รายงานผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ายบริหารฯ ขอรายงานผลการดาเนินงาน สสนก. ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน และ 2) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน
ที่

ตัวชี้วัด

1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ปี 2561
1,273.90
ล้านบาท

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2561
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
โดยที่ปรึกษา

(4.3 เท่าของงบประมาณ)

2. ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ
3. คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ
4. ร้อยละความสาเร็จของคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าของประเทศ
5. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้า
สนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
6. จานวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จากชุมชนแกน
นาในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้าชุมชน
7. สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ดิน น้า ป่า
8. นวัตกรรมระบบเติมน้าใต้ดินสาหรับพืชไร่

14.70 ล้านบาท

4.43 ล้านบาท

48 คะแนน

18 คะแนน

ร้อยละ 32

ร้อยละ 32

ร้อยละ 55.5

อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการ

60 หมู่บ้าน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการ

1 พื้นที่

1 พื้นที่

1
เรื่อง

1
เรื่อง

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด/เงื่อนไขการวัด
ที่
ตัวชี้วัด
1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการดาเนินงาน
2. ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ
3. คะแนนรวมของบทความ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ประเทศและนานาชาติ

คาอธิบาย/เงื่อนไขการวัด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เป็นส่วนของการลงทุนรวมกับ
มูลค่าเพิ่มที่เป็นส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชน
รายได้รวมปีงบประมาณ 2561
เป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเกณฑ์น้าหนักคะแนน
ตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation index ที่มีฐานข้อมูล
ใน ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ
Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นที่ยอมรับของ สกอ.
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์
Proceedings International Conference
วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว.
วารสารวิชาการระดับประเทศ
Proceedings ระดับประเทศ

คะแนน
6
4
3
3
1.5
1

4. ร้อยละความสาเร็จของคลังข้อมูลน้า การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้าและ
และภูมิอากาศแห่งชาติในการ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้าของ ประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
ประเทศ

5. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผน
ที่แหล่งน้าสนับสนุน การปฏิบัติงาน
และการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน้าในพื้นที่

จานวนเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ที่
สามารถจัดทาแผนงานโครงการโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เช่น GPS โปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่จากภาพถ่าย
ดาวเทียม และแผนที่ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งชองการ
วางแผนพัฒนาโครงการในพื้นที่ของตาบลนั้นได้ หรือจัดทาและ
นาเข้าข้อมูลแหล่งน้าในพื้นที่ โดยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เงื่อนไข: ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ

ที่

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย/เงื่อนไขการวัด
ต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
6. จานวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จาก จานวนหมู่บ้านที่สามารถประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการบริหาร
ชุมชนแกนนาในการประยุกต์ใช้
จัดการทรัพยากรน้าชุมชน ที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ เทคโนโลยี/ตัวอย่างการดาเนินงานของชุมชนแกนนาการ
บริหารจัดการน้าชุมชน
บริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วย ว และ ท ที่ทางาน
ร่วมกับ สสนก.
7. สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้
การสร้างให้เกิดพื้นที่ที่มีการนา ว และ ท ไปประยุกต์ใช้ในการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้า ป่า เพื่อให้ชาวบ้าน
ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความสมดุลของ
ดิน น้า ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ วัด
ความสาเร็จโดย
- ใช้ ว และ ท ในการสารวจจัดทาขอบเขตพื้นที่บริหาร
จัดการดิน น้า ป่า และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- มีกฎ กติกา การบริหารจัดการจัดการร่วมกันภายในชุมชน
- มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น และลดพื้นที่เขาหัวโล้น
- มีผลผลิต และรายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น
- เกิดต้นแบบการดาเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ขยาย
ผลสู่พื้นที่อื่น
เงื่อนไข : แต่ละพื้นที่ต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า 10,000 ไร่
8. นวัตกรรมระบบเติมน้าใต้ดินสาหรับ ประยุกต์ใช้ ว และ ท สาหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อ
พืชไร่
เกษตรแบบพืชไร่ โดยพัฒนาระบบเติมน้าใต้ดินบริเวณพื้นที่
ศึกษานอกเขตชลประทาน ด้วยการดักน้าหลากและเติมน้าลงสู่
เขตรากพืชในแปลงพืชไร่ เพื่อชะลอความชุ่มชื้นและรักษา
ความชื้นของดินให้อยู่ในช่วงที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
และให้น้าส่วนเกินไปช่วยเพิ่มให้น้าใต้ดินมีระดับสูงขึ้น สามารถ
นากลับมาใช้ในฤดูแล้ง โดยมีกิจกรรมหลักคือ
- ติดตั้งอุปกรณ์สาหรับติดตามข้อมูลสถานการณ์น้าและ
สภาพอากาศ
- วิเคราะห์แนวทางพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้า เพื่อเพิ่มน้า
ต้นทุนสาหรับทาเกษตรในพื้นที่ และดาเนินงานพัฒนา
โครงสร้างน้า
- สารวจความสูงของแปลงเกษตร และสร้างระบบกระจาย

ที่

ตัวชี้วัด

คาอธิบาย/เงื่อนไขการวัด
น้า ระบบเติมน้าใต้ดิน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
- ประเมินติดตามความเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการ
ดาเนินงาน

2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 571.6822 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีผลการใช้จ่ายรวม ทั้งสิ้น 439.0475
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.37 ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 (เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS แล้ว 83%)
ไตรมาสที่ 2 (ล้านบาท)
ประเภทงบรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น

แผนปี
2561
(ลบ.)

แผน
การใช้
จ่าย

ผลการใช้จ่าย (ศะสม)
จ่ายจริง

ผูกพัน

รวม

ผลการ ร้อยละ
ใช้จ่าย
การใช้
สูง/(ต่า) จ่ายเทียบ
กว่าแผน กับแผน

571.6822 387.2591 77.7116 361.3360

439.0475

51.7884

113.37

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

85.5449

42.7724 43.0658

0.2774

43.3432

0.5709

101.33

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

35.2373

25.8541 14.1677

10.3036

24.4713

(1.3828)

94.65

3. ค่าใช้จ่ายโครงการ

450.9000 318.6326 20.4781 350.7550

371.2330

52.6004

116.51

3.1 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและบารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
3.2 โครงการสร้างแม่ข่าย
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชน
ด้วย ว และ ท
3.3 โครงการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศน้าระดับตาบล
3.4 โครงการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านระบบบริหารจัดการน้า
3.5 โครงการพัฒนา ว และ
ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้าตามแนวพระราชดาริ โดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน
3.6 โครงการปรับปรุง
ระบบสารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อ

32.0000

23.5126

1.1999

20.5341

21.7340

(1.7786)

92.44

13.9000

7.1852

1.1250

10.7186

11.8436

4.6584

164.83

59.0000

46.0610

0.1310

36.8898

37.0207

(9.0402)

80.37

20.0000

8.3069

1.4868

3.5294

5.0162

(3.2907)

60.39

32.0000

22.4141

7.5585

11.0166

18.5751

(3.8390)

82.87

17.0000

8.5450

0.0434

0.0434

(8.5016)

0.51

ไตรมาสที่ 2 (ล้านบาท)
ประเภทงบรายจ่าย

แผนปี
2561
(ลบ.)

ผลการใช้จ่าย (ศะสม)

แผน
การใช้
จ่าย

จ่ายจริง

ผูกพัน

รวม

202.6078

8.9335

268.0665

277.0000

ผลการ ร้อยละ
ใช้จ่าย
การใช้
สูง/(ต่า) จ่ายเทียบ
กว่าแผน กับแผน

สนับสนุนการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น้า
3.7 โครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
หมายเหตุ :

277.0000

* ผูกพัน 361.3360 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) สัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และเงินยืมทดรองจ่าย
2) อนุมัติหลักการ (เพื่อการเดินทาง จัดประชุม ฯลฯ)

74.3922

รวม 285.6940 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.07 )
รวม 75.6420 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 20.93)

136.72

สรุปผลการดาเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค
ผลการดาเนิ นงาน ไตรมาสที่ 2/ 2561 การปฏิบัติงานตัว ชี้วัดของ สสนก. มีความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานแล้ว ดังนี้
1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงาน : สสนก. ได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจาก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาเนินงาน “โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดาเนินงานของ สสนก.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีระยะเวลา
ดาเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้นาเสนอแนวทางและวิธีการดาเนินงาน
ต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้ งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และได้รับมติเห็นชอบให้
แนวทางและวิธีการดาเนินงานแล้ว ปัจจุบันคณะที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
2. ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ : รายได้ปีงบประมาณ
2561 สะสมถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 4.4303 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรม
จานวนเงิน (ลบ.)
การขายอุปกรณ์โทรมาตร
0.2134
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนที่น้าระดับ
0.1404
ชุมชนให้กับพนักงาน บจก. เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอฟ
เม้นท์ เซ็นเตอร์
รายได้จากการดาเนินการขยายผลความสาเร็จการบริหาร
0.8321
จัดการน้าและคุณภาพน้า คลองวัดทองเพลง
ค่าดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Flood and
0.0093
Drought Management Tools”
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและ ด้วย ว และ ท
3.1850
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าชุมชน ปีที่ 3
จัดอบรมหลักสูตร การใช้อุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหล
0.0501
และเรือสารวจความลึก
รวมเป็นเงิน
4.4303

แหล่งเงิน
บจก.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
บจก.เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอฟเม้นท์
เซ็นเตอร์
บจก.ไอคอนสยาม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

3. คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ : มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแล้ว รวม 6 เรื่อง รวมคะแนนทั้งสิ้น 18 คะแนน ดังนี้
ที่
1.

2.

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
S&T Implementation for Water Resource
Management: Turning Challenges into
Opportunities: Thailand Case Study (Dr. Royol
Chitradon)
Disaster Research and Management: Applied
Scientific for Community Water Resource

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่/ ฉบับที่
S&T Implementation for Water Resource
Management: Turning Challenges into
Opportunities: Thailand Case Study
APCC-ASEAN Disaster Management Final
Regional Symposium 2017

ที่
3.

4.

5.

6.

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
Management (Dr.Sutat Weesakul)
Applying high resolution satellite based rainfall
products in the flood forecasting system
(Mr. Watin Thanathanphon)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่/ ฉบับที่

7th Global Precipitation Measurement
(GPM) Asia Workshop on Satellite
Precipitation Data Utilization on January 11
and 12, 2018 in Jakarta.
S&T Implementation for Water Management
45th Asia-Pacific Advanced Network
Turning Challenges into Opportunities: Thailand
Meeting at Disaster Mitigation Working
Case Study (Dr. Surajate Boonya-aroonnet)
Group Sessions
Application of Science and Technology for
45 th ASIA-Pacific Advanced Network
Community Water Related Disaster Risk Reduction: Meeting at Big Data and AI in Agriculture
Thailand Good Practices (Dr. Sutat Weesakul)
S&T Implementation for Water Resource
S&T Implementation for Water Resource
Management: Turning challenges to opportunities: Management : Turning challenges to
Thailand Case Study (Dr. Sutat Weesakul)
opportunities : Thailand Case Study

4. ร้อยละความสาเร็จของคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าของประเทศ : ดาเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีสเถียรภาพ พร้อม
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 สสนก. ได้ดาเนินการบริหารจัดการ
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี Uptime
ร้อยละ 99.95 (คะแนนร้อยละ 25.00) และดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้าพื้นที่นอกเขต
ชลประทานกับสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) แล้ว (คะแนนร้อยละ 3.50)
รวมทั้งได้ให้คาแนะนาเชิงเทคนิคด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศในการประชุมอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าด้วย (คะแนนร้อยละ 3.50) คิดเป็นผลการดาเนินงานทั้งสิ้นร้อยละ 32.00
5. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่ งน้าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ : ดาเนินการภายใต้โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้าระดับตาบล โดย
ไตรมาสที่ 2 ได้ คัดเลื อกพื้น ที่ กลุ่ มเป้ าหมาย จานวน 600 ตาบล และมีแ ผนลงพื้นที่เพื่อ จัดฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้าระดับท้องถิ่น ” ให้แก่
หน่วยงานท้องถิ่นใน 4 ลุ่มน้า (ลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าปิง-ยม) ในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 รวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ การรายงานผลสาเร็จของจานวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่
แหล่งน้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น จะรายงานผลในไตรมาสที่ 4 ภายหลังดาเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จทั้ง 4 ครั้งแล้ว
6. จ านวนหมู่ บ้า นขยายผลที่ เ รี ย นรู้ จ ากชุ มชนแกนน าในการประยุก ต์ใ ช้ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้าชุมชน : ดาเนินการภายใต้โครงการพัฒนา ว และ ท เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าตามแนวพระราชดาริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดย ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2 ได้ดาเนินการร่วมกับชุมชน

แกนนาในการรวบรวมข้อมูล จัดทาแผนที่ ผังน้า และจัดทาข้อเสนอโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
แต่ละชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้า สร้างต้นแบบความสาเร็จการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป โดยจะเริ่มดาเนินงาน
ตามแผนได้ในไตรมาสที่ 3 รวมทั้งมีการดาเนินกิจกรรมสาคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การขยายผลการ
ประยุกต์ใช้ ว และ ท. ในการบริหารจัดการน้าชุมชน ดังนี้
1) จั ดทาหนังสื อและหนั งสื อการ์ตูนตัว อย่างความส าเร็จของชุมชนที่ได้รับเลื อกเป็นพิพิธ ภัณฑ์
ธรรมชาติจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ เพื่อเผยแพร่แบบอย่างความสาเร็จจากการจัดการทรัพยากร
น้าชุมชนของชุมชนตัวอย่าง รวม 13 ชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเป็นข้อมูลความรู้ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
2) จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วย ว และ ท เพื่อเกษตรกรและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยร่วมกับสมาคม อบจ. และสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดยมีผู้แทนจากชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างความสาเร็จ แบ่งตามสภาพภูมิ
สังคม ร่วมกันสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา และกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการน้าชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากร ดิน น้า ป่า ตามแนวพระราชดาริ คนอยู่กับป่าอย่าง
ยั่งยื น ป่ า 3 อย่ าง ประโยชน์ 4 อย่ าง เมื่อวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานแห่ งชาติตากสิ น
มหาราช ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก มีชุมชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน จากพื้นที่ชุมชนเครื อข่าย
เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช และกรมป่าไม้ รวมถึงกระบวนการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระจายสินค้าชุมชน
4) จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้า
ชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS จัดทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติ)
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อถ่ายทอดการใช้
เครื่องมือสารวจและวางแผนการบริหารจัดการน้าชุมชน ให้กับเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมประมาณ 130 คน
จาก 60 ชุมชน
7. สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้า
ป่า : ดาเนินงานร่วมกับชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมป่ า ไม้ กรมอุ ทยานแห่ ง ชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์พื ช และกองทั พภาคที่ 3 ในการน าเอา ว และ ท ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ป่า เช่น การสารวจ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สมดุล
น้า เส้นทางน้า สันปันน้า และนาข้อมูลไปใช้จัดทาแผนที่ เพื่อให้เกิดแผนบริหารจัดการ ดิน น้า ป่า อย่าง
มัน่ คง ยั่งยืน โดยมีผลงานแล้วคือ ร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์สมดุลน้าและจัดทาปฏิทินการเพาะปลูก แปลง
ผักร่องน้า และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชุมชนมีผลผลิตตามฤดูกาล สร้างรายได้ให้ชุมชนตลอด
ทั้งปี สนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสารวจพื้นที่ และร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนที่บริหารจัดการดิน น้า ป่า และสร้างกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนที่ยอมรับร่วมกันระหว่างชุมชน
และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและบริหารจัดการพื้นที่

8. นวัตกรรมระบบเติมน้าใต้ดินสาหรับพืชไร่ : ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560
ในพื้นที่ตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีการก่อสร้างระบบเติมน้าใต้ดินในพืชไร่อ้อย
แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 มีผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าแล้ว ดังนี้
1) สนับสนุนชุมชนในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ วางแผนการจัดการ
โครงสร้างน้าเพื่อเพิ่มประมาณน้าต้นทุน จนเกิดการขุดลอกและเชื่อมโยงแหล่งน้าในพื้นที่ ทาให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณน้าต้นทุนสาหรับพื้นที่การเกษตร 109,000 ลบ.ม. และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่
2) ติดตามและประเมินผลความชื้นในดินที่มีผลต่อการงอกซ้าของตออ้อย โดยดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าใต้ดินจากบ่อบาดาลที่เป็นจุดสังเกตการณ์แล้ว
และให้ ชุมชนเริ่ มดาเนิ น การเก็บ ข้อมูล อย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างเตรียมงานติดตั้ง สถานี โ ทรมาตรเพื่อวัด
อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ และปริมาณฝน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
จัดซื้ออุปกรณ์โทรมาตรเพื่อติดตั้งในพื้นที่)
สาหรับภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 นั้น สสนก. มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน
โดยมีแผนงบประมาณไตรมาสที่ 2 รวม 387.2591 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรวม 439.0475 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 113.37 ของแผน) ผลการใช้จ่ายแบ่งเป็นส่วนที่เกิดเป็นค่าใช้จ่ายจริงแล้ว 77.7116 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 17.70 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด) และส่วนที่เป็นรายการผู กพัน 361.3360 ล้ านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 82.30 ของผลการใช้จ่ายทั้งหมด) โดยรายการผูกพันดังกล่าวมีส่วนเป็นสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมทั้ง
เงินยืมทดรองจ่าย รวม 285.6940 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.07 ของรายการผูกพัน) และเป็นการอนุมัติ
หลักการใช้จ่ายงบประมาณ (เดินทาง จัดประชุม ฯลฯ) รวม 75.6420 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 20.93)
เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย พบว่า ค่าใช้จ่ายบุคลากร และ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานใกล้เคียงกับแผนที่กาหนด ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการในภาพรวม (7 โครงการ) สูงกว่าแผน
เนื่องจากโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ มีการผูกพันค่าใช้จ่ายแล้ ว
ทั้งหมด และโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนฯ ที่สามารถผูกพันค่าใช้จ่ายได้เร็วกว่าแผน
สาหรับโครงการอื่นๆ มีผลการใช้จ่ายต่ากว่าแผน และมี 2 โครงการที่มีผลการใช้จ่ายต่ากว่าแผนมาก ได้แก่
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้า ระยะที่ 1 ที่อยู่ระหว่างประสานงาน และเตรียมการเพื่อ
จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
โครงการปรับปรุงระบบสารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้าที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่
************************************************

