
รายงานผลการด าเนนิงานของ สสน. ประจ าไตรมาสท่ี 3 /2564 

1. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน 
สสน. ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรประเมินองค์กำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวช้ีวัดองค์กำรมหำชน ร่วมกับ

ส ำนักงำน ก.พ.ร.  โดยค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ค่ำเป้ำหมำยข้ันต  ำ (50 คะแนน) ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) และค่ำเป้ำหมำยข้ันสูง (100 คะแนน) 
ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 (1 ตุลำคม 2563 - 30 มิถุนำยน 2564) มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

ไตรมาสที่ 3/2564 (สะสม) 
ขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิผลการด าเนินงาน      
1.1 ตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ฯ      
1.1.1 ควำมส ำเร็จของคลังข้อมูลน้ ำแห่งชำติในกำรสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรน้ ำของประเทศ  
ค ำอธิบำย :  
กำรผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลน้ ำแห่งชำติ  
ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบส ำคัญ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

ไตรมาสที่ 3/2564 (สะสม) 
ขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.1.2 สัดส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยต่อบุคลำกรที ท ำวิจัย 

ค ำอธิบำย :  
จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือบทควำมที น ำเสนอ 
ในกำรประชุม/สัมมนำวิชำกำรระดับประเทศและต่ำงประเทศที มี
กรรมกำรพิจำรณำ (Paper Review/Peer Review/Journal/ 
Proceeding Paper ที มี Referee) รวมถึง Invited paper ทั้งน้ี 
ไม่นับรวมบทคัดย่อ ต่อจ ำนวนบุคลำกรที ท ำวิจัย (นักวิจัยและผู้ช่วย
นักวิจัย) 1 คน 

1.2500 
(16 เรื อง/13 คน) 

1.3750 
(18 เรื อง/13 คน) 

1.5000 
(20 เรื อง/13 คน) 

1.0000 
(13 เรื อง/13 คน) 

1.0769 
(14 เรื อง/13 คน) 

1.1.3 จ ำนวนผู้น ำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ (ผลงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
ค ำอธิบำย :  
จ ำนวนผู้น ำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ของ สสน. ที แล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564  
ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

65 รำย 68 รำย 71 รำย 40 รำย 43 รำย 
 

1.1.4 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 ชุมชนด ำเนินงำน 
ตำมแผนงำนพัฒนำ
โครงสร้ำงแหล่งน้ ำ

ในพื้นที  

สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำม

ข้อเสนอโครงกำร
ของชุมชน และ
ชุมชนด ำเนินงำน

ตำมแผนงำน 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

ไตรมาสที่ 3/2564 (สะสม) 
ขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.1.5 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนควำมมือกับหน่วยงำนทั้งในและ

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

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

เงื อนไข :  
- กรณีบำงหน่วยงำนมีควำมร่วมมือกับ สสน. ในหลำยระดับ  
ให้นับที ระดับคะแนนสูงสุด 

- กรณีบำงหน่วยงำนที มีหน่วยงำนย่อยหรือสำขำย่อย  
ให้นับคะแนนแยก (ตัวอย่ำงเช่น มหำวิทยำลัยให้นับคะแนนแยก 
แต่ละคณะ สภำเกษตรกรแห่งชำติให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด 
เป็นต้น) 

 
 
 
 

77 
คะแนน 

78 
คะแนน 

79 
คะแนน 

50 
คะแนน 

52 
คะแนน 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

ไตรมาสที่ 3/2564 (สะสม) 
ขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.2  ตัวชี้วัดประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ/นโยบำยส ำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบำล      
1.2.1 หมู่บ้ำนที สำมำรถขยำยผลกำรจัดกำรน้ ำชุมชนนอกเขตชลประทำน  

ค ำอธิบำย :  
จ ำนวนหมู่บ้ำนที สำมำรถประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน ที เกิดจำกกำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี/ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนของชุมชนแกนน ำ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที ท ำงำนร่วมกับ สสน. 

60 
หมู่บ้ำน 

65 
หมู่บ้ำน 

70 
หมู่บ้ำน 

ชุมชนแกนน ำ
ด ำเนินงำนตำม
แผนงำน และ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เพื อขยำยผลกำร

จัดกำรน้ ำสู่เครือข่ำย 

สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำม

ข้อเสนอโครงกำรของ
ชุมชน โดยชุมชน
ด ำเนินงำนตำม

แผนงำนและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่เครือข่ำย 

องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน      
2.1 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 

30.00 
ล้ำนบำท 

30.77 
ล้ำนบำท 

2.2 ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 
ค ำอธิบำย : 
พิจำรณำจำกร้อยละเฉลี ยของชั วโมงกำรให้บริกำรของสถำนี 
โทรมำตรอัตโนมัติของ สสน. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เพื อเพิ มประสิทธิภำพและบ ำรุงรักษำสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 
ในควำมดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภำพและพร้อมใช้งำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
วิธีค ำนวณ 
= ผลรวมของค่ำเฉลี ยร้อยละ ชม. กำรให้บริกำร/เดือน ทั้ง 12 เดือน  
                                     12 เดือน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 2564 

ไตรมาสที่ 3/2564 (สะสม) 
ขั้นต่ า 

(50 คะแนน) 
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 3 : ศักยภาพขององค์การมหาชน      
3.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื อน ำไปใช้สู่กำรเปิดเผยข้อมูล

ภำครัฐ (Open Data) 
หมำยเหตุ : * หมำยถึง แนวทำง/รูปแบบ  
 ที ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
 หรือ สพร. ก ำหนด 

รำยชื อชุดข้อมูล 
ที สัมพันธ์กับ
กระบวนกำร

ท ำงำนในภำรกิจ 
ที เลือก 

ทุกชุดข้อมูล 
มีค ำอธิบำยข้อมูล 

(Metadata)  
ที สอดคล้อง 

ตำมมำตรฐำนที  
สพร. ก ำหนด  

มีระบบบัญชี
ข้อมูล และจัดท ำ
ข้อมูลเปิดที ถูกจัด

ในหมวดหมู่
สำธำรณะอย่ำง
น้อยร้อยละ 50 

ของชุดข้อมูลเปิด
ในบัญชีข้อมูล 
สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้ตำม
มำตรฐำน

คุณลักษณะแบบ
เปิดตำมที  สพร. 

ก ำหนด 

- จัดท ำรำยชื อ 
ชุดข้อมูลที 
สัมพันธ์กับ
กระบวนกำร
ท ำงำนในภำรกิจ 

- จัดท ำ Metadata 
ทุกชุดข้อมูล 

- จัดท ำระบบ 
บัญชีข้อมูล (Data 
catalog) 
 

- คัดเลือกภำรกิจ
หลัก “กำร
ให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ
ทรัพยำกรน้ ำ” 
และจัดท ำรำยชื อ
ชุดข้อมูลที 
เกี ยวข้อง พร้อม
ทั้งจัดท ำ 
Metadata แล้ว
เสร็จ 

- จัดท ำบัญชีข้อมูล 
และเปิดเผยข้อมูล
ครบร้อยละ 100 
แล้ว อยู่ระหว่ำง
พัฒนำรูปแบบ
กำรเปิดเผยข้อมูล
ให้ได้ตำม
คุณลักษณะขั้นสูง
ที  สพร. ก ำหนด 



2. การใช้จา่ยงบประมาณ 
2.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมกำรสถำบัน ฯ ได้อนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 307.2673 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งที มำประกอบด้วย
งบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 251.8483 ล้ำนบำท และงบประมำณเงินสะสม จ ำนวน 55.4190 ล้ำนบำท  
ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 (วันที  30 มิถุนำยน 2564) มีผลกำรใช้จ่ำยแล้วรวมทั้งสิ้น 236.4546 ล้ำนบำท คิดเป็นมำกกว่ำร้อยละ 100 ของแผนกำรใช้จ่ำยไตรมำสที  3 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทงบรายจ่าย แผนปี 2564 

แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ ส้ินไตรมาสที่ 3/2564 

แผน 
ผล ผล สูง/(ต่ า) 

กว่าแผน 
ร้อยละ

เทียบแผน จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 

รวมทั้งสิ้น 307.2673 233.6956 147.4701 88.9845 236.4546 2.7590 >100.00 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 97.7181 73.7646 82.9008 0.0575 82.9583 9.1937 >100.00 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 79.8698 62.8663 18.3039 37.6959 55.9998 (6.8665) 89.08 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ  129.6794 97.0647 46.2654 51.2311 97.4965 0.4318 >100.00 

3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 

24.3632 16.1542 9.1179 14.2308 23.3487 7.1945 >100.00 

3.2 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

32.0000 23.0352 11.2894 8.9379 20.2274 (2.8078) 87.81 

3.3 โครงการจัดการน้้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

29.3157 28.0067 12.7508 8.4903 21.2411 (6.7656) 75.84 

3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการน้้าของประเทศ 

14.9902 10.3474 6.9650 5.0791 12.0441 1.6967 >100.00 



ประเภทงบรายจ่าย แผนปี 2564 

แผน/ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ ส้ินไตรมาสที่ 3/2564 

แผน 
ผล ผล สูง/(ต่ า) 

กว่าแผน 
ร้อยละ

เทียบแผน จ่ายจริง ผูกพัน* รวม 
3.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้้า 

จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
7.5843 5.8000  1.0612 5.0100 6.0712 0.2712 >100.00 

3.6 โครงการพัฒนาระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการติดตาม
และวิเคราะห์สถานการณ์ 

6.3000 3.1500 1.2600 5.0400 6.3000 3.1500 >100.00 

3.7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการด้าเนินงาน 
สนองแนวพระราชด้าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

11.0032 8.3821 3.5430 2.8520 6.3950 (1.9871) 76.29 

3.8 โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้้าท่วมในพื้นที่เขตเมือง 4.1228 2.1891 0.2780 1.5910 1.8690 (0.3201) 85.38 

หมำยเหตุ :   * ผูกพัน 88.9845 ล้ำนบำท ประกอบด้วย  
1) สัญญำทำงพัสด ุและสัญญำกำรเงินยืมทดรองจ่ำย    รวม  60.0022 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 67.43) 
2) อนุมัติหลักกำร (เพื อกำรเดินทำง จัดประชุม ฯลฯ)    รวม  28.9823 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 32.57) 

  



2.2 เงินสะสม 
ผู้อ ำนวยกำร สสน. ได้อนุมัตใิห้ใช้จ่ำยเงินสะสมส ำหรับกำรด ำเนินกำรในภำรกิจฉุกเฉิน จ ำเป็น เร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจเสียหำยแก่รำชกำร จ ำนวน 2 โครงกำร/

กิจกรรม ในวงเงิน 1.1750 ล้ำนบำท ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 (วันที  30 มิถุนำยน 2564) มีผลกำรใช้จ่ำยทั้งสิ้น 1.1596 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.68 ของแผนกำรใช้จ่ำย 
หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ที่อนุมัตใิห้ด าเนนิงาน 

วงเงิน 
ที่อนุมัต ิ

ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ ส้ินไตรมาส 3/2564 คงเหลือ ร้อยละ 
การใช้จ่าย 

สถานะ 
การด าเนินงาน จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

รวมทั้งสิ้น  1.1750 0.7665 0.3931 1.1596 0.0154 98.68  

1. กำรเก็บข้อมูลเพื อน ำมำวิเครำะห์ค่ำควำมเค็มรุกล้ ำ
ในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

24 ก.พ.–31 มี.ค. 64 0.1750 0.1750 - 0.1750 - 100.00 แล้วเสร็จ 

2. กำรรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
โควิด-19 

25 ก.พ.-31 ธ.ค. 64 1.0000 0.5915 0.3931 0.9846 0.0154 98.46 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 เงินส ารองเพ่ือใช้หมุนเวียนส าหรับด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ของ สสน. 
ผู้อ ำนวยกำร สสน. ได้อนุมัตใิห้ใช้จ่ำยเงินส ำรองเพื อใช้หมุนเวียนส ำหรับด ำเนินกิจกรรมที ก่อให้เกิดรำยได้ของ สสน.จ ำนวน 2 โครงกำร ในวงเงิน 2.1000 ล้ำนบำท  

ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 (วันที  30 มิถุนำยน 2564) มีผลกำรใช้จ่ำยทั้งสิ้น 0.0293 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของแผนกำรใช้จ่ำย และอยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการ ระยะเวลา 
ที่อนุมัตใิห้ยืม 
เงินส ารอง 

จ านวนเงิน 
ที่อนุมัต ิ

ผลการใช้จ่าย (สะสม) ณ ส้ินไตรมาส 3/2564 คงเหลือ 
 

ร้อยละ 
การใช้จ่าย 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

รวมทั้งสิน้  2.1000 0.0143 0.0150 0.0293 2.0707 1.40  
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประยุกต์ใช้ 
ระบบภูมิสำรสนเทศเพื อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน 

25 มี.ค.64-24 มี.ค. 65 0.1000 0.0143 - 0.0143 0.0857 14.30 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

2. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง สทนช. 
และ สสน. เพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ 

17 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 2.0000 - 0.0150 0.0150 1.9850 0.75 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

 



สรุปผลการด าเนินงานและปัญหา/อุปสรรค ประจ าไตรมาสท่ี 3/2564 
-------------------------- 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน 
 
องค์ประกอบท่ี 1 : ประสิทธิผลการด าเนินงาน 

1.1 ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์จัดตั้งของหน่วยงาน 
1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของคลังข้อมูลน้ าแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของ

ประเทศ 
สสน. ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังข้อมูลน้ ำแห่งชำติให้มีสเถียรภำพ พร้อมให้บริกำรอย่ำง

ต่อเนื อง และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกคลังข้อมูลน้ ำแห่งชำติ ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ของประเทศ โดย ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 มีผลกำรด ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้ 

1) Availability : บริหำรจัดกำรคลงัข้อมลูน้ ำแห่งชำติให้มเีสถียรภำพสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยมี Uptime ร้อยละ 100 (คะแนนร้อยละ 25)  

2) Service : เชื อมโยงข้อมูลจำกคลังข้อมูลน้ ำแห่งชำติ กับหน่วยงำนอื นเพื อใช้ประโยชน์ตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน จ ำนวน 7 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 25) ไดแ้ก่ 

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลกัษณะอำกำศ : เชื อมโยงข้อมูลกับกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำในพื้นที เขตชลประทำน : เชื อมโยงข้อมูลกับกรมชลประทำน 
- ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที นอกเขตชลประทำน :  เชื อมโยงข้อมูลกับส ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) และกรมทรัพยำกรน้ ำ 
- ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคและอตุสำหกรรม : เชื อมโยงข้อมูลกับกำรประปำนครหลวง และ

กำรประปำส่วนภูมิภำค 
- ด้ำนน้ ำเพื อระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำ : เชื อมโยงข้อมูลกบักรมควบคุมมลพษิ และกรม

ประมง 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ : เชื อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- ด้ำนน้ ำเพื อกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำ : เชื อมโยงข้อมูลกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย 

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

- ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ ได้แก่ ระบบคำดกำรณ์สภำพอำกำศระยะสั้นแบบ 
คู่ควบ (Coupled Model for Weather Prediction)  

- กำรจัดกำรน้ ำพื้นที ในเขตชลประทำน ได้แก่ ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื อ
คำดกำรณ์น้ ำท่วมและบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที ประเทศไทย 

- กำรจัดกำรน้ ำพื้นที นอกเขตชลประทำน ได้แก่ ระบบติดตำมภัยแล้ง (Drought 
Monitoring System) 

- น้ ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม ได้แก่ ระบบคำดกำรณ์น้ ำเค็มรุก 



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

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

- น้ ำเพื อกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้แก่ ระบบคำดกำรณ์ฝนรำยเดือนหกเดือนล่วงหน้ำ 
4) Report: มีผลกำรรำยงำนหรือประกำศแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ โดยหน่วยงำนรับผิดชอบที มี

ภำรกิจหลักในแต่ละด้ำน ได้รับกำรสนับสนุนทั้งข้อมูลและระบบวิเครำะห์จำกคลังข้อมูลน้ ำแห่งชำติที  สสน. 
พัฒนำข้ึน ครอบคลุมกำรใช้ข้อมูล 5 ด้ำน (คะแนนร้อยละ 15) ได้แก่ 

 ด้ำนกำรคำดกำรณ์ลักษณะอำกำศ ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำพื้นที ในเขตชลประทำน และด้ำนกำร
จัดกำรน้ ำพื้นที นอกเขตชลประทำน คณะกรรมกำรทรพัยำกรน้ ำแห่งชำติ (กนช.) ได้ใช้ข้อมูลด้ำนกำรคำดกำรณ์
สภำพอำกำศ ข้อมูลพื้นที เสี ยงภัยแล้งเนื องจำกฝนทิ้งช่วง ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 2564 เพื อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรประเมินน้ ำต้นทุน คำดกำรณ์ปริมำตรน้ ำใช้กำรในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ รวมถึงวิเครำะห์
พื้นที เสี ยงภัยน้ ำท่วม และพื้นที เสี ยงภัยแล้งเนื องจำกฝนทิ้งช่วง น ำไปสู่กำรวำงแผนกำรเพำะปลูกทั้งในพื้นที เขต
ชลประทำนและพื้นที นอกเขตชลประทำน วำงแผนกำรจัดสรรน้ ำ และมำตรกำรกำรรบัมอืฤดูฝน ปี 2564 อย่ำง
เหมำะสม (ในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ตึก
บัญชาการ 1 ท้าเนียบรัฐบาล) 
 ด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม และด้ำนน้ ำเพื อระบบนิเวศและคุณภำพน้ ำ  
คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรรุกตัวของน้ ำเค็ม น้ ำท่วมและน้ ำแล้งในลุ่มน้ ำติดอ่ำวไทย 
ได้ใช้ข้อมูลปัจจัย/ข้อมลูผลกระทบจำกกำรข้ึนลงของน้ ำทะเลที กระทบกับกำรรุกตัวของน้ ำเค็ม ในกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์รุกตัวของน้ ำเค็มในแม่น้ ำสำยส ำคัญ เปน็ข้อมูลประกอบกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรรุกตัว
ของน้ ำเค็มน้ ำท่วมและน้ ำแล้งในลุ่มน้ ำติดอ่ำวไทย เพื อป้องกันผลกระทบต่อกำรผลิตน้ ำประปำและคุณภำพน้ ำ 
(ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการจดัท้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้้าเค็ม น้้าท่วมและน้้าแล้งในลุ่ม
น้้าติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ อาคารจุฑามาศ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 สัดส่วนจ านวนบทความวิจัยต่อบุคลากรท่ีท าวิจัย 
สสน. มีนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยทั้งสิ้น จ ำนวน 13 คน (ประกอบด้วยนักวิจัย 4 คน และ

ผู้ช่วยนักวิจัย 9 คน) โดยในไตรมำสที  3/2564 มีผลงำนบทควำมวิชำกำรที ได้รับกำรเผยแพร่ผ่ำนกำรประชุม
วิชำกำรและวำรสำร รวมจ ำนวน 14 เรื อง คิดเป็นสัดส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยต่อบุคลำกรที ท ำวิจัยเท่ำกับ 
1.0769 โดยมีรำยชื อผลงำนบทควำมวิชำกำรที เผยแพร่ดังนี้ 
ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร 
1.  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 

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 

8.  Improving the efficiency of Flash Flood Forecasting and 
Warning System in Thailand 
(Apimook Mooktaree, Sathit Chantip, Piyamarn Sisomphon, 
Ticha Lolupiman) 
 

SimHydro 2021: Models for complex 
and global water issues - Practices 
and expectations (Online) 16-18 June 
2021, Sophia Antipolis - Nice - France 



ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร 
9.  ระบบวิเครำะห์กำรตรวจจับปริมำณน้ ำฝนจำกภำพเรดำห์   

The Analytical System for Rainfall Detection on Radar Image 
(ดร.ปรำรถนำ ดีประเสริฐกุล) 

The Seventeenth National 
Conference on Computing and 
Information Technology (NCCIT 2021) 

10.  กำรศึกษำผลกระทบต่อสภำพฝนของประเทศไทยจำกกำรเปลี ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ โดยใช้เทคนิคปรับแก้ควำมคลำดเคลื อนแบบสเกลเชิงเส้น 
(ดร.วินัย เชำวน์วิวัฒน์, จิรำวรรณ ค ำมำ, ดร.กนกศรี ศรินนภำกร) 

กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ ครั้งที  
26 วันที  23-25 มิถุนำยน 2564 ณ โรงแรม 
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online) 

11.  กำรพัฒนำดัชนีควำมแห้งแล้งเรอเนสซองซ์ส ำหรับเตือนภัยแล้งประเทศ
ไทย (The development reconnaissance drought index for 
drought monitoring in Thailand) 
(ดร.วินัย เชำวน์วิวัฒน์) 

กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ ครั้งที  
26 วันที  23-25 มิถุนำยน 2564 ณ โรงแรม 
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online) 

12.  กำรประเมินประสิทธิภำพของพำรำมิเตอร์คิวมูลัสจำกแบบจ ำลอง
คำดกำรณ์สภำพอำกำศระยะสั้น WRF ส ำหรับกำรคำดกำรณ์อำกำศชั้นบน 
(รติ สว่ำงวัฒนไพบูลย์, สุภลักษณ์ วิมำลำ, จิรำวรรณ ค ำมำ, ดร.กนกศรี 
ศรินนภำกร) 

กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ ครั้งที  
26 วันที  23-25 มิถุนำยน 2564 ณ โรงแรม 
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online) 
 

13.  กำรประเมินผลกระทบของกำรเปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อค่ำดัชนี
ฝนสุดขั้วของประเทศไทย ด้วยค่ำควำมเป็นไปได้ 
(ดร.วินัย เชำวน์วิวัฒน์, ดร.กนกศรี ศรินนภำกร) 

กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ ครั้งที  
26 วันที  23-25 มิถุนำยน 2564 ณ โรงแรม 
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online) 

14.  กำรคำดกำรณ์ปริมำณฝนตำมระดับกำรใช้ภำพฉำยกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกแบบใหม่ในพื้นที เขื อนอุบลรัตน์และเขื อนล ำปำว 
(ดร.วินัย เชำวน์วิวัฒน์) 

กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ ครั้งที  
26 วันที  23-25 มิถุนำยน 2564 ณ โรงแรม 
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online) 

  



1.1.3 จ านวนผู้น าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
มีผู้น ำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ที แล้วเสรจ็ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561-2564 ไปใช้ประโยชน์ในภำคส่วนต่ำงๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 43 รำย ดังนี้ 
ที่ หน่วยงาน/ชุมชนที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์* ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน ์

1.  ทต. อุ่มเม้ำ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ระบบส ำรวจภูมิประเทศแบบเคลื อนที  (MMS) 
2.  คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
3.  กรมข่ำวทหำรอำกำศ ระบบโครงข่ำยสถำนีอ้ำงอิงค่ำพิกัดและระดับควำมสูง 

(เครื องรับสัญญำณ GNSS รวมถึงข้อมูลจำกสถำนีรับ
สัญญำณดำวเทียม GNSS CORS) 

4.  คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

5.  กองอ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.) ระบบตรวจสอบและปรับปรุงคุณภำพข้อมูล ระยะ 
ที  1 :  
ใช้รำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ - กำรคำดกำรณ์พื้นที เสี ยง
อุทกภัย 2 เดือน (ธ.ค.2563 - ม.ค.2564 ) เสนอกอง
อ ำนวยกำรน้ ำแห่งชำติ 

6.  คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำ (ภำยใต้คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ : กนช.) 

แผนที คำดกำรณ์ฝนรำยฤดูกำล one map :  
- จัดท ำแผนที ฝนคำดกำรณ์ มี.ค.-ส.ค. 2564 เสนอ
อนุกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ 

- จัดท ำแผนที ฝนคำดกำรณ์ มิ.ย.-พ.ย. 64 เสนอ
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

- คำดกำรณ์พื้นที เสี ยงน้ ำท่วม กำรประเมินพื้นที เสี ยง
อุทกภัย ก.ค.-พ.ย. 64 เสนอคณะกรรมกำรทรัพยำกร
น้ ำแห่งชำติ 

- ใช้คำดกำรณ์พื้นที เสี ยงภัยแล้งเนื องจำกฝนน้อยกว่ำ
ค่ำปกติเดือน ก.ค.-ส.ค.64 เสนอคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

7.  คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (กนช.) 

8.  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร คลังข้อมูลน้ ำแห่งชำติ 
9.  กรมชลประทำน  
10.  ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  

(องค์กำรมหำชน)  
 

11.  กรมทรัพยำกรน้ ำ  
12.  กำรประปำส่วนภูมิภำค  

13.  กำรประปำนครหลวง  
14.  กรมควบคุมพิษ   
15.  กรมประมง  
16.  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
17.  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
18.  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  



ที่ หน่วยงาน/ชุมชนที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์* ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน ์
19.  อบต.โนนสะอำด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แผนที ภูมิสำรสนเทศน้ ำระดับต ำบล 
20.  อบต.ก้ำนเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
21.  อบต.ละหำนนำ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
22.  อบต.ทำงขวำง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
23.  อบต.โนนส ำรำญ อ.แก้งสนำมนำง จ.นครรำชสีมำ 
24.  ทต.บึงส ำโรง อ.แก้งสนำมนำง จ.นครรำชสีมำ 
25.  อบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
26.  อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
27.  อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
28.  อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
29.  ทต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
30.  อบต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
31.  อบต.ท่ำหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
32.  อบต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
33.  อบต.บ่อดำน อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
34.  อบต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลำ 
35.  อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลำ 
36.  ทต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 
37.  อบต.บึงงำม อ.ทุ่งเขำหลวง จ.ร้อยเอ็ด 
38.  ทต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
39.  อบต.รำชธำนี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
40.  ทต.ธงธำนี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
41.  ทต.อุ่มเม้ำ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
42.  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.) ระบบติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ Waterinfo  

(ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง 
สทนช. และ สสน. เพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ) 

43.  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.) National ThaiWater Application 
(ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง 
สทนช. และ สสน. เพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ) 

 หมายเหตุ : *กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการน้าผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงาน ให้นับจ้านวนหน่วยงานซ้้าได้  
  



1.1.4 จ านวนชุมชนแกนน าท่ีมีความมั่นคงน้ าอุปโภค ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
สสน. ได้ด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ ำชุมชนร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ สมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสภำเกษตรกรแห่งชำติ ชุมชนแกนน ำและ
ชุมชนเครือข่ำย ในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ และวำงแผน
กำรเพำะปลูกในชุมชน เพื อสร้ำงควำมมั นคงด้ำนน้ ำและอำหำรในระดับชุมชน โดยในไตรมำสที  3/2564 ได้
ด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรพี น ำน้องรักษ์น้ ำตำมแนวพระรำชด ำริ ร.9 ระหว่ำงวันที  
17–21 พฤษภำคม 2564 ณ บ้ำนสำละวะและบ้ำนไล่โว่ อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เพื อเรียนรู้กำร
สร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มช้ืนและดักตะกอน กำรอนุรักษ์ ดิน น้ ำ ป่ำ ตำมแนวพระรำชด ำริ พร้อมทั้งพิจำรณำให้
กำรสนับสนุนงบประมำณแก่ชุมชนแกนน ำในกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำรเพื อพัฒนำและฟื้นฟูแหล่งน้ ำ 
สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที เหมำะสมกับภูมิสังคม ประกอบด้วยแผนงำนด้ำนพัฒนำฟื้นฟู
แหล่งน้ ำ ด้ำนพัฒนำเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ และด้ำนพัฒนำเครือข่ำยเยำวชน   ทั้งนี้ ปัจจุบันชุมชนอยู่
ระหว่ำงด ำเนินงำนตำมแผนงำนของตนเอง โดย สสน. จะไดร้ำยงำนผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที  4 
ต่อไป 

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

เช่น โครงกำรควำมรว่มมือทำงวิชำกำรเพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี โครงกำรติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ เพื อตรวจวัดข้อมูลภูมิอำกำศ ปริมำณฝน และระดับน้ ำ  
ในพื้นที ป่ำต้นน้ ำ เป็นต้น โดย ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 มีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที เกี ยวข้อง คิดเป็น 52 คะแนน ดังนี้  

ที  หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำรควำมร่วมมือ 

1. 1 ทต.อุ่มเม้ำ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และ
เครือข่ำย 

3 โครงกำรขยำยเครือข่ำยกำรใช้ภูมิสำรสนเทศเพื อวำงแผนโครงกำร
พัฒนำแหล่งน้ ำ (กลุ่มต ำบล) 

2.  บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ำกัด 

3 สนับสนุนกำรติดตั้งเสำรับส่งสัญญำณโทรศัพทเ์คลื อนที และกำร
ติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 80 สถำนี ภำยใต้โครงกำรติดตั้ง
สถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ เพื อตรวจวัดข้อมูลภูมิอำกำศ ปริมำณฝน 
และระดับน้ ำ ในพื้นที ป่ำต้นน้ ำ 

3.  บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั น จ ำกัด 
(มหำชน) 

1 โครงกำรตดิตั้งเสำรบั-ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื อนที  และกำรติดตั้ง
สถำนีโทรมำตรอัตโนมัต ิ

4.  บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

3 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย) ลุ่มน้ ำยม จังหวัดพิจิตร 

5.  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  5 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ 
6.  มูลนิธิอำสำเพื อนพึ ง (ภำฯ)  

ยำมยำก สภำกำชำดไทย 
3 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำด้วย ว และ ท อ ำเภอสันติสุข  

จังหวัดน่ำน เครือข่ำยชุมชนเตือนภัยพิบัต ิ



ที  หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำรควำมร่วมมือ 

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

3 Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction 
- CRADR 

8.  กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน  3 3nd และ 4th ASEAN Hydroinformatics Data Center (AHC)   
Meeting โดยประชุมผ่ำนทำงออนไลน์ เพื อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำนภำยใต้ AHC หำรือ แลกเปลี ยนเรยีนรู้กำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน้ ำด้วยกำรประยุกต์ใช้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที ทันสมัยจำกผู้เชี ยวชำญในอำเซียน 
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกันกับสมำชิกในอำเซียน 

9.  ภำคีวิจัยบรรยำกำศแห่งประเทศไทย 
28 หน่วยงำน 

1 ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจทำงวิชำกำรว่ำด้วยควำมร่วมมือภำคีวิจัย
บรรยำกำศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for 
Atmospheric Research (TCAR) เมื อวันที  23 พฤศจิกำยน 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อศึกษำวิจัยด้ำนบรรยำกำศและ
คุณภำพอำกำศของไทย (Air Quality and Climate Research 
Center) เพื อก ำหนดทิศทำงกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย วำง
แนวทำงส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับวิจัยคุณภำพอำกำศและ
สภำวะกำรเปลี ยนแปลงภูมิอำกำศของไทยทั้งระยะสั้นและระยะ
ยำว รวมถึงกำรว่ำกรอบกำรวิจัยพื้นฐำนให้นักวิจัยท ำงำนรวมกัน
อย่ำงต่อเนื อง และสำมำรถสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ในช่วงเวลำ 5-10 
ปี ล่วงหน้ำ 

10.  กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 3 พัฒนำระบบประเมินปริมำณน้ ำฝนและพยำกรณ์ฝนล่วงหน้ำ โดย
ใช้ข้อมูลเรดำร์ตรวจอำกำศให้ครอบคลุมพื้นที ทั วประเทศ โดยวิธี 
Composite radar reflectivity ให้สำมำรถประเมินปริมำณ
น้ 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.  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 3 
 

ชุมชนโครงกำร SCG ร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง 

13.  บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

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

14.  DHI Denmark 5 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบพยำกรณ์น้ ำท่วมลุ่มน้ ำภำค
ตะวันออกของไทย (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ) 

15.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

3 โครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีรับสัญญำณดำวเทียม (GNSS 
Receiver) ต้นทุนต  ำเพื อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำระดับชุมชน 



ที  หน่วยงำน ระดับคะแนน 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรม/โครงกำรควำมร่วมมือ 

16.  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 3 โครงกำรพัฒนำข้อมูลและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
(GIS) เพื อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 

17.  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 โครงกำรพัฒนำกำรเชื อมโยง ประมวลผล และบูรณำกำรข้อมูล
จำกเทคโนโลยีส ำรวจภูมิประเทศแบบเคลื อนที ทำงบก ทำง
อำกำศ และทำงเรือ เพื อผลิตแบบจ ำลองภูมิประเทศ 3 มิติ และ
แผนที ควำมถูกต้องสูง 

18.  ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ 1 ลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ "สำรสนเทศเพื อบริหำรจัดกำรน้ ำโดย
เกษตรกรอย่ำงยั งยืน" เมื อว้นที  11 พฤษภำคม 2564  

รวมทั้งสิ้น (คะแนน) 52  

 

1.2 ตัวชี้วัดประเด็นการปฏิรูปประเทศ/นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
1.2.1 หมู่บ้านท่ีสามารถขยายผลการจัดการน้ าชุมชนนอกเขตชลประทาน 

สสน. ได้ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำม
แนวพระรำชด ำริ ร่วมกับชุมชนแกนน ำ 60 แห่ง เพื อพัฒนำศักยภำพชุมชนแกนน ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำชุมชน ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และสำมำรถเป็นต้นแบบขยำยผลไปสู่พื้นที 
เครือข่ำยต่อไป เนื องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) สสน.  
จึงได้ขยำยกรอบระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม และปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ เช่น กำร
สัมมนำแลกเปลี ยนเรียนรู้เครือข่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชน ตำมแนวพระรำชด ำริ (ภำคเหนือ ภำคกลำง 
ภำคใต้ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น โดยให้คณะกรรมกำรจัดกำรน้ ำและผู้เกี ยวข้องน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำกำรท ำงำนที ผ่ำนมำ พร้อมแนวทำงกำรท ำงำนและกำรขยำยผล และในไตรมำสที  3 ได้
ด ำเนินกำรสนับสนุนงบประมำณแก่ชุมชนแกนน ำในกำรพัฒนำฟื้นฟูแหล่งน้ ำ พัฒนำเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ 
และพัฒนำเครอืข่ำยเยำวชน เพื อสร้ำงต้นแบบกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที เหมำะสมกับภูมิสังคม และเกิด
กำรถ่ำยทอดตัวอย่ำงควำมส ำเร็จจำกชุมชนแกนน ำสู่ชุมชนเครือข่ำยต่อไป โดย สสน. จะได้รำยงำนผลส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที  4   

  



องค์ประกอบท่ี 2 : ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
2.1 ตัวชี้วัดความสามารถในการหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 สสน. มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม และกำรให้บริกำรแล้ว
ทั้งสิ้น 30,772,719.07 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  

ที่ โครงการ/กจิกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
1.  กำรวิเครำะห์กำรจัดกำรน้ ำกับพื้นที ปลูกข้ำวในสภำพ

ปัจจุบัน 
201,869.16 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี 
2.  RECONECT (2nd pre-financing payment)  928,008.67 IHE Delft (Ms. Carolien Jaspers) 
3.  โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง สทนช. และ 

สสน. เพื อติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ 
11,081,775.70 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

4.  Subconsultancy Services 102,184.27 DHI Denmark  
5.  The First installment: Inception Phase: 3,160 USD 

The Second installment: Task 1: Model design 
phase: 4,620 USD 

215,731.40 Stichting Deltares 

6.  โครงกำรติดตั้งเสำรับ-ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื อนที  และ
กำรติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 

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

7.  โครงกำร Thailand - Material Flow Analysis of 
Plastics 

223,258.88 Stichting Deltares 

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

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

9.  โครงกำรเพิ มประสิทธิภำพกำรขับเคลื อนนโยบำย 
ด้ำนกำรเปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย : 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมเสี ยงเชิงพื้นที จำก
เปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

74,766.36 
 

ศูนย์วิจัยกำรเปลี ยนแปลง
ภูมิอำกำศระดับภูมิภำคและ
พลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 

10.  โครงกำรเอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง ถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

1,338,550.00 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

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

957,500.00 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

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

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

13.  โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย) ลุ่มน้ ำ
ปรำจีน จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 (งวดที  1) 
 

2,022,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 



ที่ โครงการ/กจิกรรม จ านวนเงิน (บาท) แหล่งเงิน 
14.  โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำชุมชนตำมแนว

พระรำชด ำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ ำไทย) ลุ่มน้ ำ
ยม จังหวัดแพร่ ปี 2564 (งวดที  1) 

1,355,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟำร์มำซูติคอล 
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

15.  Initial Pre-Financing Payment for Climate 
Agriculture for Disaster Risk Reduction Project 

1,539,574.63 
 

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

16.  Benefit Quantification of Thailand#s CWP 
Projects in Y2015-Y2020 

510,000.00 Coca-Cola (Thailand) Limited 

 รวมทั้งสิ้น 30,772,719.07  

2.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 
สสน. ได้ด ำเนินงำนเพิ มประสิทธิภำพและบ ำรุงรักษำสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติในควำมดูแลของ สสน. 

ให้มีเสถียรภำพและพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยข้อมูลกำรตรวจวัดจำกสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ  
มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศ เช่น เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงำนและผู้ที เกี ยวข้อง
เพื อเฝ้ำระวังและเตรียมกำรรับมือกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ ำวิฤกติ เป็นข้อมูลน ำเข้ำแบบจ ำลองกำรคำดกำรณ์ 
และระบบวิเครำะหต์่ำงๆ เป็นข้อมูลเชื อมโยงเข้ำสูร่ะบบคลงัข้อมลูน้ ำแห่งชำติ เพื อบูรณำกำรกำรใช้งำนร่วมกับ
หน่วยงำนที เกี ยวข้อง เป็นต้น โดยมีเป้ำหมำยให้สถำนีโทรมำตรอัตโนมัติสำมำรถท ำงำนและส่งข้อมูล 
ได้ต่อเนื องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 92 ซึ งผลกำรติดตำมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ 
ณ สิ้นไตรมำสที  3/2564 พบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเฉลี ย ร้อยละ 95 

องค์การประกอบท่ี 3 : ศักยภาพขององค์การมหาชน 
3.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมลูให้เป็นดิจิทัล เพ่ือน าไปใชสู้่การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐ (Open Data) 

สสน. ได้ก ำหนดภำรกิจหลกัเพื อจดัท ำระบบข้อมลูให้เป็นดิจทิัล และน ำไปสู่กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ 
(Open Data) คือ ภำรกิจกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ โดยผลกำรด ำเนินงำนสะสม ณ สิ้น 
ไตรมำสที  3/2564 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบญัชีข้อมูล (Data Catalog) โดยกำรวิเครำะห์และสรุปรำยชื อชุดข้อมูล
ที เกี ยวข้องกับกระบวนงานให้บริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ า มีจ ำนวน 19 ชุดข้อมูล พร้อมทั้งจัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) แล้วเสร็จทัง้ 19 ชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในไตรมำสที  3 ได้ด ำเนินงำนจัดท ำบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) เพื อใช้เชื อมโยงไปยังระบบข้อมูลเปิดภำครัฐฯ แล้ว โดยทั้ง 19 ชุดข้อมูล จัดอยู่ใน
หมวดข้อมูลสำธำรณะ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด (ร้อยละ100) แล้วในมำตรฐำนลักษณะกำรเปิดเผย
ข้อมูลตำมเกณฑค์ะแนนข้ันกลำง (เกณฑ์ย่อยของเป้ำหมำยตัวช้ีวัดข้ันสูง) โดยข้อมูลส่วนที เป็น structure data 
มีกำรก ำหนด link ที สำมำรถน ำไปสู่ไฟล์ต้นทำงได้ และข้อมูลที เป็น un-structure data มีทั้งส่วนที เป็นไฟล์ 
pdf และรูปภำพ โดยไฟล์ pdf สำมำรถสืบค้นเนื้อควำมในเอกสำรได้ และข้อมูลที เป็นแผนที  มีกำรก ำหนด link 
ชัดเจนเป็นทำงกำร ตำมหลัก single source of truth โดยอยู่ระหว่ำงพัฒนำกำรเปิดเผยข้อมูลบนระบบให้
สำมำรถเข้ำถึงได้ตำมมำตรฐำนคุณลักษณะเกณฑ์คะแนนข้ันสูงที ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) (สพร.) ก ำหนด  


