
 

รายงานผลการด าเนินงานของ สสน. ประจ าไตรมาสท่ี 2/2564 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน 
สสน. ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรประเมินองค์กำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวช้ีวัดองค์กำรมหำชน 

ร่วมกับ ก.พ.ร. แล้ว โดยค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ค่ำเป้ำหมำยข้ันต  ำ (50 คะแนน) ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) และค่ำเป้ำหมำยข้ันสงง (000 
คะแนน)  โดย ณ สิ้นไตรมำสที  2/2564  สสน. มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ขั้นต ่ำ 
(50 คะแนน) 

มำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ประกอบที่ 1 : ประสิทธิผล      
1.1 ตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งฯ      

1.0.1 ควำมส ำเร็จของคลังข้อมงลน้ ำแห่งชำติในกำรสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำของประเทศ  
ค ำอธิบำย:  
กำรผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมงลน้ ำแห่งชำติ ในกำร
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบส ำคัญ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

0.1.2 สัดส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยต่อบุคลำกรที ท ำวิจัย 1.2500 1.3750 1.5000 0.5000 0.5000 

ณ วันที  31 มีนำคม 2564 



 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ขั้นต ่ำ 
(50 คะแนน) 

มำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ค ำอธิบำย:  
จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือบทควำมที น ำเสนอใน
กำรประชุม/สัมมนำวิชำกำรระดับประเทศและต่ำงประเทศที มี
กรรมกำรพิจำรณำ (Paper Review / Peer Review / Journal / 
Proceeding Paper ที มี Referee) รวมถึง Invited paper  ทั้งน้ีไม่
นับรวมบทคัดย่อ ต่อจ ำนวนบุคลำกรที ท ำวิจัย (นักวิจัยและผง้ช่วย
นักวิจัย) 0 คน 

(16 เรื อง/13 คน) (18 เรื อง/13 คน) (20 เรื อง/13 คน) (7 เรื อง/03 คน) (7 เรื อง/03 คน) 

0.1.3 จ ำนวนผง้น ำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ (ผลงำนปี 2561-2564) 
ค ำอธิบำย:  
จ ำนวนผง้น ำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ 
สสน. ที แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2561-2564 ไปใช้ประโยชน์ ใน
ปีงบประมำณ 2564 

65 รำย 68 รำย 71 รำย 30 รำย 37 รำย 
 

0.1.4 จ ำนวนชุมชนแกนน ำที มีควำมมั นคงน้ ำอุปโภค ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
ค ำอธิบำย : 
จ ำนวนชุมชนแกนน ำที มีร้อยละควำมมั นคงน้ ำอุปโภค ที ระดับ 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป (จำกจ ำนวนชุมชนแกนน ำทั้งหมด 55 แห่ง) 
วิธีคิด 
 =   ปริมำณน้ ำต้นทุนของชุมชน  x  100 
     ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำของชุมชน 
 
 

51 ชุมชน 53 ชุมชน 55 ชุมชน พัฒนำศักยภำพชุม
ชุมชนในกำร

ประยุกต์ใช้ วทน. ใน
กำรจัดกำรน้ ำ และ

สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนชุมชน 

จัดกิจกรรมแลกเปลี ยน
เรียนรง้เครือข่ำยกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ

ชุมชนฯ 

0.1.5 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนควำมมือกับหน่วยงำนทั้งในและ 77 78 79 35 35 



 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ขั้นต ่ำ 
(50 คะแนน) 

มำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ต่ำงประเทศ 
ค ำอธิบำย : 
พิจำรณำจำกคะแนนรวมของหน่วยงำนที มีควำมร่วมมือด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำกับ สสน. โดยแบ่งคะแนนควำมส ำเร็จของควำม
ร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื อสะท้อนถึงคุณภำพของควำมร่วมมือ ดังน้ี 

ระดับความส าเร็จของความร่วมมือ คะแนน 
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU 1 
มีแผนงำนและโครงกำรร่วมกันต่อเนื องจำกปีที ผ่ำนมำ/มี MOA 3 
มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื องจำกปีที ผ่ำนมำ จนมีผลงำนร่วมกัน  5 

เงื อนไข:  
- กรณีบำงหน่วยงำนมีควำมร่วมมือกับ สสน. ในหลำยระดับ ให้นับที ระดับ

คะแนนสงงสุด 
- กรณีบำงหน่วยงำนที มีหน่วยงำนย่อยหรือสำขำย่อย ให้นับคะแนนแยก 

(ตัวอย่ำงเช่น มหำวิทยำลัยให้นับคะแนนแยกแต่ละคณะ  สภำเกษตรแห่งชำติ
ให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น) 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
 

คะแนน 

1.2 ตัวชี้วัดประเด็นการปฏิรูปประเทศ/นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล     
1.2.1 หมง่บ้ำนที สำมำรถขยำยผลกำรจัดกำรน้ ำชุมชนนอกเขตชลประทำน  

 ค ำอธิบำย :  
จ ำนวนหมง่บ้ำนที สำมำรถประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน ที เ กิดจำกกำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรง้/เทคโนโลยี/ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนของชุมชนแกนน ำ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที ท ำงำนร่วมกับ สสน. 

60 
 หมง่บ้ำน 

65 
หมง่บ้ำน 

70 
หมง่บ้ำน 

ชุมชนแกนน ำ
ด ำเนินกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื อขยำย
ผลกำรจัดกำรน้ ำสง่

เครือข่ำย 

จัดกิจกรรมแลกเปลี ยน
เรียนรง้เครือข่ำยกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ

ชุมชนฯ 

องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน      



 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2/2564 

ขั้นต ่ำ 
(50 คะแนน) 

มำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2.0 ควำมสำมำรถทำงกำรหำรำยได้เพื อลดภำระงบประมำณภำครัฐ 
ค ำอธิบำย:  
รำยได้รวมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

30.44  
ล้ำนบำท 

34.28 
ล้ำนบำท 

38.12  
ล้ำนบำท 

20.00 
ล้ำนบำท 

22.75 
ล้ำนบำท 

 
2.2 ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 

ค ำอธิบำย: 
พิจำรณำจำกร้อยละเฉลี ยของชั วโมงกำรให้บริกำรของสถำนีโทร
มำตรอัตโนมัติของ สสน. ในปีงบประมำณ 2564 
เพื อเพิ มประสิทธิภำพและบ ำรุงรักษำสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติใน
ควำมดงแลของ สสน. ให้มีเสถียรภำพและพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
วิธีค ำนวณ 
 = ผลรวมของค่ำเฉลี ยร้อยละ ชม.กำรให้บริกำร/เดือน ทั้ง 02 เดือน  
                                     02 เดือน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 

องค์ประกอบที่ 3 : ศักยภาพขององค์การมหาชน      
3.1 กำรพัฒนำระบบข้อมงลให้เป็นดิจิทัล เพื อน ำไปใช้สง่กำรเปิดเผยข้อมงล

ภำครัฐ (Open Data) 
 
หมำยเหตุ : * หมำยถึง แนวทำง/รงปแบบที  สพร. ก ำหนด 

รำยชื อชุดข้อมงลที 
สัมพันธ์กับ

กระบวนกำรท ำงำน
ในภำรกิจที เลือก 

ทุกชุดข้อมงลมี
ค ำอธิบำยข้อมงล 
(Metadata) ที 
สอดคล้องตำม

มำตรฐำนที  สพร. 
ก ำหนด* 

มีระบบบัญชขี้อมงล 
และจัดท ำข้อมงลเปิดที 

ถงกจัดในหมวดหมง่
สำธำรณะอย่ำงน้อย
ร้อยละ 50 ของชุด
ข้อมงลเปิดในบัญชี

ข้อมงล สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมงลได้ตำมมำตรฐำน
คุณลักษณะแบบเปิด
ตำมที  สพร. ก ำหนด* 

จัดท ำ Metadata ที 
สอดคล้องตำมมำตรฐำนที  

สพร. ก ำหนด* 

 คัดเลือกภำรกิจหลัก คือ 
กำรให้บริกำรข้อมงล
สำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ 
และจัดท ำรำยชื อชดุข้อมงล
ที สัมพันธ์กับกระบวนกำร
ท ำงำนตำมภำรกิจแล้ว 

 จัดท ำค ำอธิบำยข้อมงล 
(Metadata) 04 รำยกำร 
แล้วเสร็จ 

2) รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 



 

2.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะกรรมกำรฯ ได้อนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 307.2673 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งที มำประกอบด้วยงบประมำณ 

พ.ร.บ . งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 251.8483 ล้ำนบำท และงบประมำณเงินสะสม จ ำนวน 55.4190 ล้ ำนบำท  
ณ สิ้นไตรมำสที  2/2564 (วันที  30 มีนำคม 2564) มีผลกำรใช้จ่ำยแล้วรวม ทั้งสิ้น 185.3214 ล้ำนบำท คิดเป็นมำกกว่ำร้อยละ 100 ของแผนกำรใช้จ่ำยไตรมำสที  2  
 

ประเภทงบรายจ่าย แผนปี 2564 

แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ ส้ินไตรมาสที่ 2/2564 

แผน 
ผล ผล สูง/(ต่ า) 

กว่าแผน 
ร้อยละ

เทียบแผน จ่ายจริง ผูกพัน รวม 
รวมทั้งสิ้น 307.2673 138.4206 75.8615   109.4599 185.3214 46.9008 >100 

1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 97.7181 49.1763 54.6713 0.1650 54.8363 5.6600 >100 
2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 79.8698 28.7623 11.2604 39.6890 50.9494 22.1871 >100 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการ  129.6794 60.4820 9.9298 69.6059 79.5357 19.0537 >100 

3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

24.3632  12.3935 1.6275 21.6421 23.2696 10.8761 >100 

3.2 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 

32.0000 16.6633 3.2969 12.9091    16.2060 (0.4573) 97 

3.3 โครงการจัดการน้้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

29.3157 14.4957 0.8340 11.2253 12.0593 (2.4364) 83 

3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้้าของประเทศ 

14.9902 3.9640 1.9242 9.9699 11.8941 7.9301 >100 

3.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล
ทรัพยากรน้้าจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่   

7.5843 4.1500  0.1712  4.8500 5.0212 8.8712 >100 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 



 

ประเภทงบรายจ่าย แผนปี 2564 

แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ ส้ินไตรมาสที่ 2/2564 

แผน 
ผล ผล สูง/(ต่ า) 

กว่าแผน 
ร้อยละ

เทียบแผน จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

3.6 โครงการพัฒนาระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่ เพื่อ
สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ 

6.3000 1.8900 -  6.3000 6.3000 4.4100 >100 

3.7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการ
ด้าเนินงานสนองแนวพระราชด้าริด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

11.0032 5.8737 1.9903 2.1263 4.1166 (1.7571) 70.09 

3.8 โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้้าท่วม
ในพื้นที่เขตเมือง 

4.1228 1.0518      0.0857 0.5833 0.6690 0.3828 63.61 

 
 
 

2.2 เงินสะสม  
ปัจจุบันมีโครงกำร/กิจกรรมที ได้รับกำรอนุมัติใช้เงินสะสมกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯ ที ได้รับอนุมัติจำกผง้อ ำนวยกำรสถำบัน จ ำนวน 2 โครงกำร/กิจกรรม รวมวงเงิน 

1.1750 ล้ำนบำท  ณ สิ้นไตรมำสที  2/2564 (วันที  30 มีนำคม 2564) มีภำพรวมผลกำรใช้จ่ำยทั้งสิ้น 1.1750 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
การขออนุมัติ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
อนุมัต ิ

ผลการใช้จ่าย ณ ส้ินไตรมาส 2/2564 คงเหลือ ร้อยละ 
การใช้จ่าย 

สถานะ 
การด าเนินงาน จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 

รวมทั้งสิ้น  1.1750 0.1750 1.0000 1.1750 - 100  

0. อนุมัติงบประมำณตำมภำรกิจฉุกเฉินเร่งด่วน กำรเก็บข้อมงล
เพื อน ำมำวิเครำะห์ค่ำควำมเค็มรุกล้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

24 ก.พ.–31 มี.ค. 64 0.1750 0.1750 - 0.1750 - 100 
แล้วเสร็จ 

2. อนุมัติงบประมำณตำมภำรกิจฉุกเฉิน ส ำหรับรับมือกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

25 ก.พ.-31 ธ.ค. 64 1.0000 - 1.0000 1.0000 - 100 อยง่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

หมายเหตุ :   * ผูกพัน 109.4599 ล้านบาท ประกอบด้วย  
1) สัญญำทำงพัสด ุและสัญญำกำรเงินยืมทดรองจ่ำย  รวม 54.3544  ล้ำนบำท (คดิเป็นร้อยละ 50) 
2) อนุมัติหลักกำร (เพื อกำรเดินทำง จัดประชุม ฯลฯ)    รวม  55.1055 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 50)   

หน่วย : ล้านบาท 



 

 

2.3 เงินส ารองเพ่ือใช้หมุนเวียน 
ปัจจุบันมีโครงกำรที ได้รับกำรอนุมัติให้ยืมเงินส ำรองหมุนเวียน รวม 1 โครงกำร รวมวงเงินที ยืม 0.1000 ล้ำนบำท  มีผลกำรใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 0.0209 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 20.90 ของเงินยืมทั้งหมด และอยง่ระหว่ำงด ำเนินงำนตำมแผน 
 

ชื่อโครงการ ระยะเวลายืม 
จ านวน 
เงินยืม 

ผลการใช้จ่าย ณ ส้ินไตรมาส 2/2564 
คงเหลือ 

 

 ร้อยละ 
การใช้จ่าย  

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
ใช้จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

รวมทั้งสิ้น 0.1000 - 0.0209 0.0209 0.0791 20.90  
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประยุกต์ใช้ระบบ
ภงมิสำรสนเทศเพื อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน 

25 มี.ค.64 - 24 มี.ค.65 0.1000 - 0.0209 0.0209 0.0791 20.90 อยง่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

 
 

  

หน่วย : ล้านบาท 



 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหา/อุปสรรคประจ าไตรมาสท่ี 2/2564 
  ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที  2/2564 กำรปฏิบัติงำนตัวช้ีวัดของ สสน. มีควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ 

1.1 ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์จัดตั้งของหน่วยงาน 
1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ าแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของ

ประเทศ 
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังข้อมงลน้ ำแห่งชำติให้มีสเถียรภำพ พร้อมให้บริกำรอย่ำงต่อเนื อง 

และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมงลน้ ำแห่งชำติ ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของ
ประเทศ โดย ณ สิ้นไตรมำสที  2 มีผลกำรด ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 75 ดังนี ้

1) Availability : บริหำรจัดกำรคลังข้อมงลน้ ำแห่งชำติให้มีเสถียรภำพสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยมี Uptime ร้อยละ 100 (คะแนนร้อยละ 25)  

2) Service :  เชื อมโยงข้อมงลจำกคลงัข้อมงลน้ ำฯ กับหน่วยงำนอื นเพื อใช้ประโยชน์ตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน จ ำนวน 7 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่  

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ: เชื อมโยงข้อมงลกับกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำในพื้นที เขตชลประทำน: เชื อมโยงข้อมงลกับกรมชลประทำน 
- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที นอกเขตชลประทำน:  เชื อมโยงข้อมงลกับส ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภงมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) และกรมทรัพยำกรน้ ำ 
- ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม: เชื อมโยงข้อมงลกับกำรประปำนครหลวง และ

กำรประปำส่วนภงมิภำค  
- ด้ำนน้ ำเพื อระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำ: เชื อมโยงข้อมงลกับกรมควบคุมมลพิษ และกรม

ประมง 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ: เชื อมโยงข้อมงลกับกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- ด้ำนน้ ำเพื อกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ: เชื อมโยงข้อมงลกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

3)  Tool : พัฒนำระบบสนับสนุนเพื อช่วยวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ ำหรือให้ค ำแนะน ำเชิงเทคนิค
ที เป็นประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์ ครบทั้ง 7 ด้ำนแล้ว (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่  

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ ได้แก่ ระบบคำดกำรณ์สภำพอำกำศระยะสั้นแบบคง่
ควบ (Coupled Model for Weather Prediction)  

- กำรจัดกำรน้ ำพื้นที ในเขตชลประทำน ได้แก่ ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื อคำดกำรณ์
น้ ำท่วมและบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที ประเทศไทย 

- กำรจัดกำรน้ ำพื้นที นอกเขตชลประทำน ได้แก่ ระบบติดตำมภัยแล้ง (Drought 
Monitoring System) 

- น้ ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม ได้แก่ ระบบคำดกำรณ์น้ ำเค็มรุก 

(1)



 

- น้ ำเพื อระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำ ได้แก่ ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื อคำดกำรณ์น้ ำ
ท่วมและบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ลุ่มน้ ำแม่กลอง และลุ่มน้ ำบำงปะกง 

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

- น้ ำเพื อกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้แก่ ระบบคำดกำรณ์ฝนรำยเดือนหกเดือนล่วงหน้ำ 
 1.1.2 สัดส่วนจ านวนบทความวิจัยต่อบุคลากรท่ีท าวิจัย 

 สสน. มีนักวิจัยและผง้ช่วยนักวิจัยทั้งสิ้นจ ำนวน 03 คน (ประกอบด้วยนักวิจัย 4 คน และผง้ช่วย
นักวิจัย 9 คน) โดยในไตรมำสที  2 มีผลงำนกำรเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
จ ำนวน 7 เรื อง ดังนี้ 
ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร 
0. Hydrodynamic modeling of Seasonal circulation at Bandon 

bay, Surat Thani province, Thailand  
(Narongrit luangdilok, Kachapond chettanawanit, Watin 
thanathanphon, Piyamarn sisomphon, Tanuspong 
pokavanich) 

International Conference on 
Aquatic Science & Technology (i-
CoAST), BUSAN October, 27-29, 
2020, Shilla Stay Haeundea, Busan, 
Korea (Online) 

2. ST-CORAbico : A Spatiotemporal Object-Based Bias 
Correction Method for Storm Prediction Detected by 
Satellite 
(Surajate Boonya-Aroonnet, Winai Chaowiwat) 

MDPI (Online) 
https://www.mdpi.com/2072-
4292/12/21/3538/htm 

3. Development of Centimeter Level Positioning Mobile 
Based Application 
(Nattakit Sa-ngiam) 

The 23rd International Conference 
on Advanced Communications 
Technology 

4. Web-based Interface for Urban Flood Warning System in 
Bangkok area 
(Ticha Lolupiman, Theerapol Charoensuk, Narongrit 
Luangdilok, Piyamarn Sisomphon) 

Water security and climate change 
conference (WSCC) (Online) 1-4 
March 2021, Hanoi, Vietnam 

5. Storm surge forecasting system in The Gulf of Thailand 
during Pabuk Tropical Storm 2019 
(Piyamarn Sisomphon, Watin Thanathanphon,  
Narongrit Luangdilok, Kachapond Chettanawanit) 

Water security and climate change 
conference (WSCC) (Online) 1-4 
March 2021, Hanoi, Vietnam 

6. Preprocessing of Radar-based Rainfall Estimation  for real 
time Flood Forecasting  and Early Waring system 
(Narongrit Luangdilok, Kyaw Kay Khaing, Watin 
Thanathanphon, Piyamarn Sisomphon) 
 

Water security and climate change 
conference (WSCC) (Online) 1-4 
March 2021, Hanoi, Vietnam 



 

ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร 
7. Development of Operational Drought Monitoring using 

Drought index in Thailand (Poster flash talk) 
(Ticha Lolupiman, Narongrit Luangdilok, Piyamarn 
Sisomphon) 

Water security and climate change 
conference (WSCC) (Online) 1-4 
March 2021, Hanoi, Vietnam 

 
1.1.3 จ านวนผู้น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 มีผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดองค์ควำมรง้ และผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของ สสน. ปี 2560-2564 สง่ผง้ใช้งำนในภำคส่วนต่ำงๆ จ ำนวน 37 รำย ดังนี้ 
ที  หน่วยงำน/ชุมชน 

ที น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์* 
ผลงำนที น ำไปใช้ประโยชน์  

(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-64) 
1 เทศบำลต ำบลอุ่มเม้ำ อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบส ำรวจภงมิประเทศแบบเคลื อนที  (MMS) 
2 กรมข่ำวทหำรอำกำศ เครื องรับสัญญำณ GNSS 
3 กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.) ระบบตรวจสอบและปรับปรุงคุณภำพข้อมงล 

ระยะที  0 : ใช้รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ - กำร
คำดกำรณ์พื้นที เสี ยงอุทกภัย 2 เดือน (ธ.ค.2563 
- ม.ค.2564 ) 

4 คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำ (ภำยใต้คณะกรรมกำรทรพัยำกรน้ ำแห่งชำติ / 
กนช.) 

แผนที คำดกำรณ์ฝนรำยฤดงกำล one map :  
ใช้จัดท ำแผนที ฝนคำดกำรณ์ มี.ค.-ส.ค. 2564 

5 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร คลังข้อมงลน้ ำแห่งชำติ 
6 กรมชลประทำน  
7 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภงมิสำรสนเทศ 

(องค์กำรมหำชน)  
 

8 กรมทรัพยำกรน้ ำ  
9 กำรประปำส่วนภงมิภำค  

00 กำรประปำนครหลวง  
00 กรมควบคุมพิษ   
02 กรมประมง  
03 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
04 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
05 อบต.โนนสะอำด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แผนที ภงมิสำรสนเทศน้ ำระดับต ำบล 
06 อบต.ก้ำนเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
07 อบต.ละหำนนำ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
08 อบต.ทำงขวำง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
09 อบต.โนนส ำรำญ อ.แก้งสนำมนำง จ.นครรำชสีมำ 



 

ที  หน่วยงำน/ชุมชน 
ที น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์* 

ผลงำนที น ำไปใช้ประโยชน์  
(ผลงำนย้อนหลังตั้งแต่ปี 60-64) 

20 ทต.บึงส ำโรง อ.แก้งสนำมนำง จ.นครรำชสีมำ 
20 อบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
22 อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
23 อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
24 อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
25 ทต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
26 อบต.คงขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
27 อบต.ท่ำหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
28 อบต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
29 อบต.บ่อดำน อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
30 อบต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลำ 
30 อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลำ 
32 ทต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
33 อบต.บึงงำม อ.ทุ่งเขำหลวง จ.ร้อยเอ็ด 
34 ทต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
35 อบต.รำชธำนี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
36 ทต.ธงธำนี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
37 ทต.อุ่มเม้ำ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

1.1.4 จ านวนชุมชนแกนน าท่ีมีความมั่นคงน้ าอุปโภค ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
สสน. ด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ ำชุมชนร่วมกับมงลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม

รำชงปถัมภ์ สมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสภำเกษตรกรแห่งชำติ ชุมชนแกนน ำ
และชุมชนเครือข่ำย ในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ และ
วำงแผนกำรเพำะปลงกในชุมชน เพื อสร้ำงควำมมั นคงด้ำนน้ ำและอำหำรในระดับชุมชน  โดยในไตรมำสที  2 
ได้จัดกิจกรรมเพื อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้แก่ชุมชน ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติกำร
ถ่ำยทอดควำมส ำเร็จผ่ำนพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติจัดกำรน้ ำชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ  ถ่ำยทอดองค์ควำมรง้
กำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน  อบรมเชิงปฏิบัติกำร
ทฤษฎีใหม่ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งประสำนกำรท ำงำนและวำงแผนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำชุมชน ปรับปรุงและรวบรวมข้อมงล แผนที  ผังน้ ำ ก ำหนดแผนงำนบริหำรจัดกำรน้ ำ  โดย 
ไตรมำสที  2-3 อยง่ระหว่ำงพิจำรณำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของชุมชน เพื อให้ชุมชน
สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำในพื้นที ของตนเองในไตรมำสที  3-4 และ สสน. จะเก็บข้อมงลและ
รำยงำนผลส ำเร็จตัวช้ีวัดน้ีในไตรมำสที  4 ต่อไป 

 



 

1.1.5 ความส าเร็จในการด าเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
สสน. ได้ด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมควำมรว่มมอืกับภำคสว่นต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื องจำกปทีี ผำ่นมำ 

เช่น โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ  โครงกำรพัฒนรำแหล่งน้ ำด้วย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โครงกำรติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ เพื อตรวจวัดข้อมงลภงมิอำกำศ ปริมำณ
ฝน และระดับน้ ำ ในพื้นที ป่ำต้นน้ ำ เป็นต้น  โดยในไตรมำสที  2 มีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที เกี ยวข้อง คิดเป็น 35 คะแนน ดังนี้  

ที  หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ควำมร่วมมือ 

1. 0 เทศบำลต ำบลอุ่มเม้ำ อ ำเภอ 
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ
เครือข่ำย 

3 
 
 

โครงกำรขยำยเครือข่ำยกำรใช้ภงมิสำรสนเทศเพื อวำงแผน
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ (กลุ่มต ำบล) 

2.  บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด 

3 สนับสนุนกำรติดตั้งเสำรับส่งสัญญำณโทรศัพทเ์คลื อนที และกำร
ติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 80 สถำนี ภำยใต้โครงกำรติดตั้ง
สถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ เพื อตรวจวัดข้อมงลภงมิอำกำศ ปริมำณ
ฝน และระดับน้ ำ ในพื้นที ป่ำต้นน้ ำ 

3.  บริษัท ทรง คอร์ปอเรชั น จ ำกัด 
(มหำชน) 

0 โครงกำรตดิตั้งเสำรบั-ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื อนที  และกำร
ติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัต ิ

4.  บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซงติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

3 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำรดิ้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย) ลุ่มน้ ำยม 
จังหวัดพิจิตร 

5.  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  3 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ 

6.  มงลนิธิอำสำเพื อนพึ ง (ภำฯ)  
ยำมยำก สภำกำชำดไทย 

3 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำด้วย ว และ ท อ ำเภอสันติสุข จังหวัด
น่ำน 
เครือข่ำยชุมชนเตือนภัยพิบัต ิ

7.  Trans-Eruasia Information 
Network* Corporation Center 
(TEIN*CC) 

3 Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk 
Reduction - CRADR 

8.  กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน  3 3nd ASEAN Hydroinformatics Data Center (AHC)   
Meeting เมื อวันที  04 มกรำคม 2564 ประชุมผ่ำนทำง
ออนไลน์ เพื อติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนภำยใต้ AHC 
หำรือ แลกเปลี ยนเรยีนรง้กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำด้วยกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที 
ทันสมัยจำกผง้เชี ยวชำญในอำเซียน และวำงแผนกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันกับสมำชิกในอำเซียน 

9.  ภำคีวิจัยบรรยำกำศแห่งประเทศ
ไทย 28 หน่วยงำน 

0 ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจทำงวิชำกำรว่ำด้วยควำมร่วมมือภำคี
วิจัยบรรยำกำศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for 



 

ที  หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ควำมร่วมมือ 

Atmospheric Research (TCAR) เมื อวันที  23 พฤศจิกำยน 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อศึกษำวิจัยด้ำนบรรยำกำศและ
คุณภำพอำกำศของไทย (Air Quality and Climate 
Research Center) เพื อก ำหนดทิศทำงกำรให้ทุนสนับสนุนกำร
วิจัย วำงแนวทำงส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับวิจัยคุณภำพ
อำกำศและสภำวะกำรเปลี ยนแปลงภงมิอำกำศของไทยทั้งระยะ
สั้นและระยะยำว รวมถึงกำรว่ำกรอบกำรวิจัยพื้นฐำนให้นักวิจัย
ท ำงำนรวมกันอย่ำงต่อเนื อง และสำมำรถสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่
ในช่วงเวลำ 5-00 ป ีล่วงหน้ำ 

10.  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 3 พัฒนำระบบประเมินปริมำณน้ ำฝนและพยำกรณ์ฝนล่วงหน้ำ 
โดยใช้ข้อมงลเรดำร์ตรวจอำกำศให้ครอบคลุมพื้นที ทั วประเทศ 
โดยวิธี Composite radar reflectivity ให้สำมำรถประเมิน
ปริมำณน้ ำฝนเชิงพื้นที ในพื้นที ประเทศไทย 

11.  RECONECT  
(IHE, TUHH, UFZ, GISIG, IUCN, 
SEI, TAUW, BDCA) 

3 Virtual Meeting Thursday, 19th November, 2020, 9:00 
– 13:00 Friday, 20th November, 2020, 9:00 – 13:00 
Thursday, 26th November, 2020, 9:00 – 13:00 Friday, 
27th November, 2020, 9:00 – 13:00 

12.  บริษัท ปงนซิเมนต์ไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

3 
 

ชุมชนโครงกำร SCG ร้อยใจ 008ชุมชน รอดภัยแล้ง 

13.  บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

3 กำรจัดกำรน้ ำชุมชน : ชุมชนบ้ำนวังยำว-วังเจริญ ต.พลับพลำ  
อ.เชียงขวัญ  จ.ร้อยเอ็ด 

รวมทั้งสิ้น (คะแนน) 35  

 
1.2 ตัวชี้วัดประเด็นการปฏิรูปประเทศ/นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 

1.2.1 หมู่บ้านท่ีสามารถขยายผลการจัดการน้ าชุมชนนอกเขตชลประทาน 
 ปีงบประมำณ 2564 สสน. ได้ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน ด้วย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมแนวพระรำชด ำริ ร่วมกับชุมชนแกนน ำ 60 แห่ง เพื อพัฒนำศักยภำพ
ชุมชนแกนน ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
และสำมำรถเป็นต้นแบบขยำยผลไปสง่พื้นที เครือข่ำยต่อไป ทั้งนี้ เพื อให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และลดควำมเสี ยงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรน่ำ (COVID-09) จึงได้มีกำรขยำยกรอบระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม และปรับรงปแบบกำรจัดกิจกรรม
เป็นระบบออนไลน์ เช่น กำรสัมมนำแลกเปลี ยนเรียนรง้เครือข่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน ตำมแนว
พระรำชด ำริ (ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น โดยให้คณะกรรมกำร
จัดกำรน้ ำและผง้เกี ยวข้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรท ำงำนที ผ่ำนมำ พร้อมแนวทำงกำรท ำงำนและกำร



 

ขยำยผล ทั้งนี ้เพื อให้เกิดกำรถ่ำยทอดตัวอย่ำงควำมส ำเร็จจำกชุมชนแกนน ำสง่ชุมชนเครือข่ำยต่อไป โดย
จะรำยงำนผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดในไตรมำสที  4  

2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
2.1 ความสามารถในการหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

ณ สิ้นไตรมำสที  2 สสน. มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรและให้บริกำรแล้วทั้งสิ้น 
22,750,245.24 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  

กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
ค่ำจ้ำงวิเครำะห์กำรจัดกำรน้ ำกับพื้นที ปลงกข้ำวในสภำพ
ปัจจุบัน งวดที  0/2 และ งวดที  2/2 

201,869.16 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี 

2nd pre-financing payment RECONECT 928,008.67 Ms. Carolien Jaspers / IHE 
Delft 

ค่ำจ้ำงงวดที  2/4 และ 3/4 โครงกำรควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร ระหว่ำง สทนช. และ สสน. เพื อติดตำม
สถำนกำรณ์น้ ำ  

7,170,560.75 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

Subconsultancy Services 102,184.27 DHI Denmark  
The First installment: Inception Phase: 3,160 USD 
The Second installment: Task 1 : Model design 
phase: 4,620 USD 

215,731.40 Stichting Deltares 

โครงกำรติดตั้งเสำรับ-ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื อนที  และ
กำรติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ (ติดตั้งสถำนีโทรมำตรฯ 
ป่ำต้นน้ ำ ทรง คอร์ปอเรชั น) 

8,632,500.00 บริษัท ทรง คอร์ปอเรชั น จ ำกัด 
(มหำชน) 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย)  
ลุ่มน้ ำยม จังหวัดพิจิตร งวดที  2 

770,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซงติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

โครงกำรเพิ มประสิทธิภำพกำรขับเคลื อนนโยบำยด้ำนกำร
เปลี ยนแปลงสภำพภงมิอำกำศของประเทศไทย : กำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมงลควำมเสี ยงเชิงพื้นที จำก
เปลี ยนแปลงสภำพภงมิอำกำศ 

74,766.36 
 

ศงนย์วิจัยกำรเปลี ยนแปลงภงมิอำกำศ
ระดับภงมิภำคและพลังงำนทดแทน 
ม.รำมค ำแหง 

โครงกำร "เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชนรอดภัยแล้ง" ถวำย
เป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยง่หัว 

1,338,550.00 บริษัท ปงนซีเมนต์ไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำด้วย ว และ ท ปี พ.ศ. 
2564 ชุมชนบ้ำนวังยำว ต ำบลพลับพลำ อ ำเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

957,500.00 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย) ลุ่มน้ ำ
ยม จังหวัดแพร่ งวดที  2 

820,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซงติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 



 

กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
Initial Pre-Financing Payment for Climate 
Agriculture for Disaster Risk Reduction Project 

1,539,574.63 
 

Trans-Eurasia Information 
Network Cooperation Center 
(TEIN*CC) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,750,245.24  

 
2.2 ประสิทธิภาพการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

สสน. ด ำเนินงำนเพิ มประสทิธิภำพและบ ำรุงรักษำสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติในควำมดงแลของ สสน. 
ให้มีเสถียรภำพและพรอ้มใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยข้อมงลกำรตรวจวัดจำกสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ
มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ เช่น เป็นข้อมงลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงำนและผง้ที 
เกี ยวข้องเพื อเฝ้ำระวังและเตรียมกำรรับมือกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ ำวิฤกติ  เป็นข้อมงลน ำเข้ำแบบจ ำลอง
กำรคำดกำรณ์ และระบบวิเครำะห์ต่ำงๆ เป็นข้อมงลเชื อมโยงเข้ำสง่ระบบคลังข้อมงลน้ ำแห่งชำติ เพื อ 
บงรณำกำรกำรใช้งำนร่วมกับหน่วยงำนที เกี ยวข้อง เป็นต้น โดยมีเป้ำหมำยให้สถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 
สำมำรถท ำงำนและส่งข้อมงลได้ต่อเนื องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 92 โดยผลกำรติดตำมประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติในไตรมำสที  2 พบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเฉลี ย ร้อยละ 95 

3. ตัวชี้วัดศักยภาพขององค์การมหาชน 
3.1 การพัฒนาระบบข้อมลูให้เป็นดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้สูก่ารเปิดเผยข้อมลูภาครัฐ (Open Data)  
 ปีงบประมำณ 2564 สสน. ก ำหนดภำรกิจหลกัเพื อจัดท ำระบบข้อมงลให้เป็นดิจิทัล และน ำไปสง่กำร

เปิดเผยข้อมงลภำครัฐ (Open Data) คือ ภำรกิจกำรให้บริกำรข้อมงลสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ โดยใน 
ไตรมำสที  0-2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีข้อมงล (Data Catalog) โดยกำรวิเครำะห์และสรุปรำยชื อชุดข้อมงล
ที เกี ยวข้องกับกระบวนงำนให้บริกำรข้อมงลสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ มีจ ำนวน 09 ชุดข้อมงล พร้อมทั้งจัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมงล (Metadata) แล้วเสร็จทัง้ 09 ชุดข้อมงลแล้ว  เพื อน ำไปสง่กำรพฒันำระบบบัญชีข้อมงล และ
ท ำเปิดเผยข้อมงลบนระบบให้สำมำรถเข้ำถึงได้ตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที  สพร. ก ำหนดต่อไป 
 ส ำหรับภำพรวมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณไตรมำสที  2/2564 นั้น สสน. มีผลกำรใช้จ่ำยสงงกว่ำแผน
ไตรำมำสที  2 ที ก ำหนดไว้ โดยมีผลกำรใช้จ่ำยรวม 085.3214 ล้ำนบำท (คิดเป็นมำกกว่ำร้อยละ 100 ของ
แผนกำรใช้จ่ำยไตรมำสที  2) โดยผลกำรใช้จ่ำยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

0) ค่ำใช้จ่ำยจริง 75.8615 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 40.94 ของผลกำรใช้จ่ำยทั้งหมด)  
2) รำยกำรผงกพัน 109.4599 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 59.06 ของผลกำรใช้จ่ำยทั้งหมด)  

ประกอบด้วยส่วนที เป็นสัญญำ รวม 54.3544 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 50 ของรำยกำรผงกพันทั้งหมด) 
และกำรอนุมัติหลักกำรใช้จำ่ยงบประมำณ รวม 55.1055 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 50 ของรำยกำรผงกพัน)  

 
 



 

เมื อพิจำรณำผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแยกตำมประเภทรำยจ่ำย พบว่ำ ทั้ง 3 ประเภทค่ำใช้จ่ำย 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน และค่ำใช้จ่ำยโครงกำร สำมำรถใช้จ่ำยได้เร็วกว่ำแผนที 
ก ำหนด  และในส่วนของค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทั้ง 8 โครงกำร พบว่ำ โครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถใช้จ่ำยได้เร็ว
กว่ำแผนมำก   

 
******************************************************* 


