
รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน 
สสน. ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรประเมินองค์กำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยผ่ำนกำรประชุมพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวช้ีวัดองค์กำรมหำชน 

ร่วมกับ อ.ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 โดยค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ค่ำเป้ำหมำยข้ันต่ ำ (50 คะแนน) ค่ำเป้ำหมำยมำตราำน (55 คะแนน) และ 
ค่ำเป้ำหมำยข้ันสูง (100 คะแนน) โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562-30 กันยำยน 2563) สสน. มีผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดสรุปได้ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 

2563 ขั้นต  า (50 คะแนน) มาตรฐาน (75 คะแนน) ขั้นสูง(100 คะแนน) 
ประกอบที  1 : ประสิทธิผล 
1.1 ควำมส ำเรจ็ของคลังข้อมลูน้ ำและภูมิอำกำศแหง่ชำติ 

ในกำรสนบัสนุนกำรบรหิำรจัดกำรน้ ำของประเทศ  
ค ำอธิบำย : กำรผลกัดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน ์
จำกคลงัข้อมลูน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ ในกำรสนบัสนุน
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ใน 4 องค์ประกอบส ำคัญ  
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 

2563 ขั้นต  า (50 คะแนน) มาตรฐาน (75 คะแนน) ขั้นสูง(100 คะแนน) 
1.2 สัดส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยต่อบุคลำกรที่ท ำวิจัย 

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

1.5000 : 1 
(24 เรื่อง/16 คน) 

1.6250 : 1 
(26 เรื่อง/16 คน) 

1.5500 : 1  
(28 เรื่อง/16 คน) 

1.25 : 1  
(20 เรื่อง/16 คน) 

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

57 รำย 60 รำย 63 รำย 65 รำย 

1.4 ร้อยละของชุมชนแกนน ำที่มีควำมมั่นคงน้ ำอุปโภคเพิ่มข้ึน 
ค ำอธิบำย : 
ควำมมั่นคงน้ ำอุปโภค หมำยถึง ควำมสำมำรถบริหำร
จัดกำรน้ ำภำยในชุมชนด้วยตนเองใหม้ีน้ ำส ำหรบัใช้อุปโภค
ตลอดทั้งป ีโดยวัดจ ำนวนชุมชนแกนน ำที่มีร้อยละ 

ร้อยละ 85.00 
(45 ชุมชน) 

ร้อยละ 90.00 
(50 ชุมชน) 

ร้อยละ 95.00 
(52 ชุมชน) 

ร้อยละ 95.00 
(52 ชุมชน) 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 

2563 ขั้นต  า (50 คะแนน) มาตรฐาน (75 คะแนน) ขั้นสูง(100 คะแนน) 
ควำมมั่นคงน้ ำอุปโภคเพิม่ขึ้นจำกปีทีผ่่ำนมำตำมเกณฑ ์
ที่ก ำหนด เทียบกบัจ ำนวนชุมชนแกนน ำทั้งหมด 55 ชุมชน 

เกณฑ์ร้อยละควำมมั่นคงน้ ำอุปโภคที่เพ่ิมขึ้น แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี ้
ร้อยละความมั นคงน้ า 

ปี 2562 
จ านวน 
ชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ปี 2563 

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

รวม 55  
 

1.5 ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำนควำมมือกับหน่วยงำน 
ทั้งในและต่ำงประเทศ 
ค ำอธิบำย : 
พิจำรณำจำกคะแนนรวมของหน่วยงำนทีม่ีควำมร่วมมอื 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำกบั สสน. โดยแบ่งคะแนน
ควำมส ำเรจ็ของควำมร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื่อสะท้อน 
ถึงคุณภำพของควำมร่วมมือ ดังนี ้

ระดับความส าเร็จของความร่วมมือ คะแนน 
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU 1 
มีแผนงำนและโครงกำรร่วมกันต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ หรือมี 
MOA 

3 

66 

คะแนน 
69 

คะแนน 

52 

คะแนน 

75 
คะแนน 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 

2563 ขั้นต  า (50 คะแนน) มาตรฐาน (75 คะแนน) ขั้นสูง(100 คะแนน) 
มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ จนมีผลงำนร่วมกัน  5 

เงื่อนไข :  
- กรณีบำงหน่วยงำนมีควำมร่วมมือกับ สสน. ในหลำยระดับ ให้นับที่ระดับ

คะแนนสูงสุด 
- กรณีบำงหน่วยงำนที่มีหน่วยงำนย่อยหรือสำขำย่อย ให้นับคะแนนแยก 

(ตัวอย่ำงเช่น มหำวิทยำลัยให้นับคะแนนแยกแต่ละคณะ  สภำเกษตรแห่งชำติ
ให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น) 

องค์ประกอบที  2 : การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (ตามที  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด) 
2.1 ควำมส ำเรจ็ของกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสนบัสนุน

กำรบริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด* 
ค ำอธิบำย :  
พิจำรณำควำมส ำเรจ็ของศูนย์บรหิำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด 
ที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจงัหวัด จ ำนวน  
20 แห่งทั่วประเทศ ที่จัดต้ังแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 ที่ผ่ำนมำ 
โดยควำมร่วมมือของ สสน. และสภำเกษตรกรแหง่ชำติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ตามบันทึกด่วนทีสุ่ด ที่ อว 0207/1808 ลง
วันที่ 7 เมษายน 2563) 

 ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ สำมำรถ
จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ
ประจ ำวันได้ ทั้งนี้เกิดจำกกำร
พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ศูนย์ฯ ให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
กำรใช้งำนระบบและวิเครำะห์
ข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
สถำนกำรณ์น้ ำได้อย่ำงถูกต้อง 
 

 ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯ 
สำมำรถจัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์น้ ำประจ ำวันได้ 

 ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ 
สำมำรถแจ้งสถำนกำรณ์น้ ำ
และข้อแนะน ำไปยัง
เครือข่ำยเกษตรกรรับทรำบ 
เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนรับมือ
และแผนกำรเพำะปลูก/เก็บ
เก่ียวผลผลิต ได้อย่ำง
เหมำะสม 

 ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯ 
สำมำรถจัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์น้ ำประจ ำวันได้ 

 ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ 
สำมำรถแจ้งสถำนกำรณ์น้ ำ
และข้อแนะน ำไปยัง
เครือข่ำยเกษตรกรรับทรำบ 
เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนรับมือ
และแผนกำรเพำะปลูก/เก็บ
เก่ียวผลเผลิต ได้อย่ำง
เหมำะสม 

 ร้อยละ 10 ของศูนย์ฯ 
สำมำรถวำงแผนพัฒนำ
แหล่งน้ ำและแผนรับมือภัย
พิบัติ ร่วมกับเครือข่ำย
เกษตรกรได้ 
 
 

 ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯ  
(16 แห่ง) สำมำรถจัดท ำ
รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ
ประจ ำวันได้ 

 ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ   
(10 แห่ง) สำมำรถแจ้ง
สถำนกำรณ์น้ ำและ
ข้อแนะน ำไปยังเครือข่ำย
เกษตรกร 

 ร้อยละ 10 (2 แห่ง) ของ
ศูนย์ฯ สำมำรถวำงแผน
พัฒนำแหล่งน้ ำและแผน
รับมือภัยพิบัติ ร่วมกับ
เครือข่ำยเกษตรกรได้ 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 

2563 ขั้นต  า (50 คะแนน) มาตรฐาน (75 คะแนน) ขั้นสูง(100 คะแนน) 
องค์ประกอบที  3 : ประสิทธิภาพ 
3.1 นวัตกรรมเรือ่งระบบถนนน้ ำเดนิป้องกนัน้ ำหลำกและดินถลม่ 

ค ำอธิบำย : 
ประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพือ่บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำชุมชนโดยน ำอุปกรณ์ส ำรวจ วัดค่ำระดับ 
ควำมสูงต่ ำของพื้นที่ ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มำจัดท ำ
แผนที่น้ ำ ผังน้ ำ รวมทั้งข้อมูลปรมิำณน้ ำเชิงพื้นทีจ่ำก 
สถำนีโทรมำตร มำวิเครำะห์เป็นนวัตกรรมระบบถนนน้ ำเดิน 
เพื่อปอ้งกันน้ ำหลำกและดินถล่ม รวมทัง้สำมำรถ 
น ำน้ ำหลำกผันมำเก็บไว้ในแหล่งส ำรองน้ ำในพื้นที่  
บรรเทำปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้งได้อย่ำงยั่งยืน 

 แบบรูปนวัตกรรม 

 ใชง้ำนจริงในพ้ืนที่ 

 แบบรูปนวัตกรรม 

 ใชง้ำนจริงในพ้ืนที่ 

 ขยำยผล 

 แบบรูปนวัตกรรม 

 ใชง้ำนจริงในพ้ืนที่ 

 ขยำยผล 

 รำยงำนสรุปผลกำรใช้ระบบ
ฯ เสนอคณะกรรมกำรฯ 

 พ้ืนที่เป้ำหมำยที่ด ำเนิน
โครงกำร หลังจำกใช้งำนจริง 
ไม่เกิดปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำ
แล้ง 

 มีรูปแบบนวัตกรรม 

 ใช้งำนจริงในพ้ืนที่ชุมชนแม่
หอย อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ 

 ขยำยผลสู่ชุมชนแม่แดด
น้อย อ.กัลยำณิวัฒนำ จ.
เชียงใหม่ 

  รำยงำนสรุปผลกำรใช้
ระบบ เสนอคณะ
กรรมกำรฯ แล้ว 

 พ้ืนที่ที่ด ำเนินงำนไม่เกิด
ปัญหำน้ ำท่วม-แล้ง 

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

22.41  
ล้ำนบำท 

26.25  
ล้ำนบำท 

30.09  
ล้ำนบำท 

34.28 
ล้ำนบำท 

 

 

 



2. การใช้จา่ยงบประมาณ 
2.1 งบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตำมที่คณะกรรมกำรฯ ได้อนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำม พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

จ ำนวน 312.3353 ล้ำนบำท ณ 30 กันยำยน 2563 มีผลกำรใช้จ่ำยรวมทั้ งสิ้น 312.1155 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของแผนกำรใช้จ่ำยประจ ำปี 
ดังนี ้
 

ประเภทงบรายจ่าย 
แผนปี 
2563 

ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 63 คงเหลือ ร้อยละ 

การใช้จ่าย จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 
รวมทั้งสิ้น 312.3353 226.4324 85.6851 312.1175 0.2178 99.93 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 94.1036 94.0353 0.0650 94.1003 0.0033 100.00 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 31.8048 25.4148 6.3797 31.7946 0.0102 99.97 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ 186.4269 106.9822 79.2404 186.2226 0.2043 99.89 

3.1 พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 67.1000 33.0660 33.9606 67.0265 0.0735 99.89 

3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 22.1892 15.6648 6.5244 22.1892 - 100.00 

3.3 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริ ฯ 32.0000 22.8415 9.1585 32.0000 - 100.00 

3.4 พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้้าท่วม ในพื้นที่เขตเมือง    4.1228 1.6956 2.4272 4.1228 - 100.00 

3.5 พัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้้าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   11.8000 2.2196 9.5791 11.7987 0.0013 99.99 

3.6 ปรับปรุงระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้้า 15.0000 6.0525 8.9475 15.0000 - 100.00 

3.7 สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.0000 7.2654 2.7346 10.0000 - 100.00 

3.8 ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด้าเนินงานสนองแนวพระราชด้าริด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 

2.5646 2.2526 0.1825 2.4351 0.1295 94.95 

3.9 จัดการน้้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21.6503 15.9244 5.7259 21.6503 - 100.00 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 

หมายเหตุ: * ผูกพัน 85.6851 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1) สัญญำทำงพัสด ุและสัญญำกำรเงินยืมทดรองจ่ำย   รวม 56.6056 ล้ำนบำท (คดิเป็นร้อยละ 66.06) 
2) อนุมัติหลักกำร (เพ่ือกำรเดินทำง จัดประชุม ฯลฯ)  รวม 29.0596 ล้ำนบำท (คดิเป็นร้อยละ 33.94) 

 



2.2 เงินสะสม 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับกำรอนุมัติใช้เงินสะสม จ ำนวน 11 โครงกำร/กิจกรรม รวมวงเงิน 28.0499 ล้ำนบำท  ณ 30 กันยำยน 2563 

มีภำพรวมผลกำรใช้จ่ำยทั้งสิ้น 23.0508 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.18 ของแผน และมีเงินคงเหลือ รวม 4.9990 ดังนี ้
 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 
ที ได้รับอนุมัต ิ

ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 63 คงเหลือ ร้อยละ 

การใช้จ่าย 

ร้อยละ 

การด าเนินงาน จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 
รวมทั้งสิ้น 28.0499 11.7147 11.3362 23.0508 4.9990 82.18   

1. รับเสด็จ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติจัดกำรน้ ำชุมชนตำม 
แนวพระรำชด ำริ เครือข่ำยลุ่มน้ ำแม่ละอุปเชียงใหม่ (ปส.) 

0.9650 0.5197 - 0.5197 0.4453 53.85 100.00 

2. รับเสด็จ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติจัดกำรน้ ำชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ ต ำบลดง
ขี้เหล็ก และโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ต ำบลท่ำงำม อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี 
จังหวัดปรำจีนบุรี (ปส.) 

0.5675 0.1597 - 0.1597 0.4078 28.15 100.00 

3. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 (นย.) 1.0000 0.3656 0.5900 0.9556 0.0444 95.56 90.00 
4. กิจกรรมปฏิบัติงำนในาำนะคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัด 

ทั้ง 56 จังหวัด (สส.) 
1.0000 0.4897 0.3384 0.8281 0.1719 82.81 100.00 

5. ค่ำเช่ำรถกระบะพร้อมคนขับรถ จ ำนวน 4 คัน (ทดแทนรถเดิมที่เสื่อม สภำพ) (อน.) 6.4992 0.0682 6.4310 6.4992 - 100.00 100.00 
6. เช่ำวงจรสื่อสำรระบบบริกำรอินเทอร์เน็ต (อน.) 2.3500 0.7550 0.5450 1.3000 1.0500 55.32 100.00 
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรรับเสด็จ ณ อำคำรเลขที่ 901 (อน.) 6.0000 5.9547 - 5.9547 0.0453 99.25 100.00 
8. โครงกำรอนุรักษ์ช้ำงป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด  

ในภำคตะวันออก (โครงกำรพัชรสุธำคชำนุรักษ์) (ปส.) 
2.7000 0.8323 0.3700 1.2023 1.4977 44.53 100.00 

9. โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ จังหวัด
กำญจนบุรี (ปส.) 

2.9400 1.7020 0.7366 2.4386 0.5014 82.95 100.00 

10. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (พด.) 1.6682 0.2828 1.3854 1.6682 - 100.00 69.00 
11. กำรด ำเนินงำนจัดแสดงนิทรรศกำรและผลิตสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ (ปส.) 2.3600 0.5850 0.9398 1.5248 0.8352 64.61 60.00 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 



2.3 เงินส ารองเพื อใช้หมุนเวียน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติให้ยืมเงินส ำรองหมุนเวียน รวม 4 โครงกำร รวมวงเงินที่ยืม 4.9160 ล้ำนบำท  มีผลกำรใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 

4.3141 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.76 ของเงินยืมทั้งหมด โดยทุกโครงกำรได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินส ำรองแล้วเสร็จ และคืนเงินยืมแล้วจ ำนวน 3 โครงกำร อยู่
ระหว่ำงรอส่งคืนเงินจ ำนวน 1 โครงกำร 

 

ชื อโครงการ ระยะเวลายืม 
 จ านวน 
เงินยืม  

 ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 63  ร้อยละ 
การ

ด าเนินงาน  

สถานะ 
การยืม/คืน 

 ใช้จ่าย   คงเหลือ  
 ร้อยละ 

การใช้จ่าย  
รวมทั้งสิ้น 4.9160 4.3141 0.6019 87.76 100.00  

1. โครงกำรติดตั้งเสำรับ-ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกำร
ติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ (ติดตั้งสถำนีโทรมำตรฯ  
ป่ำต้นน้ ำ (AIS) (นน.) 

17 มี.ค.63 - 17 มี.ค.64 1.0000 0.7950 0.2050 59.50 100.00 คืนแล้ว 
 

2. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง สทนช. และ สสน. 
เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ (นน.) 

11 มิ.ย.63 - 31 มี.ค.64 2.0000 2.0000 - 100.00 100.00 รอส่งคืน 

3. โครงกำรพลิกฟื้นผืนป่ำ สืบสำน รักษำ ต่อยอด สู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (กช.) 

10 ก.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 0.4160 0.4160 - 100.00 100.00 คืนแล้ว 
 

4. โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชนพัชรธรรม อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน (ปส.) 

13 ก.ค. 63 - 13 ธ.ค 63 1.5000 1.1031 0.3969 73.54 100.00 คืนแล้ว 

หน่วย : ล้ำนบำท 



 

สรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 

การด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน 

1. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล 
1.1 ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร

จัดการน้ าของประเทศ 
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติให้มีเสถียรภำพ พร้อมให้บริกำร

อย่ำงต่อเนื่อง และผลักดันใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลงัข้อมลูน้ ำและภูมิอำกำศแหง่ชำติ ในกำรสนับสนนุ
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 80 ดังนี้ 

1) Availability : บริหำรจัดกำรคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติให้มีเสถียรภำพสำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.98 (คะแนนร้อยละ 25)  

2) Service :  เช่ือมโยงข้อมูลจำกคลงัข้อมูลน้ ำฯ กับหน่วยงำนอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน จ ำนวน 5 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่  

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ : เช่ือมโยงข้อมูลกับกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที่นอกเขตชลประทำน :  เช่ือมโยงข้อมูลกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที่ในเขตชลประทำน :  เช่ือมโยงข้อมูลกับกรมชลประทำน 
- ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม : เช่ือมโยงข้อมูลกับกำรประปำนครหลวง 
- ด้ำนน้ ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำ : เช่ือมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และกรม

ประมง 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ : เช่ือมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- ด้ำนน้ ำเพื่อกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำ: เช่ือมโยงข้อมูลกับกำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

3) Tool : ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสนับสนุนเพือ่ช่วยวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ ำหรอืใหค้ ำแนะน ำ
เชิงเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์ จ ำนวน 6 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 21) ดังนี้ 

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ : ระบบคำดกำรณ์สภำพอำกำศระยะสั้นแบบคู่ควบ 
(Coupled Model for Weather Prediction)  

- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที่ในเขตชลประทำน : ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อคำดกำรณ์
น้ ำท่วมและบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ประเทศไทย  

- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที่นอกเขตชลประทำน : ระบบติดตำมภัยแล้ง (Drought  
Monitoring System)  

- ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม : ระบบคำดกำรณ์น้ ำเค็มรุก 
- ด้ำนน้ ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำ : ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อคำดกำรณ์น้ ำ

ท่วมและบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ลุ่มน้ ำแม่กลอง และลุ่มน้ ำบำงปะกง 



 

- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ : ระบบคำดกำรณ์และเตือนภัยน้ ำท่วมฉับพลัน (Flash 
Flood Forecasting and Warning System) และระบบคำดกำรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ำบริเวณอ่ำวไทย 
(Forecasting and Early Warning System for The Gulf of Thailand) 

นอกจำกนี้ สสน. ยังได้ให้ค ำแนะน ำเชิงเทคนิคที่สนับสนุนกำรวิเครำะห์ทั้ง 6 ด้ำน ตัวอย่ำงเช่น 
-  ข้อมูลกำรคำดกำรณ์ระยะยำว คำดกำรณ์ปริมำณฝนป ี2563 คล้ำยกับปี 2538 โดยมีฝน

น้อยกว่ำค่ำปกติในช่วง 6 เดือนแรก ได้น ำเสนอต่อที่ประชุมทั้งส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.)  
กรมชลประทำน (ชป.) และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) เพื่อให้เกิดกำรเฝ้ำระวังและ
เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ขยำยจำกเดือนเมษำยนจนถึงเดือนมิถุนำยน2563 

- ข้อมูลกำรคำดกำรณ์ระยะยำว คำดกำรณ์ว่ำปริมำณฝนปี 2563 คล้ำยกับปี 2538 โดยมี
ฝนน้อยกว่ำค่ำปกติในช่วงต้นปี ส่งผลให้อำจเกิดภัยแล้ง รวมทั้งอำจเกิดควำมเค็มในแม่น้ ำเจ้ำพระยำส่งผล
ต่อกำรผลิตน้ ำประปำของกำรประปำนครหลวง (กปน.) 

- ข้อมูลกำรคำดกำรณ์ฝนระยะยำวเพื่อประเมินสถำนกำรณ์น้ ำที่จะเกิดข้ึนในอนำคต โดย
ประสำนแจ้ง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดข้ึนได้ 

4) Report :  สนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรออกรำยงำน และแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ 
จ ำนวน 3 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 9) ดังนี ้

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ : สนับสนุนข้อมูลกำรคำดกำรณ์พำยุ ฝน คลื่น เพื่อให้
ทรำบถึงข้อมูลฝนที่ตกในพื้นที่และประมำณน้ ำกักเกบ็ในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ ่น ำไปสู่กำรบรหิำรจัดกำรน้ ำ
ในพื้นที่นั้นๆ 

- ด้ำนน้ ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำ : สนับสนุนข้อมูลควำมเค็มในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำส ำหรับน้ ำเพื่อกำรผลิตน้ ำประปำและน้ ำใช้เพื่อกำรเกษตร 

- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ : สนับสนุนข้อมูลปริมำณฝนสะสม ระดับน้ ำในแม่น้ ำสำย
หลักในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคกลำง รวมทั้งพื้นที่เฝ้ำระวัง เพื่อกำร
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับบริหำรจัดกำรน้ ำท่วม น้ ำแล้งในพื้นที่ ทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต รวมทั้งได้
น ำเสนอข้อมูลพื้นที่เฝำ้ระวังน้ ำทว่มช่วงฤดูฝน ปี 2563 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชำกำร 1 ท ำเนียบรัาบำล 
นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนข้อมูลเพื่อออกประกำศแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ และรำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำเสนอต่อ
ศูนย์ปฏิบัติกำรเตรียมกำรเฝ้ำระวัง ให้ควำมช่วยเหลือ และบรรเทำทุกข์ จำกเหตุกำรณ์ “พำยุโนอึล” 
เคลื่อนตัวเข้ำสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 2563 
 
 
 
 



 

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

ผู้ช่วยนักวิจัย 11 คน) โดยมีผลงำนบทควำมวิชำกำรเผยแพร่ในวำรสำรและงำนประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติแล้ว จ ำนวน 20 เรื่อง  คิดเป็นสัดส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยต่อบุคลำกรที่ท ำวิจัย เท่ำกับ 1.25 : 1  
โดยรำยละเอียดผลงำนบทควำมวิชำกำรมีดังนี้  

ที  ชื อบทความ-ผู้แต่ง ชื อวารสารที ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 
1.  Forecasting Thailand's Precipitaiton with Cascading 

Model of CNN and GRU 
(Fuenglada Manokij, Kanoksri Sarinnapakorn, 
Peerapon Vateekul) 

The 11th International Conference on 
Information Technology and Electrical 
Engineering, ICITEE 2019, 10-11 
October, 2019 @ Holiday Inn Pattaya, 
Thailand 

2.  An Assessment of Rainfall Forecast Using Image 
Similarity Processing  
(ปรำรถนำ ดีประเสริากุล)  

ประชุมวิชำกำร 2020 3RD International 
Conference on Image and Graphics 
Processing เม่ือวันที่ 8-10 กุมภำพันธ์ 2563 
ณ ประเทศสิงคโปร์   

3.  สภำพควำมขำดแคลนน้ ำของประเทศไทย  
(วินัย เชำวน์วิวัฒน์) 

วำรสำรสมำคมนักอุทกวิทยำไทย,  
กุมภำพันธ์ 2563 

4.  ปริมำณฝนน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยในอดีต 
(กนกศรี ศรินนภำกร  และจรูญ เลำหเลิศชัย) 

วำรสำรสมำคมนักอุทกวิทยำไทย,  
กุมภำพันธ์ 2563 

5.  Assesment of Flood Adaptive Capacity of Urban 
Areas in Thailand 
(Nawhath Thanvisitthpon, Sangam Shrestha,  
Indrajit Pal, Sarawut Nisawat, Winai Choawiwat) 

ELSEVIER , Volume 81, March 2020 

6.  ภัยแล้งกับวิกฤตขำดแคลนน้ ำอุตสำหรกรรมของพื้นที่
เศรษากิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
(ดร.วินัย เชำวน์วิวัฒน์) 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย วรสำร
สถำบันน้ ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืน, ปีที่ 
9 เมษำยน - มิถุนำยน 2563 

7.  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  

8.  กำรหำค่ำระดับควำมสูงแนวคันก้ันน้ ำคลองระพีพัฒน์แยกตก
โดยเทคโนโลยี MMS ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
(อ ำนำจ สมภำร  ปำนฤทัย ตั้งประเสริา และณัากิตติ์ เสงี่ยม) 

กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ  
ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2563  
(online) 

9.  กำรพัฒนำระบบและเทคนิคกำรสอบเทียบเพื่อจัดท ำแผนที่  
3 มิติควำมถูกต้องสูง ของสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ 
(องค์กำรมหำชน) 

กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ  
ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2563  
(online) 



 

ที  ชื อบทความ-ผู้แต่ง ชื อวารสารที ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 
(ณัากิตติ์ เสงี่ยม) 

10.  กำรประเมินค่ำควำมสูงออร์โทเมตริกจำกข้อมูลแบบจ ำลอง
ควำมสูงยีออยด์ด้วยโครงข่ำยสถำนีรับสัญญำณดำวเทียม
แบบต่อเน่ือง 
(พงษ์ศักดิ์ จินดำศรี และพัชรำวดี จิตสุทธิ) 

กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ  
ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2563  
(online) 

11.  Assessing Forecast Quality of HII Flood Forecast  
Service in Chao Phraya River Basin 
(Kay Khaing Kyaw, Theerapol Charosesuk, Watin 
Thanathanphon  and Piyamarn Sisomphon) 

กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครั้ง
ที่ 25 วันที่ 15-15 กรกฎำคม 2563  
(online) 

12.  กำรติดตำมและวิเครำะห์ควำมเค็มรุกตัวด้วยระบบคำดกำรณ์
ควำมเค็มรุกตัวในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ในช่วงพำยุโซนร้อนปำปึก 
2562 
(ธีรพล เจริญสุข, คชำภรณ์ เจตนำวณิชย์,วำทิน ธนำธำรพร
และ ปิยมำลย์ ศรีสมพร) 

กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครั้ง
ที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2563  
(online) 

13.  กำรศึกษำดัชนี CSI ที่ท ำให้เกิดฝนพำควำมร้อน (Convective 
Rain) ส ำหรับกำรเตือนภัยน้ ำท่วมฉับพลัน 
(อภิมุข มุขตำรี, ทิชำ โลลุพิมำน, ธีรพล เจริญสุข, สถิตย์ 
จันทร์ทิพย์, ปิยมำลย์ ศรีสมพร) 

กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครั้ง
ที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2563  
(online) 

14.  Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk 
 Reduction : Ban Lao NuaeNuae,  
Song district, Phrae province  
(Sutat Weesakul) 

Asia Pacific Advanced Network (APAN) 
Meetings ครั้งที่ 50 วันที่ 3-5 สิงหำคม 2563 
(online) 

15.  Thailand, Laos, Cambodia & Myanmar  
Jan-Apr 2003-2020 Emission From Fires 
by CAMS-ECMWF 
(Veerachai Tanpipat) 

Asia Pacific Advanced Network (APAN) 
Meetings ครั้งที่ 50 วันที่ 3-5 สิงหำคม 2563 
(online) 

16.  An Image  Similarity  Evaluation  in Rainfall  
Forecasting  Model 
(Prattana Deeprasertkul) 

International Journal of Computer and 
Information Technology (ISSN: 2259 -
0564) Volum e 9-Issue 5, September 
2020 

17.  Application of Weather Radar for Urban Flood Early 
Warning System. Case Study of Chatuchak District, 
Bangkok, Thailand 
(Theerapol Charoensuk,  Narongrit Luangdilok,  Ticha 
Lolupiman, Watin Thanathanphon  and Piyamarn 
Sisomphon) 

Proceedings of the 22nd IAHR-APD 
Congress September 14-17, 2020, 
Sapporo, Japan (Online) 



 

ที  ชื อบทความ-ผู้แต่ง ชื อวารสารที ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ 
18.  Validation of satellite datasets for the operation of 

Flood and Drought indicators in certain region of 
Myanmar  
(Kay Khaing Kyaw, Ticha Lolupiman, Watin 
Thanathanphon  and Piyamarn Sisomphon) 

Proceedings of the 22nd IAHR-APD 
Congress September 14-17, 2020, 
Sapporo, Japan (Online) 

19.  Storm Surge Forecasting and Inundation Estimation 
during Tropical Strom Pabuk 2019 in the Southern 
Coast of Thailand 
(Watin Thanathanphon, Narongrit Luangdilok,  
Kachapond Chettanawanit and Piyamarn 
Sisomphon) 

Proceedings of the 22nd IAHR-APD 
Congress September 14-17, 2020,  
Sapporo, Japan (Online) 

20.  Flash Flood Prediction Using High Resolution  
Satellite Rainfall Data in the Southern Part of  
Thailand   
(Apimook Mooktaree, Theerapol Charoensuk, Sathit 
Chantip,  Ticha Lolupiman, Watin Thanathanphon, 
Narongrit Luangdilok  and Piyamarn Sisomphon) 

Proceedings of the 22nd IAHR-APD 
Congress September 14-17, 2020,  
Sapporo, Japan (Online) 

ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำง และ
กำรก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคดังกล่ำว มีผลให้กำรประชุมวิชำกำรทั้ง
ในและต่ำงประเทศแจง้เลือ่นและ/หรือยกเลิกกำรจัดกิจกรรม ท ำให้บุคลำกรของ สสน. ไม่สำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมและเผยแพร่ผลงำนได้ตำมเป้ำหมำย  

1.3 จ านวนผู้น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
มีผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมของ สสน. ปี 2560-2563 สู่ผู้ใช้งำนในภำคส่วนต่ำงๆ จ ำนวน 65 รำย ดังนี้  
ที่ หน่วยงำน/ชุมชน 

ที่น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์* 
ผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์  

(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-63) 
1 บริษัท ไอดีไดร์ฟ จ ำกัด โครงข่ำยสถำนีรับสัญญำณดำวเทียม GNSS 

CORS /เครื่องรับสัญญำณดำวเทียม GNSS  2 กรมข่ำวทหำรอำกำศ 
3 เทศบำลเมืองทุ่งสง อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 3.1 ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

น้ ำเทศบำล ลุ่มน้ ำตรัง 
4 อบต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ แผนที่น้ ำระดับต ำบล 
5 อบต.โคกตำล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
6 อบต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
5 อบต.ไพรพัฒนำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
8 อบต.นิคมพัฒนำ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 



 

ที่ หน่วยงำน/ชุมชน 
ที่น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์* 

ผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์  
(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-63) 

9 อบต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
10 ทต.อุ่มเม้ำ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
11 ทต.ธงธำนี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
12 ทต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
13 อบต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
14 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  
15 มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย ระบบโทรมำตรอัตโนมัติ 
16 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  แบบจ ำลองสมดุลน้ ำ 
15 กรมควบคุมมลพิษ ระบบแบบจ ำลองเพื่อคำดกำรณ์น้ ำท่วมในพื้นที่

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

18 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร คลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ  
(เชื่อมโยงข้อมูล และขอใช้ข้อมูลผ่ำน  
web service) 
 
 

19 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
20 กำรประปำนครหลวง 
21 กรมควบคุมพิษ  
22 กรมประมง 
23 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
24 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
25 ศูนย์อ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ 
26 ส ำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
25 กรมข่ำว กองทัพอำกำศ 
28 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
29 ส ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์  

สภำกำชำดไทย 
30 กรมทำงหลวง 
31 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 จังหวัดขอนแก่น Small Floating Water Level Detection 

System (อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ ำขนำดเล็ก)  
32 ชุมชนบ้ำนบ้ำนป่ำอ้อย หมู่ที่ 4 ต ำบลป่ำแลวหลวง 

อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน  
ต้นแบบกำรฟื้นฟูเขำหัวโล้น 

33 ชุมชนต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
34 ชุมชนดอยปู่หม่ืน ต ำบลแม่สำว อ ำเภอแม่อำย จังหวัด

เชียงใหม่ 
อำคำรบังคับน้ ำหน้ำท่อ 

35 ชุมชนบ้ำนศรีลำนนำ ต ำบลครึ่ง อ ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรำย 



 

ที่ หน่วยงำน/ชุมชน 
ที่น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์* 

ผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์  
(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-63) 

36 ชุมชนแม่จ๊ัวะ ต ำบลแม่จ๊ัวะ อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
37 ชุมชนต ำบลหนองใหญ่ ต ำบลหนองใหญ่ อ ำเภอเมืองจันทร์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
38 อ ำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ 
39 ชุมชน บ้ำนโคกล่ำม ต ำบลท่ำวัด  อ ำเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 
40 ชุมชนบ้ำนท่ำค้อ ต ำบลท่ำไห อ ำเภอ เขื่องใน จังหวัด

อุบลรำชธำนี 
41 ชุมชนต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก ระบบสูบ ระบบเติมน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
42 ชุมชนบ้ำนดงผำปูน ต ำบลบ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่ำน 
43 ชุมชนสันติสุข อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน 
44 ชุมชนต ำบลบำงเคียน ต ำบลบำงเคียน อ ำเภอขุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์ 
45 ชุมชนจุมจัง ต ำบลจุมจัง อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัด

กำฬสินธ์ุ 
46 ชุมชนบ้ำนท่ำค้อ ต ำบลท่ำไห อ ำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลรำชธำนี 
47 ชุมชนบ้ำนแม่ขี้มูก (ขยำยผลเครือข่ำยลุ่มน้ ำแม่ละอุป) ต ำบล

บ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ฝ่ำยกักเก็บน้ ำก่ึงถำวร 

48 ชุมชนป่ำงิ้ว ต ำบลป่ำงิ้ว  อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 
49 ชุมชนต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 
50 ชุมชนบ้ำนดงผำปูน ต ำบลบ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่ำน 
51 ชุมชนแม่ตำลน้อย ต ำบลเวียงตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัด

ล ำปำง 
52 ชุมชนแม่เชียงรำยลุ่ม ต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัด

ล ำปำง 
53 ชุมชนบ้ำนท่ำค้อ ต ำบลท่ำไห อ ำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลรำชธำนี 
กำรบริหำรจัดกำรสระเก็บน้ ำขนำดเล็ก  
แบบขุด 2 ระดับ 

54 ชุมชนบ้ำนตูม ต ำบลกุดน้ ำใส อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

 
55 ชุมชนโนนแต้ ต ำบลหนองขำม อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
56 ชุมชนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 
57 ชุมชนต ำบลกุดขำคีม อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 



 

ที่ หน่วยงำน/ชุมชน 
ที่น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์* 

ผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์  
(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-63) 

58 เครือข่ำยบริหำรจัดกำรน้ ำระดับชุมชนบ้ำนลิ่มทอง  
ต ำบลหนองโบสถ์ อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

59 ชุมชนป่ำภูถ้ ำภูกระแต ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

60 ชุมชนต ำบลเวียงคุก อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 
61 ชุมชนต ำบลสำยนำวัง อ ำเภอนำคู จังหวัดกำฬสินธ์ุ 
62 ชุมชนบ้ำนหนองตำจอน ต ำบลทุ่งหลวง อ ำเภอปำกท่อ 

จังหวัดรำชบุรี 
63 ชุมชนดงละคร ต ำบลดงละคร อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก 
64 หมู่บ้ำนเสรี  อ ำเภอประเวศ  กรุงเทพมหำนคร ระบบเติมอำกำศด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 
65 ชุมชนพัชรธรรม อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

หมายเหต ุ: *กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการน้าผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงานให้นับจ้านวนหน่วยงานซ้้าได้ 

1.4 ร้อยละของชมุชนแกนน าที มีความมั นคงน้ าอุปโภคเพิ มขึ้น 
  สสน. ด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ ำชุมชนร่วมกับ อพ. กองทัพบก สมำคม อบจ. 

สภำเกษตรกร ชุมชนแกนน ำและชุมชนเครือข่ำย ในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ และวำงแผนกำรเพำะปลูกในชุมชน เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำและอำหำร
ในระดับชุมชน  โดยได้ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำศักยภำพชุมชนแกนน ำในกำรส ำรวจ เก็บข้อมูล วิเครำะห์
และวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำและผลผลิตในพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่ส ำคัญได้แก่  กำรประยุกต์ใช้
ระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน (กำรใช้โปรแกรม Quantum GIS)  และทฤษฎี
ใหม่ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษากิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงน้ ำและกำรวำงแผน 
กำรผลิตของชุมชน  โดยผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2563 พบว่ำ ชุมชนได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
โครงสร้ำงน้ ำ ร่วมกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำใช้และน้ ำเพื่อกำรเกษตรภำยในชุมชน ท ำให้เกือบทุกชุมชนมี
ควำมมั่นคงน้ ำเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบกับปีที่ผ่ำนมำ โดยชุมชนแกนน ำทั้งหมด 55 ชุมชน มีควำมมั่นคงน้ ำ
อุปโภคเฉลี่ยร้อยละ 95 และมีจ ำนวนชุมชนที่มีควำมมั่นคงน้ ำอุปโภคเพิ่มข้ึนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจ ำนวน 
52 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95 ของชุมชนแกนน ำทั้งหมด 

1.5 ความส าเร็จในการด าเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
สสน. ได้ด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมควำมรว่มมอืกับภำคสว่นต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำร

พัชรสุธำคชำนุรักษ์  โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ จังหวัดกำญจนบุรี  
โครงกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน  โครงกำรติดตั้งโทรมำตรอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนกำรเตือนภัย  
เป็นต้น  โดยปีงบประมำณ 2563 มีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวม 55 คะแนน ดังนี้  



 

ที่ หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ควำมร่วมมือ 

1. 1 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธ์ุพืช 
 

3 
 
 

โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำและอุทยำน
แห่งชำติ จังหวัดกำญจนบุรี 
โครงกำรพัชรสุธำคชำนุรักษ์ 

2. 2 กองทัพบก 3 โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำและอุทยำน
แห่งชำติ จังหวัดกำญจนบุรี 3. 3 กรมทำงหลวง 3 

4. 4 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
กำญจนบุรี   

3 

5. 5 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไล่โว่ 
จังหวัดกำญจนบุรี   

3 

6. 6 กรมป่ำไม้ 3 โครงกำรพัชรสุธำคชำนุรักษ์ 
7. 5 กรมทรัพยำกรน้ ำ 3 
8.  สภำเกษตรกรแห่งชำติ  5 ร่วมกับสภำเกษตรกรจังหวัดในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรน้ ำ

ในระดับพื้นที่ เช่น 

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

• ต.ศรีสว่ำง  อ.โพนทรำย จ.ร้อยเอ็ด 

• ชุมชนบ้ำนสระหลวง หมู่ที่ 28  ต ำบลทุ่งมหำเจริญ  อ ำเภอ
วังน้ ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

• ชุมชนบ้ำนหนองแหน ต ำบลหนองไผ่  อ ำเภอเมืองชัยภูมิ   
จังหวัดชัยภูมิ 

• ชุมชนต ำบลโชคชัย อ ำเภอนิคมค ำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร 

• ชุมชนห้วยจรเข้ ต ำบลหินดำด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ 

• ชุมชนทุ่งสว่ำง ต ำบลโนนตูม อ ำเภอชุมพวง จังหวัด
นครรำชสีมำ  เป็นต้น 

9. 9 บริษัท ที.ซี. ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด  

5 แผนบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน  

• ต.ศรีสว่ำง  อ.โพนทรำย จ.ร้อยเอ็ด 

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

• เครือข่ำยบริหำรจัดกำรน้ ำลุ่มน้ ำยม จ.แพร่  
10. 1

5 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ 3 ร่วมส ำรวจและด ำเนินงำนโครงสร้ำงภำยใต้แผนพัฒนำลุ่ม 

น้ ำยม จ.แพร่  
11. 1

8 
มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำม
ยำก สภำกำชำดไทย 

3 • โครงกำรฟื้นฟูแหล่งน้ ำ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ชุมชนบ้ำน
วำใหญ่ ต ำบลวำใหญ่ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จ.สกลนคร 

• โครงกำรตดิตั้งโทรมำตรอัตโนมัติ  เพื่อสนับสนุนกำรเตือนภัย



 

ที่ หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ควำมร่วมมือ 

อย่ำงยั่งยืน  
12. 1

9 
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 3 

 
ขยำยระยะเวลำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบติดตำมและประเมินสภำพภูมิอำกำศ 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  โดยที่ผ่ำนมำมีกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันในโครงกำรพัฒนำระบบประเมิน ปริมำณฝน และ
พยำกรณ์ฝนล่วงหน้ำด้วยข้อมูลจำกสถำนีเรดำห์ตรวจอำกำศ 
และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพแบบจ ำลองคำดกำรณ์สภำพ
อำกำศระยะสั้น  โดยใช้เครื่องมือตรวจอำกำศชั้นบน เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 

13. 2
0 
Stiching Deltares  3 งำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Deltares Software Days South-

East Asia – Bangkok 2019 (DSD-SEA) ในหัวข้อสัมมนำ 
“Hydro software to support policy and real-time 
decision making” โดยเป็นกิจกรรมภำยใต ้MOU ระหว่ำง 3 
หน่วยงำน คือ สสน. Stichting Deltares และมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร ์ที่ลงนำมร่วมกันเม่ือวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 

14. 2
1 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3 

15. 2
2 
เทศบำลเมืองทุ่งสง อ ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

1 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
เทศบำล ลุ่มน้ ำตรัง 

16. 2
3 
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด 

3 สนับสนุนกำรติดตั้งเสำรับส่งสัญญำณโทรศัพทเ์คลื่อนที่และกำร
ติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 80 สถำนี ภำยใต้โครงกำรติดตั้ง
สถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอำกำศ ปริมำณ
ฝน และระดับน้ ำ ในพื้นที่ป่ำต้นน้ ำ 

17. 2
4 
ส ำนักงำนพัฒนำรัาบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) 

1 ลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ "โครงกำรพัฒนำ ส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนน้ ำ ตำมหลักกำรธรรมำภิบำล
ข้อมูล (Data Governance) บนระบบ Open Data" เม่ือวันที่ 
2 มิถุนำยน 2563  

18.  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 
(สทนช.) 

3 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื่อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ 

19.  Danish Hydraulic Institute (DHI) 3 ด ำเนินงำนร่วมกับ สสน. อย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
พัฒนำและด ำเนินโครงกำร Upgrading the EAST real-time 
flood forecasting system 

20.  ASEAN Chief Information  
Officer Association (ACIOA) 

1 ลงนำมวันที่ 12 มิถุนำยน 2563  MoU for Academic and 
Professional Cooperation Between ACIOA and HII  
รวมทั้งมีกิจกรรม ASEAN CIO LIVE CHAT และ Meeting 
summary of ACIOA and HII collaboration เพื่อหำรือ
แผนงำนร่วมกันในอนำคต 



 

ที่ หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ควำมร่วมมือ 

21.  กลุ่มประเทศสมำชิก APAN 3 Asia Pacific Advanced Network (APAN)  
VDO Conference ครั้งที่ 49 (2-6 มีนำคม 2563)  และครั้งที ่
50 (3-7 สิงหำคม 2563)  (กลุ่ม AgWG)  เพื่อร่วมด ำเนิน
โครงกำร Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk 
Reduction (CRADR) 

22.  กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน  3 2nd ASEAN Hydroinformatics Data Center (AHC)  
Meeting ประชุมต่อเน่ืองจำกครั้งที่ 1 โดยให้สมำชิกอำเซียน
ทุกประเทศทบทวน TOR, กรอบกำรด ำเนินงำนของ AHC, และ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

23.  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด 
(มหำชน)  

3 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกำรน้ ำชุมชนพื้นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

24.  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
(มหำชน)  

5 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกำรน้ ำชุมชนบ้ำนวังยำว-วังเจริญ 
ต.พลับพลำ  อ.เชียงขวัญ  จ.ร้อยเอ็ด 

25.  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 5 กำรจัดตั้งศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำจังหวัดล ำพูน โดยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศส ำหรับศูนย์บรหิำรจัดกำรน้ ำจังหวัดล ำพูนให้พร้อม
ใช้งำนเม่ือเดือนกรกฎำคม 2563  และพัฒนำศักยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ 

 รวมทั้งสิ้น 55  

2. ตัวชี้วัดการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (รอว. ก าหนด) 
2.1 ความส าเร็จของการใช้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าระดับ

จังหวัด 
 สสน. ได้ขยำยผลกำรใช้งำนคลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติลงสู่พื้นที่  โดยร่วมกับ
หน่วยงำนในพื้นที่จัดต้ัง “ศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด” ข้ึน เพื่อเป็นกลไกเช่ือมต่อระหว่ำงนโยบำย
ระดับประเทศกับกำรปฏิบัติในพื้นที่ เกิดควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสมทั้งใน
ภำวะปกติและวิกฤต รวมทั้งมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  และภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง สสน. 
กับสภำเกษตรกรแห่งชำติได้จัดตั้งศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัดที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนสภำ
เกษตรกรจังหวัดจ ำนวน 20 แห่งแล้วเสร็จในปี 2560  และมีกำรด ำเนินงำนร่วมกันมำอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลำ 2 ปี ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2563 สสน. ได้ประสำนงำนและติดตำมกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัด  พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ/ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยภำพรวมศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำระดับจังหวัดสามารถจัดท ารายงานสถานการณ์น้ าประจ าวัน
ได้ด้วยตนเอง จ านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้แก่ สกลนคร หนองบัวล ำภู ยโสธร ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด นครรำชสีมำ น่ำน ล ำปำง ก ำแพงเพชร สระแก้ว พระนครศรีอยุธยำ ปัตตำนี มหำสำรคำม 
บุรีรัมย์ มุกดำหำร ตรัง และสามารถแจ้งสถานการณ์น้ าและข้อแนะน าไปยังเครือข่ายเกษตรกรได้แล้ว 



 

จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ ได้แก่ หนองบัวล ำภู ยโสธร ร้อยเอ็ด นครรำชสีมำ น่ำน ล ำปำง 
ปัตตำนี มหำสำรคำม ตรัง พิษณุโลก และ สสน. ได้ร่วมด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพกำรใช้สำรสนเทศและ
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์  เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำแหล่งน้ ำและแผนรับมือภัยพิบัติ  จนท ำให้ศูนย์บริหาร
จัดการน้ าจังหวัดสกลนคร และศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดสระแก้ว  สำมำรถวำงแผนพัฒนำแหล่งน้ ำ
และแผนรับมือภัยพิบัติร่วมกับเครือข่ำยเกษตรกรได้ 

3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
3.1 นวัตกรรมเรื องระบบถนนน้ าเดินป้องกันน้ าหลากและดินถล่ม 

 ด ำเนินกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน 
โดยน ำอุปกรณ์ส ำรวจวัดค่ำระดับควำมสูงต่ ำของพื้นที่ ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มำจัดท ำแผนที่น้ ำ  
ผังน้ ำ รวมทั้งข้อมูลปริมำณน้ ำเชิงพื้นที่จำกสถำนีโทรมำตร มำวิเครำะห์และออกแบบเป็นนวัตกรรมระบบ
ถนนน้ ำเดิน เพื่อป้องกันน้ ำหลำก รวมทั้งสำมำรถน ำน้ ำหลำก ผันมำเก็บไว้ในแหล่งส ำ รองน้ ำในพื้นที่ 
บรรเทำปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้ง  โดยได้น ำมำประยุกต์ใช้งานจริงแล้วในพ้ืนที ชุมชนบ้านแม่หอย ต าบล 
แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อแก้ปัญหำน้ ำหลำก น้ ำแล้งทั้งระบบ โดยชุมชนบ้ำน 
แม่หอยมีพื้นที่ทั้งหมด 160,135 ไร่ อยูใ่นเขตพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติแม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นภูเขำสูง
สลับซับซ้อน มีแหล่งน้ ำหลักคือ ห้วยหอย ห้วยมะนำว ห้วยผำ ก่อนไหลลงล ำห้วยแม่แจ่ม พื้นที่ชุมชน 
แม่หอยประสบปญัหำน้ ำหลำก น้ ำแล้ง ขำดแคลนน้ ำอุปโภค-บริโภคมำมำกกว่ำ 5 ปี เนื่องจำกแหล่งส ำรอง
น้ ำไม่เพียงพอ  ขำดระบบส่งน้ ำที่มีประสิทธิภำพ  และเกษตรกรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว  โดย 
ชุมชนได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมถนนน้ ำเดิน และระบบกักเก็บน้ ำในพื้นที่แล้วเสร็จ และได้ด าเนินการขยาย
ผลสู่ชุมชนแม่แดดน้อย อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหำขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค/บริโภค  เนื่องจำกชุมชนตั้งอยู่บนสันเขำ สูงกว่ำระดับน้ ำในล ำห้วย ไม่สำมำรถต่อท่อน้ ำประปำจำก
ล ำห้วยหลักที่น้ ำไหลตลอดปี (ล ำห้วยแม่แดดน้อย) และในฤดูน้ ำหลำกน้ ำไหลแรง และเร็วไม่สำมำรถกัก
เก็บน้ ำในแหลง่ส ำรองน้ ำได้  ผลจำกกำรใช้นวัตกรรมถนนน้ ำเดินสำมำรถป้องกันปัญหำน้ ำหลำกที่เกิดข้ึนใน
ทั้งสองชุมชน และท ำให้ชุมชนมีน้ ำเพียงพอส ำหรับอุปโภคและใช้ภำยในชุมชนในฤดูแล้งและฤดูน้ ำหลำก  
โดยชุมชนบ้ำนแม่หอยมีปริมำณน้ ำส ำรองเพื่อกำรอุปโภคเพิ่มข้ึนถึง 1,580 ลบ.ม. และชุมชนบ้ำนแม่แดด
น้อยมีปริมำณน้ ำส ำรองเพื่อกำรอุปโภคเพิ่มข้ึน 151 ลบ.ม. รวมผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสองชุมชน 223 
ครัวเรือน  
 
 
 
 
 
 



 

3.2 ความสามารถทางการหารายได้เพื อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
   รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรและให้บริกำรทั้งสิ้น 34,284,013.93 บำท ประกอบด้วย

รำยได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  
กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 

โครงกำรฟื้นฟูแหล่งอำหำรช้ำงป่ำพื้นที่ป่ำตะวันออก ปี 
2562 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำ (ปี พ.ศ. 
2561-2565) "จัดกำรปัญหำเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุล 
ระหว่ำง คน และ ช้ำง" 

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

จัดท ำโครงสร้ำงและแนวทำงปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำในภำวะวิกฤต  

138,626.17 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

โครงกำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคงน้ ำและบริหำรจัดกำรน้ ำด้วย 
ว และ ท (ลุ่มน้ ำปรำจีน) งวดที่ 1-3 

2,211,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

โครงกำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคงน้ ำและบริหำรจัดกำรน้ ำด้วย 
ว และ ท (ลุ่มน้ ำยม) งวดที่ 1 

1,636,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

กำรคำดกำรณ์แพร่กระจำยและแหล่งอนุบำล 
ตัวอ่อนปูม้ำ บริเวณอ่ำวบ้ำนดอน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

213,084.11 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

โครงกำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคงน้ ำและบริหำรจัดกำรน้ ำด้วย 
ว และ ท ปีที่ 2 งวดที่ 2-3/3 

1,541,000.00 มูลนิธิใจกระทิง 

ค่ำส ำรวจข้อมูลน้ ำ งวดที่ 1-2 160,841.12 มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ค่ำจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
เทศบำลเมืองทุ่งสง (งวดที่ 1-4) 

455,943.92 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองทุ่งสง 

เงินสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติว่ำด้วยนโยบำย 
กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

999,923.10 สถำบันยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำแหล่งน้ ำชุมชน 

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

ค่ำฝึกอบรม 38,990.65 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

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 "กำรใช้งำนโปรแกรมระบบภูมิ
สำรสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นาำน" 

9,252.34 นำยชูชำติ จิตตรีเหิม 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำริ ด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย) ลุ่ม
น้ ำยม จังหวัดพิจิตร งวดที่ 1 

1,670,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 



 

กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำริ ด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย) ลุ่ม
น้ ำยม จังหวัดแพร่ งวดที่ 1 

2,066,500.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

โครงกำรติดตั้งเสำรับ-ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
กำรติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ (ติดตั้งสถำนีโทรมำตรฯ 
ป่ำต้นน้ ำ เอไอเอส) 

11,711,000.00 บริษัท แอดวำนซ์ไวร์เลส  
เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำค่ำปริมำณฝนรำยเดือนในแต่ละ
อ ำเภอในประเทศไทย 

54,670.89 บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น 
จ ำกัด  

ค่ำจัดท ำแผนที่น้ ำระดับต ำบล ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำน
โฮ่ง จังหวัดล ำพูน 

2,803.74 นำยตรี ด่ำนไพบูลย์ 

Benefit Quantification of Thailand#s CWP  
Projects in Y2015-Y2020 (Preliminary analysis  
Y2015-2019) 

148,750.00 Coca-Cola (Thailand) Limited 

Benefit Quantification of Thailand#s CWP  
Projects in Y2021-Y2022  

100,000.00 Coca-Cola (Thailand) Limited 

ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำโครงกำรพัฒนำแผนที่น ำทำงและ
าำนข้อมูลเทคโนโลยีภูมิอำกำศ: กำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ งวดที่ 1-2 

120,560.54 ศูนย์วิจัยกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
ระดับภูมิภำคและพลังงำนทดแทน 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

ค่ำสถำนีโทรมำตรตรวจวัดสภำพอำกำศและปริมำณน้ ำฝน
อัตโนมัติ 

321,308.41 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำน้ ำมีด ส ำนัก
บริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ 

ค่ำสถำนีโทรมำตรตรวจวัดสภำพอำกำศและปริมำณน้ ำฝน
อัตโนมัติ 

321,214.95 หน่วยจัดกำรต้นน้ ำขุนสถำน ส ำนัก
บริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ 

โครงกำรพลิกฟื้นผืนป่ำ สืบสำน รักษำต่อยอด สู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 

416,000.00 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

รับเงินค่ำตอบแทน 11,500.00 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

Payment of Water Resource Management in the 
Mekong River Basin 

2,565,559.81 Asian Institute of Technology 
(AIT) 

โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง สทนช. และ 
สสน. เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ งวดที่ 1 

1,955,605.48 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

ค่ำสถำนีโทรมำตรตรวจวัดระดับน้ ำอัตโนมัติ จ ำนวน 1 ชุด 125,000.00 บริษัท บี. กริม เพำเวอร์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,284,013.93  

 

 



 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. งบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภำพรวมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณปี 2563 นั้น สสน. สำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณได้ใกล้เคียงกับ

แผน โดยมีผลกำรใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 312.1155 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของแผน) และ 
มีงบประมำณคงเหลือ 0.2158 ล้ำนบำท โดยผลกำรใช้จ่ำยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ค่ำใช้จ่ำยจริง 226.4324 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 53 ของผลกำรใช้จ่ำยทั้งหมด)  
2) รำยกำรผูกพัน 85.6851 ล้ำนบำท (คิดเป็นรอ้ยละ 27 ของผลกำรใช้จ่ำยทั้งหมด) ประกอบด้วย

ส่วนที่เป็นสญัญำ รวม 56.6056 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 66 ของรำยกำรผูกพัน) และกำรอนุมัติหลักกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ (เดินทำง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 29.0796 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 34 ของรำยกำร
ผูกพัน)  

เมื่อพิจำรณำผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแยกตำมประเภทรำยจ่ำย พบว่ำ ทั้ง 3 ประเภทค่ำใช้จ่ำย 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน และค่ำใช้จ่ำยโครงกำร สำมำรถใช้จ่ำยได้ ใกล้เคียงแผนที่
ก ำหนด โดยมีผลกำรใช้จ่ำยกว่ำร้อยละ 99 และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรทั้ง 9 โครงกำร อยู่
ระหว่ำงร้อยละ 94.95-100 
2. เงินสะสม 

ในปีงบประมำณ 2563 มีโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับกำรอนุมัติใช้เงินสะสม จ ำนวน 11 โครงกำร/
กิจกรรม รวมวงเงนิ 28.0499 ล้ำนบำท มีผลกำรใช้จำ่ยรวมทั้งสิน้ 23.0508 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.18 
ของแผน ทั้งนี้ มีจ ำนวน 9 โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำนแล้วเสร็จตำมแผน และมีจ ำนวน 3 โครงกำร/
กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน โดยมีเงินคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำน รวม 4.9990 ล้ำนบำท อันเกิดจำก
กำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด และกำรได้รับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
3. เงินส ารองเพื อใช้หมุนเวียน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติให้ยืมเงินส ำรองหมุนเวียน รวม 4 
โครงกำร รวมวงเงิน 4.9160 ล้ำนบำท มีผลกำรใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 4.3141 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 85.56 
ของเงินยืมทั้งหมด  โดยทุกโครงกำรได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินส ำรองแล้วเสร็จ และคืนเงินยืม
แล้วจ ำนวน 3 โครงกำร อยู่ระหว่ำงรอส่งคืนเงินจ ำนวน 1 โครงกำร 
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