนบ้ำนสระหลวง หมู่ที่ 28  ต.ทุ่งมหำเจรญิ  อ.วังน้ ำเย็น  
จ.สระแก้ว 

• ชุมชนลุ่มน้ ำล ำสะโตน  ต.ทัพรำช  อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว  
11 สภำเกษตรกรจังหวัดสกลนคร 3 แผนบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน  

• ชุมชนบ้ำนวำใหญ่ ต.วำใหญ่ อ.อำกำศอ ำนวย จ.สกลนคร 
12 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร ่ 3 ร่วมส ำรวจและด ำเนินงำนโครงสรำ้งภำยใต้แผนพัฒนำลุ่ม 

น้ ำยม จังหวัดแพร ่ 
13 มูลนิธิอำสำเพื่อนพ่ึง (ภำฯ) ยำม

ยำก สภำกำชำดไทย 
3 • โครงกำรฟื้นฟูแหล่งน้ ำ เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื ชุมชนบ้ำน

วำใหญ่ ต ำบลวำใหญ่ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวดัสกลนคร 

• โครงกำรตดิตั้งโทรมำตรอัตโนมัติ  เพื่อสนับสนนุกำรเตือนภัย
อย่ำงยัง่ยืน  

14 กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร 3 
 

ขยำยระยะเวลำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบติดตำมและประเมินสภำพภูมิอำกำศ 



 

ที ่ หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ควำมร่วมมือ 

ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  โดยที่ผ่ำนมำมีกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันในโครงกำรพัฒนำระบบประเมิน ปริมำณฝน และ
พยำกรณ์ฝนล่วงหน้ำด้วยข้อมูลจำกสถำนีเรดำห์ตรวจอำกำศ 
และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพแบบจ ำลองคำดกำรณ์สภำพ
อำกำศระยะสั้น  โดยใช้เครื่องมือตรวจอำกำศช้ันบน เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 

15 Stiching Deltares  3 งำนสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร Deltares Software Days South-
East Asia – Bangkok 2019 (DSD-SEA) ในหัวข้อสมัมนำ 
“Hydro software to support policy and real-time 
decision making” โดยเป็นกจิกรรมภำยใต้ MOU ระหว่ำง 3 
หน่วยงำน คือ สสน. Stichting Deltares และมหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร ์ที่ลงนำมร่วมกันเมือ่วันท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 

16 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ 3 

15 เทศบำลเมืองทุ่งสง อ ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรธีรรมรำช 

1 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศดำ้นกำรบริหำรจดักำรน้ ำ
เทศบำล ลุม่น้ ำตรัง 

 รวมท้ังสิน้ 49  

2. ตัวช้ีวัดการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (รอว. ก าหนด) 
2.1 ความส าเร็จของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจดัการน้ าระดับ

จังหวัด 
 สสน. ได้ขยำยผลกำรใช้งำนคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติลงสู่พ้ืนที่  โดยร่วมกับ
หน่วยงำนในพ้ืนที่จัดตั้ง “ศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด” ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่ำงนโยบำย
ระดับประเทศกับกำรปฏิบัติในพ้ืนที่ เกิดควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสมทั้งใน
ภำวะปกติและวิกฤต รวมทั้งมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  และภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง สสน. 
กับสภำเกษตรกรแห่งชำติได้จัดตั้งศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัดที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนสภำ
เกษตรกรจังหวัดจ ำนวน 20 แห่งแล้วเสร็จในปี 2560  และมีกำรด ำเนินงำนร่วมกันมำอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลำ 2 ปี ผลกำรด ำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 สสน. ได้ประสำนงำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด  พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ/ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยภำพรวมศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัดจ ำนวน 11 แห่ง สำมำรถจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ
ประจ ำวันได้ด้วยตนเอง  

3. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
3.1 นวัตกรรมเรื่องระบบถนนน้ าเดินป้องกันน้ าหลากและดินถล่ม 

 ด ำเนินกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน 
โดยน ำอุปกรณ์ส ำรวจวัดค่ำระดับควำมสูงต่ ำของพ้ืนที่ ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มำจัดท ำแผนที่น้ ำ  



 

ผังน้ ำ รวมทั้งข้อมูลปริมำณน้ ำเชิงพ้ืนที่จำกสถำนีโทรมำตร มำวิเครำะห์และออกแบบเป็นนวัตกรรมระบบ
ถนนน้ ำเดิน เพ่ือป้องกันน้ ำหลำก รวมทั้งสำมำรถน ำน้ ำหลำก ผันมำเก็บไว้ในแหล่งส ำรองน้ ำในพ้ืนที่ 
บรรเทำปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้ง  โดยได้น ำมำประยุกต์ใช้งานจริงแล้วในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่หอย ต าบล 
แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือแก้ปัญหำน้ ำหลำก น้ ำแล้งทั้งระบบ โดยชุมชนบ้ำน 
แม่หอยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 160,135 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติแม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นภูเขำสูง
สลับซับซ้อน มีแหล่งน้ ำหลักคือ ห้วยหอย ห้วยมะนำว ห้วยผำ ก่อนไหลลงล ำห้วยแม่แจ่ม พ้ืนที่ชุมชน 
แม่หอยประสบปัญหำน้ ำหลำก น้ ำแล้ง ขำดแคลนน้ ำอุปโภค-บริโภคมำมำกกว่ำ 5 ปี เนื่องจำกแหล่งส ำรอง
น้ ำไม่เพียงพอ  ขำดระบบส่งน้ ำที่มีประสิทธิภำพ  และเกษตรกรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว  โดย 
ชุมชนได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมถนนน้ ำเดิน และระบบกักเก็บน้ ำในพ้ืนที่แล้วเสร็จ  และได้ด าเนินการขยาย
ผลสู่ชุมชนแม่แดดน้อย อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหำขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค/บริโภค  เนื่องจำกชุมชนตั้งอยู่บนสนัเขำ สูงกว่ำระดับน้ ำในล ำห้วย ไมส่ำมำรถต่อท่อน้ ำประปำจำก
ล ำห้วยหลักที่น้ ำไหลตลอดปี (ล ำห้วยแม่แดดน้อย) และในฤดูน้ ำหลำกน้ ำไหลแรง และเร็วไม่สำมำรถกัก
เก็บน้ ำในแหล่งส ำรองน้ ำได้ โดยชุมชนแม่แดดน้อยชุมชนแม่แดดน้อยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำ
ระบบถนนน้ ำเดินป้องกันน้ ำหลำกและน้ ำแล้ง ณ ชุมชนบ้ำนแม่หอย ต ำบลแม่นำจร อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่  ร่วมกับที่ปรึกษำด้ำนชลศำสตร์และเจ้ำหน้ำที่ สสน.  และด ำเนินกำรยกร่ำงโครงกำรและรูปแบบ
กำรแก้ไขปัญหำน้ ำหลำกและน้ ำแล้งทั้งระบบด้วยกำรใช้นวัตกรรมระบบถนนน้ ำเดิน 

3.2 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
   ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 สสน. มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรและให้บริกำรแล้วทั้งสิ้น 

20,056,860.14 บำท ประกอบด้วยรำยได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งเงิน 

โครงกำรฟื้นฟูแหล่งอำหำรช้ำงป่ำพ้ืนที่ป่ำ
ตะวันออก ปี 2562 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรแก้ไข
ปัญหำช้ำงป่ำ (ปี พ.ศ. 2561-2565) "จัดกำรปัญหำ
เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุล ระหว่ำง คน และ 
ช้ำง" 

1,000,000.00 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 
(มหำชน) 

จัดท ำโครงสร้ำงและแนวทำงปฏิบัติงำนบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำในภำวะวิกฤต  

138,626.17 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ
แห่งชำติ 

โครงกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคงน้ ำและบริหำรจัดกำร
น้ ำด้วย ว และ ท (ลุ่มน้ ำปรำจีน) งวดที่ 1-3 

3,845,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

กำรคำดกำรณ์แพร่กระจำยและแหล่งอนุบำล 
ตัวอ่อนปูม้ำ บริเวณอ่ำวบ้ำนดอน จังหวัดสุรำษฎร์

213,084.11 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 



 

กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งเงิน 

ธำนี  
โครงกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคงน้ ำและบริหำรจัดกำร
น้ ำด้วย ว และ ท ปีที่ 2 งวดที่ 2-3/3 

1,541,000.00 มูลนิธิใจกระทิง 

ค่ำส ำรวจข้อมูลน้ ำ งวดที่ 1 91,962.62 มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ค่ำจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำเทศบำลเมืองทุ่งสง (งวดที่ 1) 

84,112.15 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองทุ่งสง 

เงินสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติว่ำด้วย
นโยบำย กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

999,923.10 สถำบันยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ด้วย 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำแหล่งน้ ำ
ชุมชน 

3,425,000.00 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

ค่ำฝึกอบรม 38,990.65 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี 

โครงกำรพัฒนำชุมชนด้ำนระบบไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ
ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ 
จงัหวัดกำญจนบุรี (บ้ำนสำละวะ และบ้ำนไร่โว่) 

3,215,200.00 ไตรโครงกำร (ส ำนักงำนรำช
เลขำนุกำรในพระองค์) 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำด้วย ว และ ท 
ปี พ.ศ. 2563 ชุมชนบ้ำนวังยำว ต ำบลพลับพลำ 
อ ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

857,876.50 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

ค่ำฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรใช้งำนโปรแกรม
ระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS) ขั้นพ้ืนาำน" 

9,252.34 นำยชูชำติ จิตตรีเหิม 

ค่ำอุปกรณ์โทรมำตรขนำดเล็ก 224,610.00 มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) 
ยำมยำก สภำกำชำดไทย โครงกำรติดตั้งโทรมำตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุน

กำรเตือนภัยอย่ำงยั่งยืน จังหวัดน่ำน 

1,310,825.00 

รับเงินสนับสนุนโครงกำรติดตั้งสถำนีโทรมำตร
อัตโนมัติติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำและคุณภำพน้ ำ 
ภำยใต้โครงกำร  

3,059,395.50 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 



 

กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งเงิน 

Our Khung BangKachao 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,056,860.14  

 ส ำหรับภำพรวมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณไตรมำสที่2/2563 นั้น สสน. มีผลกำรใช้จ่ำยใกล้เคียงกับ
แผนไตรำมำสที่ 2 ที่ก ำหนดไว้  โดยมีผลกำรใช้จ่ำยรวม 152.4498 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 100.14 ของ
แผน) โดยผลกำรใช้จ่ำยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 55.8113 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 46.96 ของผลกำรใช้จ่ำยทั้งหมด)  
2) รำยกำรผูกพัน 96.6385 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 56.04 ของผลกำรใช้จ่ำยทั้ งหมด)  

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสัญญำ รวม 65.5364 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 65.82 ของรำยกำรผูกพันทั้งหมด) 
และกำรอนุมัติหลักกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (เดินทำง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 31.1021 ล้ำนบำท (คิดเป็น 
ร้อยละ 32.18 ของรำยกำรผูกพัน)  

เมื่อพิจำรณำผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแยกตำมประเภทรำยจ่ำย พบว่ำ ทั้ง 3 ประเภทค่ำใช้จ่ำย 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนสำมำรถใช้จ่ำยได้เร็วกว่ำแผนที่ก ำหนด ส ำหรับค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรทั้ง 9 โครงกำร ในภำพรวมมีผลกำรใช้จ่ำยต่ ำกว่ำแผนเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 86.45 ของแผน  
โดยโครงกำรส่วนใหญ่มีผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของแผน  อย่ำงไรก็ตำม ในบำง
โครงกำรที่มีผลกำรใช้จ่ำยค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับแผน ได้แก่ โครงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำตำมแนวพระรำชด ำริ โดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน  โครงกำรสร้ำง 
แม่ข่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  และโครงกำรจัดกำรน้ ำชุมชน สู่กำร
พัฒนำเกษตรกรและท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจำกทั้ง 3 โครงกำร ยังไม่มีกำรใช้
จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชุมชน ทั้งนี้  โครงกำรจะได้เร่งรัดกำรด ำเนินงำนและผูกพัน
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชุมชนภำยในต้นไตรมำสที่ 3/2563 ต่อไป 
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