รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์การมหาชน
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ รมต. นางอรรชกา สีบุญเรือง

ชื่อองค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน นายสุทัศน์ วีสกุล และนายรอยล จิตรดอน

ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
(รอบ 12 เดือน)

0

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชื่อองค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน นายสุทัศน์ วีสกุล และนายรอยล จิตรดอน
รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

องค์การมหาชน

Functional
Based

Agenda
Based

Area
Based

Innovation
Based

Potential
Based





-





สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร

Performance

สรุปผล
ประเมิน

คะแนน
ITA

N/A
(รอผล ป.ป.ช.)

ชื่อผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

สัญญาจ้าง

1. นายรอยล จิตรดอน









N/A

2. นายสุทัศน์ วีสกุล









(รอผล
ป.ป.ช.)

งานที่คณะกรรมการ
การประเมินองค์กร
มอบหมาย

Competency

สรุปผล
ประเมิน

คะแนน
ITA

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายรอยล จิตรดอน ดารงตาแหน่ง ผสสนก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
และนายสุทัศน์ วีสกุล ดารงตาแหน่ง ผสสนก. ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สรุปรายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ผลประเมิน

 หมายถึง ผลด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินต่้ากว่าร้อยละ 50)
สรุปผลประเมิน
หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่้ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับต่้ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึง่
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน F มีผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Bassed
ความเห็นเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

...........................................................
(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ )
ประธานกรรมการองค์การมหาชน
(ผู้ประเมิน)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชื่อองค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
ตังแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
Functional
Based

Agenda
Based

Area
Based

Innovation
Based

Potential
Based





-





องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional
Based

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

1.1 ระดับความส้าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิบัตริ าชการโดยรวมของกระทรวง
1.1.1 จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1.2 จ้านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.1.3 จ้านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรูด้ ้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
1.2 จ้านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้า
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานและการวางแผนโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าในพืนที่ได้
1.4 จ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีกิจกรรม
ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
1.4.1 โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในประเทศ

1.4.2 โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

2

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA
N/A
(รอผล ป.ป.ช.)

ผลการ

สรุปผล

ดาเนินงาน

ประเมิน

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)
สูงกว่าเป้าหมาย

23
เรื่อง
950
รายการ

24
เรื่อง
1,220
รายการ



1,100
คน
4
ระบบ

1,494
คน
4
ระบบ



ร้อยละ 54

ร้อยละ
55.5



9
โครงการ/
กิจกรรม
6
โครงการ/
กิจกรรม

9
โครงการ/
กิจกรรม
8
โครงการ/
กิจกรรม









องค์ประกอบ

ประเด็นการประเมิน

การประเมิน
2. Agenda Based

ผลการ

สรุปผล

ดาเนินงาน

ประเมิน

ร้อยละ
100
2 เรื่อง

ร้อยละ
100
2 เรื่อง



เป้าหมาย

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.2. จ้านวนข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรน้าที่
มีการน้าไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)
สูงกว่าเป้าหมาย



3. Area Based

-

-

-

-

-

4. Innovation
Based

1. ระดับความส้าเร็จของการส้ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ
80.00

ร้อยละ
88.60



สูงกว่าเป้าหมาย

2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ
96.00
4.00
คะแนน
ร้อยละ
100

ร้อยละ
97.69
4.80
คะแนน
ร้อยละ
100



ร้อยละ
100

ร้อยละ
100



3. การก้ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน
4. ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน
(เรื่องระบบพัฒนาโครงข่ายสถานีอ้างอิงด้านพิกัด
และระดับความสูง GNSS )
5.1 การจัดท้าและด้าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

5. Potential Based




สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชีวัด  หมายถึง ผลการด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
ผลประเมิน รายองค์ประกอบ

สรุปผลประเมิน
ภาพรวม

 หมายถึง ผลด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินต่้ากว่าร้อยละ 50)

หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่้ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มผี ลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับต่้ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน F มีผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Bassed

3

รายละเอียดประกอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร รัฐมนตรีผู้รักษาการฯ นางอรรชกา สีบุญเรือง
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สรุปผลการประเมิน
ผลการ
ดาเนินงาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตาม 1.1 ระดับความส้าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบตั ิราชการโดยรวมของ
หลักภารกิจพืนฐาน งานประจ้างาน กระทรวง
ตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ 1.1.1) จ้านวนบทความที่
23
24
/
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
เรื่อง
เรื่อง
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล วารสารวิชาการระดับชาติและ
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional นานาชาติ
based)
1.1.2) จ้านวนการบริการ
950
1,220
/
วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
รายการ
รายการ
และบริการข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.3) จ้านวนผู้เข้ารับการ
1,100
1,494
/
ถ่ายทอดความรูด้ ้าน
คน
คน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
1.2 จ้านวนระบบสนับสนุน
/
4
4
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ระบบ
ระบบ
ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ร้อยละ 54 ร้อยละ 55.5
/
ที่ใช้แผนที่แหล่งน้าสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพืนที่
ได้
1.4 จ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
องค์ประกอบการประเมิน

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

1.4.1) โครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือในประเทศ

9
โครงการ/
กิจกรรม
6
โครงการ/
กิจกรรม

1.4.2) โครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

4

9
โครงการ/
กิจกรรม
8
โครงการ/
กิจกรรม

/

/

องค์ประกอบการประเมิน
2. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Based)
3. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตาม
หลักภารกิจพืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการด้าเนินงานหลายพืนที่หรือ
หลายหน่วยงาน (Area based) (ถ้าไม่
มีภารกิจนี ไม่ต้องประเมิน)
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation based)

ตัวชีวัด
2.1 การสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
เป้าหมาย

สรุปผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
/

2 เรื่อง

2 เรื่อง

/

1. ระดับความส้าเร็จของการ
ส้ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80

88.60

/

2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 96

ร้อยละ
97.69

/

3. การก้ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

4
คะแนน

4.80
คะแนน

/

2.2. จ้านวนข้อเสนอแนะด้าน
การบริหารทรัพยากรน้าที่มีการ
น้าไปใช้ประโยชน์

4. ข้อเสนอการพัฒนาขีด
ความสามารถของ
หน่วยงาน (เรื่องระบบ
พัฒนาโครงข่ายสถานี
อ้างอิงด้านพิกัดและระดับ
ความสูง GNSS)
5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี 5.1 การจัดท้าและด้าเนินการ
ความส้าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ ตามแผนการขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือ
ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายระดับชาติ นโยบายของ
รัฐบาล (Potential based)
ประกอบกับผลการประเมินโดย
องค์กรภายในและภายนอกประเทศ
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ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

/

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

/

สรุปผลการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค้าสั่งที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ก้าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักภารกิจพืนฐาน (Functional
Based) หลักภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Based) หลักภารกิจพืนที่/ท้องถิ่นฯ (Area Based) หลักการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม (Innovation Based) และศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส้าคัญเชิงยุทธศาสตร์
(Potential Based)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. มีผลการด้าเนินงานในระดับ
คุณภาพ สรุปผลการด้าเนินงานส้าคัญในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี
1) ด้านการด้าเนินงานตามภารกิจพืนฐาน งานประจ้าตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมายฯ (Functional Based) ประกอบด้วย 4 ตัวชีวัดหลัก โดยตัวชีวัดระดับความสาเร็จในการ
บูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง ตัวชีวัดร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผน
ที่แหล่งนาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งนาในพืนที่ได้ ตัวชีวัดจานวนโครงการ/
กิจกรรมความมือที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม สสนก. สามารถด้าเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมี
ปั จจั ยสนั บ สนุ น หลายปั จจั ย เช่ น การศึกษาวิจั ยและมุ่ งเน้ น เผยแพร่และแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี กับ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้าทังระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท้าให้ สสนก. มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างๆ รวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทังในและต่างประเทศใน
กิจกรรมหรือโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็ นจ้านวนมาก การขับเคลื่ อนงานด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้าระดับชุมชน และท้องถิ่น ของ สสนก. ท้าให้ชุมชนและท้องถิ่น เข้าใจและเห็ น
ความส้าคัญ ด้ านการบริหารจัด การน้ า สามารถเข้าถึง และใช้ป ระโยชน์ จากฐานข้อมู ลแผนที่ แหล่ งน้ าเพื่ อด้ าเนิ น
โครงการพัฒนาในพืนที่ของตนได้ เป็นต้น ส้าหรับตัวชีวัดจานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนาที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพนัน สสนก. สามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากเป็น
ตัวชีวัดที่ส้าคัญและสนับสนุนการด้าเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่ งชาติโดยตรง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องจึงให้ความส้าคัญ ในการด้าเนินการและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนด
อย่างเคร่งครัด
2) ด้านการด้าเนิ นงานตามหลักภารกิจยุท ธศาสตร์ แนวทางการปฏิรูป ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิ เศษ (Agenda Based) มีผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญ คือ ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร
ทรัพยากรนาที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การศึกษาวิธีแก้ปัญหาเขาหัวโล้นและการ
ปลู ก พื ช ไร่ บ นภู เขา และ 2. การแก้ ปั ญ หาระบบน าส าหรั บ ไร่อ้ อ ย (สสนก. ได้ รั บ มอบหมายจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทรัพ ยากรน้ า แห่ งชาติ (กนช.) ครังที่ 2/2559 เมื่อวั น ที่ 20 เมษายน 2559) ซึ่ ง สสนก. สามารถ
ด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจาก สสนก. มีการด้าเนินงานด้านบริหารจัดการน้าร่วมกับชุมชนแม่ข่าย
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และชุมชนเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รวมถึง ได้รับ การสนับสนุนการด้าเนินงานจากเครือข่ายความร่วมมือทังในระดับ กระทรวง ระดับ
ท้องถิ่น และภาคเอกชนเป็นอย่างดี และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สสนก. สามารถด้าเนินงานได้
ตามเป้าหมาย โดยได้รับ การสนับสนุ นจากสื่อมวลชนในการน้ าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารเป็ นประจ้าอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง สสนก. ใช้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด้าเนินงานด้วยอีกทาง
3) ด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Based) มีผลงานส้าคัญคือ ตัวชีวัดผลการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวชีวัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชีวัดการกากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการบริหาร ที่สามารถด้าเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย ทังนีเนื่องจากคณะกรรมการบริหารให้ความ
ส้าคัญต่อการด้าเนินงานของ สสนก. และมีการก้ากับดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร รวม 10 ครัง ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อพิจารณาและรับทราบการด้าเนินงานต่างๆ ที่สา้ คัญ
อีกทัง สสนก. ได้มีการน้าข้อเสนอแนะจากผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีทผี่ า่ นมา ใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการท้างานและการให้บริการของ สสนก. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานอย่างต่อเนื่อง และตัวชีวัด
ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในเรื่องระบบพัฒนาโครงข่ายสถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับ
ความสูง (GNSS) ที่สามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 ทังนี สสนก. ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งช้าติ (มว.) ในการ
พัฒนาโครงการจัดตังสถานีด้านพิกัดและระดับความสูงเพื่อประเมินความเสียหายในพืนที่เสี่ยงอุทกภัย 6 สถานี โดย
จัดตังสถานีฐานอ้างอิงส้าหรับพิกัดและเวลามาตรฐานของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการประเมิน ความเสียหายจาก
พืนที่นา้ ท่วม และสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการนา้
4) ด้านศักยภาพในการเป็ นส่ วนราชการที่ มีความส้าคัญ เชิงยุท ธศาสตร์ (Potential Based) มีผ ลงาน
ส้าคัญ คือ การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนา
คลังข้อมูลนาแห่งชาติ การพัฒนาภูมิสารสนเทศนาระดับตาบล การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีโทรมาตร และ
การจัดการนาชุมชน โดย สสนก. สามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนดในทุกกิจกรรม เนื่องจาก สสนก. มี
กลไกการมอบหมายงาน และการก้ากับดูแลการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน มีการติดตามงานและเสนอ
ความก้าวหน้าการด้าเนินงานต่อผู้ บริหารและคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ท้าให้การด้าเนินงานโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถส่งมอบผลการด้าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
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รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 1 (Function Based)

ตัวชีวัด 1.1 ระดับความส้าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง
ตัวชีวัด 1.1.1 จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ)
คาอธิบาย :
จ้านวนบทความ หรือผลงานศึกษาวิจัยของสถาบัน ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทังในประเทศและ
ต่างประเทศ นับรวมถึงบทความ/ผลงานวิจัยที่ได้รับการน้าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ
และต่างประเทศ ที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper
ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper
เป้าหมาย :
23 เรื่อง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ้านวน 24 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 15 เรื่อง
ที่

ชื่อบทความ – ผู้เขียน

1

Development of Integrated Water Balance Analysis
System. By Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn,
Surajate Boonya-aroonnet, Sutat Weesakul.

2

Development of an Operational Storm Surge
Forecasting System for the Gulf of Thailand.
By Watin Thanathanphon, Narongrit Luangdilok,
Piyamarn Sisomphon.

3

Development of 3Di Flood Model for Ayutthaya City
Island . By Theerapol Charoensuk, Apimook
Mooktsree, Sathit Chantip, Piyamarn Sisomphon.

8

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/
ฉบับที่
12th International
Conference on Hydro
Science & Engineering 6-10
November 2016 TAINAN,
TAIWAN
12th International
Conference on Hydro
Science & Engineering 6-10
November 2016 TAINAN,
TAIWAN
12th International
Conference on Hydro
Science & Engineering 6-10
November 2016 TAINAN,
TAIWAN

ที่
4

5

6

7

ชื่อบทความ – ผู้เขียน

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/
ฉบับที่
A Rainfall Forecasting Estimation Using Image
7th International Conference
Processing Technology. By Prattana Deeprasertkul,
on Information and
Worawit Praikan
Communication Technology
Convergence (ICTC 2016)
being held in Jeju Island,
South Korea. 19-21
October 2016
Assessment of Agricultural Water Demand in Thailand 2nd Water Management in
under Climate Change Impact. By Winai Chaowiwat, a Changing World : Role of
Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate Boonya-aroonnet,
Irrigation for Sustainable
Sutat Weesakul
Food Production 6-12
November 2016 The
Chiang Mai International
Exhibition and Convention
Center, Chiang Mai,
Thailand
Prediction of Extreme Events under Changing Climate. Development for
By Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn and Sutat Sustainable Global
Weesakul.
Environment and Water
Resources The 4th EIT
International Conference
on Water Resources
Engineering 23-24 January
2017 The Zign hotel
Chonburi Thailand
High Resolution Operational Wave Forecasting System Development for
for The Gulf of Thailand. By Watin Thanathanphon,
Sustainable Global
Narongrit Luangdilok, Piyamarn Sisomphon
Environment and Water
Resources The 4th EIT
International Conference
on Water Resources
9

ที่

ชื่อบทความ – ผู้เขียน

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/
ฉบับที่
Engineering 23-24 January
2017 The Zign Hotel
Chonburi Thailand
European Geosciences
Union General Assembly
2017
in Vienna, Austria, 23-28
April 2017
http://www.egu2017.eu/
2017 Global Platform for
Disaster Risk Reduction,
Cancun, Mexico during 22 25 May 2017
World Academy of
Science, Engineering, and
Technology Conference
Proceedings, Tokyo Japan
May 28-29, 2017
Asian Ministerial
Conference on Disaster
Risk Reduction 2016 New
Delhi, India 02-05
November 2016
14 th Annual Meeting AOGS
6-11 August, 2017
Singapore

8

Ocean Modelling and Early-Warning System for the
Gulf of Thailand. By Joao Rego, Kun Yan, Piyamarn
Sisomphon, Watin Thanathanphon

9

Application of S&T, Turning Challenges into
Opportunities: Thailand Case Study. By Royol
Chitradon

10

Selection of Social and Sustainability Criteria for Public
Investment Project Evaluation in Developing Countries.
By Pintip Vajarothai, Saad Al-Jibouri, Johannes I. M.
Halman

11

Application of Science and Technology for Prevention
of New Risks. By Royol Chitradon

12

Rainfall Estimation and Nowcasting Using Composite
Weather Radar Data in Thailand. By Narongrit
Luangdilok, Watin Thanathanporn, Siriluk Chumchean,
Piyamarn Sisomphon
Improvement of Satellite-based Rainfall for Flood
14 th Annual Meeting AOGS
Forecasting System in Chao Phraya River Basin,
6-11 August, 2017
Thailand. By Ticha Lolupiman, Watin Thanathanphon, Singapore
Piyaman Sisomphon Teerawat Ram-Indra and Piyatida

13

10

ที่

14

15

ชื่อบทความ – ผู้เขียน
Ruangrassamee
Ocean Modelling And Early Warning System For The
Gulf Of Thailand. By Luangdilok N., Thanathanpon W.
and Sisomphon P.
Development of Flood and Drought Web Portal for
Drought Management and Planning in Thailand. By
Ticha Lolupiman, Watin Thanathanphon, Narongrit
Luangdilok, Piyamarn Sisomphon,
Surajate Boonya-aroonnet

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/
ฉบับที่
14 th Annual Meeting AOGS
6-11 August, 2017
Singapore
14 th Annual Meeting AOGS
6-11 August, 2017
Singapore

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 9 เรื่อง
ที่

ชื่อบทความ – ผู้เขียน

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/
ฉบับที่

1

2

3

การวิเคราะห์ไอโซโทปร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

การประชุมทางวิชาการ
เพื่อศึกษาน้าบาดาล อ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก (Using ทรัพยากร ธรรมชาติ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
Isotope Analysis with GIS for Study In Bangrakam,
สิ่งแวดล้อม นเรศวร ครังที่ 1
Phitsanulok) โดยสุรชัย จันที
วันที่ 3 พ.ย.2559
การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการ Development for
จัดการอุทกภัยและภัยแล้งด้วยเครื่องมือ Web Portal
Sustainable Global
(Application of Decision Support System for Flood and Environment and Water
Drought Management Planning Using Web Portal Tools) Resources The 7th National
โดย ทิชา โลลุพิมาน, วาทิน ธนาธารพร, ณรงค์ฤทธิ์ เหลืองดิลก Conference on Water
และปิยมาลย์ ศรีสมพร
Resources Engineering 2324 January 2017 The Zign
Hotel Chonburi Thailand
การประยุกต์เทคโนโลยี GNSS CORS เพื่อการพัฒนาโครงสร้าง การประชุมวิชาการระดับชาติ
พืนฐานของประเทศไทย โดยณัฐกิตติ์ เสงี่ยม
IAMBEST ครังที่ 2 (The 2nd
National Conference on
Informatics, Agriculture,
11

ที่

ชื่อบทความ – ผู้เขียน

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/
ฉบับที่

4

5

6

Management, Business
Administration,
Engineering, Sciences and
Technology 30 พ.ค.-1 มิ.ย.
2560) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์, จังหวัดชุมพร
การพัฒนาระบบการคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณ
การประชุมวิชาการวิศวกรรม
อ่าวไทย Development of Forecasting and Early Warning โยธาแห่งชาติ ครังที่ 22 วันที่
System for the Gulf of Thailand. โดยวาทิน ธนาธารพร
18-20 กรกฎาคม 2560
ณรงคฤ์ทธิ เหลืองดิลก และ ปิยมาลย์ ศรีสมพร
จังหวัดนครราชสีมาThe 22nd
National Convention on
Civil Engineering July 1820, 2017, Nakhon
Ratchasima, THAILAND
การประเมินปริมาณฝนและคาดการณ์ฝนระยะสันโดยใช้ข้อมูล การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เรดาร์ตรวจอากาศแบบ composite ในพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
โยธาแห่งชาติ ครังที่ 22 วันที่
Rainfall Estimation and Nowcasting using Composite
18-20 กรกฎาคม 2560
Weather Radar Data in Chao Phraya River Basin. โดย
จังหวัดนครราชสีมาThe 22nd
ณรงคฤ์ทธิ เหลืองดิลก วาทิน ธนาธารพร ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น National Convention on
และ ปิยมาลย์ ศรีสมพร
Civil Engineering July 1820, 2017, Nakhon
Ratchasima, THAILAND
การพัฒนาแบบจ้าลองน้าท่วม 3Di ในพืนที่เกาะเมืองอยธุยา
การประชุมวิชาการวิศวกรรม
Development of 3Di Flood Modeling in Ayutthaya City โยธาแห่งชาติ ครังที่ 22 วันที่
Island. โดย ธีรพล เจริญสุข อภิมุข มุขตารี สถิตย์ จันทร์ทิพย์ 18-20 กรกฎาคม 2560
และ ปิยมาลย์ ศรีสมพร
จังหวัดนครราชสีมาThe 22nd
National Convention on
Civil Engineering July 1820, 2017, Nakhon
12

ที่

ชื่อบทความ – ผู้เขียน

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/
ฉบับที่

7

8

9

Ratchasima, THAILAND
การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์น้าท่วมน้าแล้ง Web Portal การประชุมวิชาการวิศวกรรม
ในการวิเคราะห์แบบจ้าลองน้าฝน-น้าท่า ลุ่มน้าเจ้าพระยา
โยธาแห่งชาติ ครังที่ 22 วันที่
Application of Flood and Drought Data Web Portal
18-20 กรกฎาคม 2560
Tool for Rainfall-Runoff Model at Chao Phraya Basin
จังหวัดนครราชสีมาThe 22nd
โดย ทิชา โลลุพิมาน วาทิน ธนาธารพร ณรงคฤ์ทธิ เหลืองดิลก National Convention on
และ ปิยมาลย์ ศรีสมพร
Civil Engineering July 1820, 2017, Nakhon
Ratchasima, THAILAND
Extreme Climate Prediction for Water Management
การประชุมวิชาการวิศวกรรม
Community Network under Changing Climate. By
โยธาแห่งชาติ ครังที่ 22 วันที่
W.Chaowiwat, P. Danusatianpong, K. Sarinnapakorn
18-20 กรกฎาคม 2560
and S.Boonya-aroonnet
จังหวัดนครราชสีมาThe 22nd
National Convention on
Civil Engineering July 1820, 2017, Nakhon
Ratchasima, THAILAND
วิเคราะห์ความถูกต้องทางต้าแหน่งโดยรับค่าปรับแก้ความถูกต้อง นเรศวรวิจัย ครังที่ 13 วิจัยและ
จาก GNSS CORS Network ด้วยวิธีส้ารวจแบบ RTK. โดย
นวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม และพัชราวดี จิตสุทธิ
และสังคม ระหว่าง วันที่ 2022 ก.ค. 2560 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

13

ตัวชีวัด 1.1.2 จ้านวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รายการ)
คาอธิบาย :
การให้บริการข้อมูล/บริการวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร ที่มีการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น รายงานคาดการณ์ฝนผ่านเว็บไซต์ สรุปสถานการณ์น้าราย
สัปดาห์ ข้อมูลจากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ข้อมูลจากแบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศ
ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์/ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร ข้อมูลประกอบการวิจัย
และพัฒนาหรือวิจัยพัฒนาต่อยอด รวมทังการวิเคราะห์ ให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน
เป้าหมาย :
950 รายการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ้านวนการบริการวิเคราะห์
ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวน 1,220 รายการ ดังนี
ที่

รายการข้อมูลที่ให้บริการ

จานวน
(รายการ)

1

4

รายงานคาดการณ์สภาวะฝน/รายงานข้อมูลน้ารายสัปดาห์/แผนภาพคาดการณ์
ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจ้าลอง WRF-ROMS
ประกอบด้วย :
- รายงานคาดการณ์สภาวะฝน (1 ครัง/สัปดาห์) จ้านวน 52 รายการ
- รายงานสถานการณ์น้า (1 ครัง/สัปดาห์) จ้านวน 52 รายการ
- สรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน จ้านวน 365 รายการ
- แผนภาพคาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจ้าลอง
WRF-ROMS (2 ครัง/วัน) จ้านวน 728 รายการ
ข้อมูลระดับน้า ปริมาณฝนสะสมรายวัน รายเดือน และรายปี จากสถานีท้าย
กว๊านพะเยา รายเดือน ปี พ.ศ. 2556 - 2559
ข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมงทั่วประเทศ ตังแต่ปี พ.ศ.2556-ปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
การศึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรม
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายชั่วโมง

5

ข้อมูล bias corrected CORDEX-HadGEM3-RA

2
3

14

1,197

1
1
1
1

ที่

รายการข้อมูลที่ให้บริการ

จานวน
(รายการ)

6

ข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนของทุกสถานีตรวจวัดระบบโทรมาตร ของ สสนก.
ตังแต่ปี ค.ศ.2010 - 2016
ข้อมูลฝนดาวเทียมที่มีการปรับแก้ค่าความถูกต้อง และยังไม่มีการปรับแก้ค่าความ
ถูกต้อง ความละเอียดของข้อมูล 01.degree ช่วงปีข้อมูลระหว่าง ปี 1985-2015
เพื่อใช้ประกอบการท้าโครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SWAT เพื่อ
ประเมินปริมาณน้าท่าโดยใช้ข้อมูลฝนดาวเทียม
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่อใช้ประกอบการท้าโครงการวิจัย เรื่อง
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวอเตอร์ฟุตพรินต์การขาดแคลนน้า
ของพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้าชี (Effect fo Climate Change on Water Scarcity
Footprint of Economic Crops in Chi Watershed)
ข้อมูลการเปลี่ยนแลงสภาพอากาศเพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ปริญญาเอก เรื่อง การสร้างแบบจ้าลองของความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมขันกลาง
และขันปลายจากการใช้น้าและความพร้อมของน้าจืดโดยการประเมินวัฎจักรชีวิต
ข้อมูลระดับความสูงของพืนที่กรุงเทพมหานคร

1

11

ข้อมูลอุณหภูมิและความชืน รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน ข้อมูลปริมาณน้าฝน
รายเดือน ระหว่างปี 2558 - 2559

1

12

ข้อมูลระดับน้ารายชั่วโมง ระหว่างปี 2000-2015 ใน 13 สถานี

1

13

ข้อมูลอุทกภัยในพืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

1

14

ข้อมูลผลการจ้าลองสภาพภูมิอากาศอนาคตจากแบบจ้าลองสภาพภูมิอากาศโลก

1

15

ข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์น้าฝนประกอบ การจัดท้าแผนส่งเสริมการผลิตข้าวปี
2560/61

1

16

ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้าฝน จากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติของ สสนก.

1

17

ข้อมูลย่อส่วนแบบจ้าลองสภาพภูมิอากาศของฝน อุณหภูมิ และความชืนสัมพัทธ์
ในพืนที่ลุ่มน้าทึ่ศึกษา เพื่อสนับสนุนการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง Predictions of
Suspended Sediment Yield in Ungauged Basins in Thailand
ข้อมูลแบบจ้าลองสภาพภูมิอากาศ ของแบบจ้าลอง CNRM, CESM1-BGC และ
MIROC-ESM GCM
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ Real Time Operation of Drainage
System

1

7

8

9

10

18
19

15

1

1

1

1

1
1

ที่

รายการข้อมูลที่ให้บริการ

จานวน
(รายการ)

20
21
22

23

24

ข้อมูลระดับน้าและปริมาณฝน ตังแต่ เดือนมกราคม 2543 ถึง เดือนเมษายน
2560
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยปริญญานิพนธ์หัวข้อ การศึกษากราฟหนึ่งหน่วยน้าท่า
ของลุ่มน้าปิงตอนล่าง
ข้อมูลปริมาณน้าฝนประกอบการศึกษาวิเคราะห์พืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
ในพืนที่อุทยานธรณีสตูล โดยจะจัดท้าเป็นแผนที่ โดยใช้ปริมาณน้าฝนเป็นตัวแปร
ในการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ามูลและลุ่มน้าชีเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัย
โครงการ กระบวนการทางด้านชีวธรณีเคมีและความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพและปริมาณของน้าในลุ่มน้า
มูล ประเทศไทย
ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาประกอบงานวิจัยเรื่อง ปัญหาอุทกภัยภาคใต้
รวม

1
1
1

1

1
1,220
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ตัวชีวัด 1.1.3 จ้านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
คาอธิบาย :
จ้านวนบุคลากรจากภายนอก ที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ สสนก. จัดขึน โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะส้าหรับการปฏิบัติงาน หรือ
ได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามส้ารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร
เป้าหมาย :
1,100 คน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสนก. จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 11 หลักสูตร โดยมีจ้านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
จ้านวน 1,494 คน ดังนี
ที่
กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้
วันที่จัด
จานวน
(คน)
1

2

3
4
5

6
7

อบรมการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS
จัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่ายป้องกันภัย
พิบัติ) ภาคกลางและภาคใต้
อบรมการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS
จัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่ายป้องกันภัย
พิบัติ) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อบรมเชิงปฏิบัติการป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

23-27 ม.ค.2560

78

6-10 ก.พ.2560

62

10-13 ม.ค.2560

157

การอบรมเชิงปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อบรมการเขียนแผนที่น้าและการประยุกต์ใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าด้วยโปรแกรม
QGIS
อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจัดการทรัพยากรน้าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขันพืนฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้า
ระดับท้องถิ่น (ลุ่มน้าอิง)

8-10 มี.ค.2560

220

26-29 มี.ค. 2560

90

3-5 เม.ย.2560

100

19-21 เม.ย. 2560

95
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ที่

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้

วันที่จัด

จานวน
(คน)

8

9

10

11

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS)
ขันพืนฐานเพื่อการบริหารจัดการน้าระดับท้องถิ่น(ลุ่มน้า
ยม-น่าน)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขันพืนฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้า
ระดับท้องถิ่น (ลุ่มน้าชี)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขันพืนฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้า
ระดับท้องถิ่น (ลุ่มน้าล้าเซ)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขันพืนฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้า
ระดับท้องถิ่น (ลุ่มน้าปัตตานี)
รวม

18

2-4 พ.ค. 2560

148

24-26 พ.ค. 2560

241

14-16 มิ.ย.2560

175

28-30 มิ.ย.2560

128

1,494

ตัวชีวัด 1.2 จ้านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
(ระบบ)
คาอธิบาย :
ระบบใหม่ที่พัฒนาขึน หรือระบบเดิมที่มีอยู่และได้รับการพัฒนาต่อยอด/ ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เป้าหมาย :
4 ระบบ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน สสนก. ด้าเนินการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าซึ่งเป็นระบบใหม่แล้วเสร็จ จ้านวน 4 ระบบ ดังนี
1) ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ โทรมาตรและแผนที่แบบออนไลน์ : เป็นแคตตาล๊อกออนไลน์เพื่อ
สืบค้นและแสดงผลการสืบค้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศ พร้อมแสดงภาพตัวอย่าง (thumbnail) ส้าหรับ
ข้อมูล เชิงเส้น (vector), ข้อมูล เชิงภาพ (raster), ภาพถ่ายจากดาวเทียม, ข้อมูล LIDAR และข้อมูล
sensor ได้แก่ ข้อมูลจากระบบโทรมาตร และข้อมูลจากสถานีฐานอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสูง
และให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศภายในองค์กร และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลในคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
2) ระบบแบบจ้ าลองทางสมุ ท รศาสตร์แ ละระบบเตือ นภั ยล่ ว งหน้ าบริเวณอ่าวไทย : เป็ น การพั ฒ นา
แบบจ้ า ลองพายุ แ ละคลื่ น เพื่ อ การพยากรณ์ แ ละระบบเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ าในอ่ า วไทย และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของ สสนก. ในการสร้างแบบจ้าลองและการคาดการณ์เหตุการณ์คลื่นที่เกิดจากพายุใน
ทะเล
3) ระบบประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลฝนจากดาวเทียมในพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา : พืนที่ภาคตะวันออก และ
พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระบบที่พัฒนาขึน เพื่อประเมินการคาดการณ์สภาวะน้าหลากโดย
ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียมและข้อมูลฝนจากโทรมาตรของ สสนก. ในพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา พืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้าชีและลุ่มน้ามูล) และพืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
4) ระบบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกล ระยะ 1 : การติดตามพืนที่ปลูก
ข้าวแบบอัตโนมัติ ส้าหรับพืนที่ประเทศไทย : เป็นระบบที่ใช้ติดตามพืนที่ปลูกข้าวทั่วประเทศไทยด้วย
เทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกลราย 16 วัน ได้แผนที่แสดงการติดตามพืนที่ปลูกข้าวและอายุของข้าว
แบบอัตโนมัติ ส้าหรับพืนที่ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ คาดการณ์ และการบริหารจัดการ
น้าของประเทศไทย
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ตัวชีวัด 1.3 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าในพืนที่ได้ (ร้อยละ)
คาอธิบาย :
จ้านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้า หมายถึง จ้านวนเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต้าบล
(อบต.) ที่สามารถจัดท้าแผนงานโครงการโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และใช้แผนที่แหล่งน้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนพัฒนาโครงการในพืนที่ของต้าบลนันได้ หรือ จัดท้าและน้าเข้าข้อมูลแหล่งน้าในพืนที่โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย :
ร้อยละ 54
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน สสนก. ด้าเนินการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ GIS ขันพืนฐานเพื่อการบริหารจัดการน้าระดับท้องถิ่นใน 5 ลุ่มน้า ระหว่างเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2560 ดังนี
1) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าอิง
จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 18 - 21 เม.ย 60
2) ลุ่มน้ายม – น่าน
จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 1 -4 พ.ค 60
3) ลุ่มน้าชี
จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค 60
4) ลุ่มน้าล้าเซ
จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 13-16 มิ.ย 60
5) ลุ่มน้าปัตตานี
จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย 60
สสนก. ได้จัดท้าฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าเชิงพืนที่ระดับต้าบลแล้ว จ้านวน 600 แห่ง
และมีเทศบาล/ อบต. ที่น้าข้อมูลแผนที่แหล่งน้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน้าในพืนที่แล้วจ้านวน 333 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.50
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ตัวชีวัด 1.4 จ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชีวัด 1.4.1 โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในประเทศ
คาอธิบาย :
นับจ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือภายในประเทศด้าน วทน. ในด้านการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร
เป้าหมาย :
9 โครงการ/กิจกรรม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสนก. มีจ้านวนโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือภายในประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ลาดับ

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

(1)

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
แหล่งน้า ชุมชนต้าบล
เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์
ด้าเนินการร่วมกับ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
จ้ากัด (มหาชน)
โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
แหล่งน้า ชุมชนต้าบล
กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
ด้าเนินการร่วมกับ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
จ้ากัด (มหาชน)

1. ขุดลอกหนองแสง พืนที่ขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ความลึก
เฉลี่ย 1.00 ม. จากท้องหนองเดิม
2. ขุดลอกคลองส่งน้าข้างหนอง
แสง ความกว้างปากคลอง 10.00
ม. ความลึก 2.50 ม. จากระดับดิน
เดิมประมาณ 1.50 ม. พร้อมเสริม
ปรับแต่งคันดินให้ได้แนวระดับ

ขุดลอกหนองแสง และขุดลอก
คลองส่งน้าข้างหนองแสง แล้ว
เสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้า และกักเก็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้าใช้ใน
การเกษตร

1. ก่อสร้างฝายชะลอน้าแบบ
ซีเมนต์ผสมทรายเสริมไม้ไผ่ล้าห้วย
บักหล่า จ้านวน 2 ฝาย
2. งานขุดลอกร่องลางล้าเลียงน้า
จากภูผาผึงเข้าหนองแคน ขนาด
ความกว้าง 1.20x800.00x0.80 ม.

ก่อสร้างฝายชะลอน้าแบบซีเมนต์
ผสมทรายเสริมไม้ไผ่ล้าห้วยบักห
ล่า จ้านวน 2 ฝายแล้วเสร็จ และ
อยู่ระหว่างด้าเนินงานขุดลอกร่อง
ลางล้าเลียงน้าจากภูผาผึงเข้า
หนองแคน สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภคใน
พืนที่ชุมชนสามารถชะลอและกัก
เก็บน้าไว้ใช้ส้าหรับภาคเกษตรใน
ฤดูแล้งได้

(2)
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ลาดับ

โครงการ

(3)

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าเพื่อ
การเกษตรพืชไร่อ้อย
ระยะที่ 2
ด้าเนินการร่วมกับ
บริษัท ไทยรุ่งเรือง
อุตสาหกรรม จ้ากัด

(4)

ความร่วมมือด้านวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบติดตาม และ
ประเมินสภาพภูมิอากาศ
ส้าหรับการบริหารจัดการ
น้า
ด้าเนินการร่วมกับ
กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

แผนการดาเนินงาน
1. จัดท้าแผนที่ แนวทางและ
แผนปฏิบัติส้าหรับบริหารจัดการ
น้าระดับต้าบล
2. ด้าเนินงานสร้างกลุ่มเกษตรกร
ตัวอย่างทฤษฎีใหม่

ผลการดาเนินงาน

1. เกิดคณะกรรมการน้า ส้าหรับ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
ชุมชน อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในระดับต้าบล
2. มีชุดข้อมูล แผนที่ และ
แผนงานส้าหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าชุมชน
3. เพิ่มน้าต้นทุน ที่จะลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตการเกษตร ให้
พืนที่เกษตร 1,250 ไร่ ในพืนที่
หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 และ
หมู่ 10
4. เกิดตัวอย่างแปลงเกษตรพืช
ไร่อ้อย ที่มีการบริหารจัดการน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพ
1. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพ
อากาศระหว่างกัน เพื่อสนับสนุน อากาศระหว่างกัน เพื่อ
การท้างานของคลังข้อมูลน้าและ สนับสนุนการท้างานของ
ภูมิอากาศแห่งชาติ
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
2. ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม แห่งชาติ – ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ประสิทธิภาพระบบติดตาม และ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2
ประเมินสภาพภูมิอากาศ ส้าหรับ หน่วยงาน
การบริหารจัดการน้า
2. ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
3. ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และน้า เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม
เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของ และประเมินสภาพภูมิอากาศ
แต่ละหน่วยงานมาบูรณาการ
ส้าหรับการบริหารจัดการน้า –
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อ
ปัจจุบันเกิดความร่วมมือ (MOA)
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
"โครงการพัฒนาระบบประเมิน
ปริมาณน้าฝนและพยากรณ์ฝน
ล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์
ตรวจอากาศ : พืนที่ภาคเหนือ
22

ลาดับ

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้" ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด้าเนินโครงการ แล้วเสร็จ
ปลายปี 2561
3. ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และ
น้าเทคโนโลยีและความ
เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน
มาบูรณาการการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการ – เกิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2
หน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ สสนก.
เยี่ยมชมสถานีเรดาร์ฝนหลวง 4
สถานี ได้แก่
(1) สถานีฝนหลวงอินทร์บุรี
จ.ลพบุรี วันที่ 16 มิ.ย .60
(2) สถานีฝนหลวงพนม
จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มิ.ย.
60
(3) สถานีฝนหลวงพิมาย จ.
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-4
ก.ค. 60
(4) สถานีฝนหลวงสัตหีบ จ.
ชลบุรี วันที่ 27 ก.ค. 60
โดยมีแผนจะเดินทางเยี่ยมชม
สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
เดือน พ.ย. 2560
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ลาดับ

โครงการ

(5)

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
แหล่งน้า ชุมชนต้าบล
สระนกแก้ว
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ด้าเนินการร่วมกับ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
จ้ากัด (มหาชน)

(6)

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
แหล่งน้าชุมชน ปีที่ 2
ชุมชนท่าคล้อ จ.สระบุรี
ด้าเนินการร่วมกับ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
จ้ากัด (มหาชน)

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

1. ขุดลอกสร้างคันดินหนองแก่น
ช้าง ความกว้าง 7.00 ม. ความลึก
3.00 ม. จากระดับดินเดิม แล้ว
สร้างคันดินจากงานดินขุด ขนาด
กว้าง 6.00 ม. ความสูงไม่น้อยกว่า
2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
1,491 ม.
2. ก่อสร้างท่อลอดคสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง0.40 ม. จ้านวน 2 แถว
เชื่อมบึงมะอึกับหนองแก่นช้าง
พร้อมงานคอนกรีตป้องกันหน้าท่อ
คสล. ปริมาณไม่น้อยกว่า 26
ตร.ม
3. ขุดลอกคลองเชื่อมจากหนอง
แก่นช้างถึงทางระบายน้าฝาย
ชลประทาน เชื่อมล้าน้ายัง ขนาด
ปากกว้างไม่น้อยกว่า 15.00 ม.
ความลึก 3.00 ม. จากระดับดิน
เดิม ความยาวรวม 467 ม.
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า
5,534 ลบ.ม.
ขุดลอกคลองค้าใหญ่ ระยะทาง
1,100 กม. คลองกลว้าง 15 ม. ก้น
คลองกว้าง 7 ม. ลึก 4 ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยตามความลาดชัน

1. บรรเทาปัญหาน้าแล้ง น้า
ท่วมในพืนที่ได้ จ้านวน 111
ครัวเรือน
2. มีน้าเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค ตลอดปี จ้านวน 4
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5
บ้านมะอึหมู่ที่ 11 บ้านโนนค้า
หมู่ 9 บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 15
บ้านโนนแก้ว จ้านวน 614
ครัวเรือน ประชากร 2,167 คน
3. มีปริมาณกักเก็บน้าในบึงมะอึ
เพิ่มขึน 24,950 ลบ.ม.
4. ช่วยฟื้นฟูและป้องกันการบุก
รุกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์
พืนที่ประมาณ 4 ไร่
5. มีตัวอย่างพืนที่เกษตร
ผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่
แปลงรวม 151 ไร่
6. ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการน้า
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อยู่ระหว่าง ขุดลอกคลองค้าใหญ่
ความก้าวหน้าร้อยละ 50 เมื่อ
ด้าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ
ระบายน้าและกักเก็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรเทาปัญหาภัย
แล้งมีน้าใช้เพื่อการเกษตรลด
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 22 ครัวเรือน พืนที่
เกษตรได้รับประโยชน์ 2,300 ไร่

ลาดับ

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

(7)

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
แหล่งน้า ชุมชนต้าบล
นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.
กาฬสินธุ์
ด้าเนินการร่วมกับ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
จ้ากัด (มหาชน)

ขุดล้าห้วยทราย ช่วงกลางตาม
ล้าห้วยเดิมที่ตืนเขินถึงระดับ
ท้องนา ขุดสระเก็บน้าในพืนที่
บริจาค ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ไร่
และก่อสร้างฝายชะลอน้าแบบ
ซีเมนต์ผสมทรายเสริมไม้ไผ่ล้า
ห้วยทราย ช่วงปลายงานขุดล้า
ห้วยทราย แล้วเสร็จ สามารถ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภคในพืนที่ชุมชน
ชะลอและกักเก็บน้าไว้ใช้ส้าหรับ
ภาคการเกษตรในฤดูแล้งผู้รับ
ประโยชน์ 545 ครัวเรือน 2,009
คน

(8)

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
แหล่งน้าชุมชน ชุมชน
ทุ่งสง ต.ถ้าใหญ่
อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช
ด้าเนินการร่วมกับ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
จ้ากัด (มหาชน)

1. งานขุดล้าห้วยทราย ช่วงกลาง
ตามล้าห้วยเดิมที่ตืนเขินถึงระดับ
ท้องนา ความกว้างปากล้าห้วย
18.00 ม. ความลึก 3.50 ม. ความ
ยาส 430.00 ม. ความลาดเอียงล้า
ห้วย 1:1
2. ขุดสระเก็บน้าในพืนที่บริจาค
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ไร่ ความกว้าง
40.0 ม. ความยาว 80.00 ม.
ความลึกจากระดับท้องนา 4.00 ม.
ความลาดเอียง 1:1
3. ก่อสร้างฝายชะลอน้าแบบ
ซีเมนต์ผสมทรายเสริมไม้ไผ่ล้าห้วย
ทราย ช่วงปลายงานขุดล้าห้วย
ทราย ความยาวฝายประมาณ
9.60 ม. ความสูงฝายจากท้องล้า
ห้วย 1.30 ม.
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 3
แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลน
น้า
1. บ้านควนยาง หมู่ 5 ฝาย คสล.
ความกว้าง 20 เมตร ความสูง 3
เมตร
2. บ้านนาตาแย้ม หมู่ 5 ฝาย คสล.
ความกว้าง 9 เมตร ความสูง 2.5
เมตร
3. บ้านนน้ารอบ หมู่ 9 ฝาย คสล.
ความกว้าง 17 เมตร ความสูง 2
เมตร
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ด้าเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้า เริ่มด้าเนินการที่
บ้านควนยาง หมู่ 5
ความก้าวหน้าร้อยละ 50 เมื่อ
ด้าเนินการแล้วเสร็จทัง 3
หมู่บ้านจะสามารถบรรเทาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคใน
พืนที่ชุมชนชะลอและกักเก็บน้า
ไว้ใช้ส้าหรับภาคการเกษตรใน
ฤดูแล้งผู้รับประโยชน์ 185
ครัวเรือน พืนที่เกษตร 1,400 ไร่
ได้ปริมาตรน้ากักเก็บเพิ่มขึน
4,800 ลบ.ม.

ลาดับ

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

(9)

โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินปริมาณน้าฝน
และพยากรณ์ฝนล่วงหน้า
โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจ
อากาศ : พืนที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
ด้าเนินการร่วมกับ
กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

1. ร่วมมือกันด้าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบประเมินปริมาณน้าฝน
และพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้
ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ : พืนที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้

1. ร่วมมือกันด้าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบประเมิน
ปริมาณน้าฝนและพยากรณ์ฝน
ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจ
อากาศ : พืนที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูลเรดาร์จากสถานี
เรดาร์ฝนหลวง ทัง 5 สถานี
ได้แก่
1) สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
จ.เชียงใหม่
2) สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จ.
นครสวรรค์
3) สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย
จ.นครราชสีมา
4) สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ
จ.ชลบุรี
5) สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม จ.
สุราษฎร์ธานี
2. ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยน้าเทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมาบูรณาการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
ร่วมศึกษาการท้างานการรับ ส่ง
ข้อมูลเรดาร์จากสถานีต่างๆ
มายัง ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ย. 60

2. ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยน้าเทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมาบูรณาการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
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ตัวชีวัด 1.4.2 โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (โครงการ/กิจกรรม)
คาอธิบาย :
นับจ้านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน. ในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
เป้าหมาย :
6 โครงการ/กิจกรรม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสนก. มีจ้านวนโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ลาดับ

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

(1)

ASEAN
Hydroinformatics and
Climate Data Center
(AHC) : Cambodia
ด้าเนินการร่วมกับ
1. Department of
Technology and
Innovation, Laos PDR
2. Department of
Disaster Prevention
and Mitigation,
Ministry of Interior
3. Department of
Water Resources,
MONRE, Thailand
4. NECTEC, Thailand

ร่วมการประชุม 71st
ASEAN-COST ระหว่างวันที่
24-26 ตุลาคม 2559 ณ
Apsara Palace Resort
and Conference Center
เมือง
เสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยน้าเสนอแนวคิด
การจัดตัง ASEAN
Hydroinformatics and
Climate Data Center
(AHC) หาความร่วมมือ
ร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ในการพัฒนาระบบ
ข้อมูลน้าในระดับอาเซียน
อย่างเป็นทางการ

สสนก. เข้าร่วมการประชุม 71st
ASEAN-COST ระหว่างวันที่ 24-26
ตุลาคม 2559 และน้าเสนอแนวคิดการ
จัดตัง ASEAN Hydroinformatics and
Climate Data Center (AHC) โดย
ASEAN Secretariat ได้แนะน้าการ
ด้าเนินงานของ AHC ต่อที่ประชุม
เพื่อให้ สสนก. น้าไปปฏิบัติงานดังนี
(1) ประสานงานกับ Sub-Committee
ภายใต้ ASEAN-COST เพื่อก้าหนด
แนวทางความร่วมมือกับ SubCommittee ในเบืองต้น โดย:
1) Sub-Committee on
Microelectronics and Information
Technology - SCMIT โดยหน่วยงาน
ตัวแทนของประเทศไทยคือ National
Electronics and Computer
Technology Center: NECTEC,
National Science and Technology
Development Agency: NSTDA
2) Sub-Committee on
Meteorology and
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ลาดับ

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
Geophysics - SCMG โดยหน่วยงาน
ตัวแทนของประเทศไทยคือ Thai
Meteorological Department,
Ministry of Information and
Communication Technology: TMD
3) Sub-Committee on Space and
Technology and Applications โดย
หน่วยงานตัวแทนของประเทศไทยคือ
Geo-Informatics and Space
Technology Development
Agency: GISTDA
(2) ประสานงานกับหน่วยงานใน
อาเซียนที่เกี่ยวข้องทัง 2 หน่วยงาน เพื่อ
รายงานข้อมูลในเบืองต้นเกี่ยวกับ AHC
ASEAN Senior Officials on
Environment (ASOEN) - Working
Group on Water Resource
Management:
1) AWGWRM โดยหน่วยงานตัวแทน
ของประเทศไทยคือ Water Resources
Department (DWR), Ministry of
Natural Resources and
Environment: MONRE
2) ASEAN Committee on Disaster
Management:
ACDM โดยหน่วยงานตัวแทนของ
ประเทศไทย Department of
Disaster Prevention and
Mitigation, Ministry of Interior
(3) ประสานงานกับหน่วยงานใน
ประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
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ลาดับ

(2)

โครงการ

สัมมนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและ
เดนมาร์ก ด้านการ
บริหารทรัพยากรน้า
(Seminar on
Thailand – Denmark
Collaboration on
Water Resource)
ด้าเนินการร่วมกับ
1. กระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. กระทรวงการ
ต่างประเทศ
3. สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน
4. สถานเอกอัครราชทูต
เดนมาร์กประจ้า
ประเทศไทย
5. DHI ประเทศ
เดนมาร์ก
6. Danfoss Thailand

แผนการดาเนินงาน

ก้าหนดการประชุม
Thailand - Denmark
Collaboration on Water
Resources Management
ระหว่างวันที่ 21 - 24
สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการน้าจาก
ราชอาณาจักรเดนมาร์กมา
เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ส่งเสริมการบริหารจัดการน้า
ของไทยให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ขึนและสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมและปัญหาการขาด
แคลนน้าในไทยได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
ประเทศในลุ่มน้าโขง เพื่อสร้างความ
ร่วมมือ
(4) ประสานงานกับ ASEANSecretariat เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ในการด้าเนินงานของ AHC
สสนก. ร่วมกับระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
โคเปนเฮเกน และสถานเอกอัครราชทูต
เดนมาร์กประจ้าประเทศไทย จัด
สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยและเดนมาร์ก ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า (Seminar on
Thailand – Denmark
Collaboration on Water Resource)
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จากประเทสเดนมาร์กมาร่วมบรรยาย
และหารือเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ
ของไทยรวมทังถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างวันที่ 21 - 24
สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม
ทังสิน 120 คน จากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและ
สถาบันการศึกษา

ลาดับ

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

(3)

MoU on Learning
Network and
Collaborative
Research on Climate
Water Resource and
Environment
Sciences for
Management
ด้าเนินงานร่วมกับ
The National Key
Laboratory of
Numerical Modeling
for Atmospheric
Sciences and
Geophysical Fluid
Dynamics, Institute
of Atmospheric
Physics, Chinese
Academy of
Sciences (LASG/ IAP,
CAS) กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Statement of
Cooperation on
Science and
Technology for
Disaster Risk
Reduction
ด้าเนินงานร่วมกับ
The United Nations
Office for Disaster

เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้าน
Water Resource and
Environment Sciences
for Management

เจ้าหน้าที่ สสนก. เข้าร่วมอบรม WRF
Data Assimilation ณ The National
Key Laboratory of Numerical
Modeling for Atmospheric
Sciences and Geophysical Fluid
Dynamics . Institute of
Atmospheric Physics Chinese
Academy of Sciences (LASG/ IAP
CAS) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 20
เมษายน 2560 โดยการอบรม WRF
Data Assimilation เป็นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่
เจ้าหน้าทีส่ ามารถน้ามาประยุกต์ใช้ใน
การด้าเนินงานของ สสนก. ต่อไป

สสนก. และ ส้านักงานเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติแห่งสหประชาชาติ
(The United Nations
Office for Disaster Risk
Reduction - UNISDR) ได้
ร่วมกันด้าเนินงานเผยแพร่
แนวทางการประยุกต์ใช้ ว.
และ ท. เพื่อบริหารจัดการน้า

ผู้แทนจาก สสนก. น้าโดย ดร.รอยล
จิตรดอน ผสสนก. ได้เข้าร่วมการ
ประชุม 2017 Global Platform for
Disaster Risk Reduction ระหว่าง
วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกว่าด้วยการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครังที่ 5 จัด
โดยUNISDR และรัฐบาลเม็กซิโก ณ
เมืองแคนคูน ประเทศสหรัฐเม็กซิโก

(4)
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ลาดับ

โครงการ
Risk Reduction UNISDR

(5)

Flood and Drought
Management Tools
ด้าเนินงานร่วมกับ
International Water
Association (IWA)

แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

และลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ตามแนวทาง
พระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา
รถบพิตร ซึ่งสอดคล้องกับ
“กรอบการด้าเนินงานเซนได
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573”
ของ UNISDR มาตังแต่ต้นปี
2559 โดย สสนก. และ
UNISDR ยังได้ร่วมกัน
ถอดแบบความส้าเร็จการ
จัดการน้าชุมชน ของ สสนก.
เพื่อเป็นต้นแบบการ
ด้าเนินงานและได้เผยแพร่
เอกสารในการประชุม/
สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทังใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
สสนก. ได้รับเชิญจาก
International Water
Association (IWA) ซึ่งเป็น
พันธมิตรของ สสนก. ในการ
พัฒนาเครื่องมือในการ
จัดการน้าท่วมและภัยแล้ง
(Flood and Drought
Management tools) เพื่อ
ร่วมประชุมวิชาการ และ
เผยแพร่ผลงานของ สสนก.
ในเวทีโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ในหัวข้อหลัก “From Commitment
to Actions” มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม
ทังสิน 5,860 คน จาก 189 ประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางด้าเนินงาน พัฒนาความร่วมมือ
และติดตามความก้าวหน้าของประเทศ
สมาชิกในการด้าเนินการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติตามกรอบการด้าเนินงาน
เซนได ซึ่ง สสนก. ได้เข้าร่วมอภิปรายใน
การประชุมด้าน ว. และ ท. “The
Contribution of Science and
Technology to Achieving the 2020
Sendai Target on National and
Sub-National DRR Strategies” ใน
การนี ผสสนก. ได้น้าเสนอในหัวข้อ
“เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: ตัวอย่างการบริหารจัดการน้าของ
ประเทศไทย”
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สสนก. เข้าร่วมประชุมในงาน IWA
World Water Congress &
Exhibition 2016 ณ เมืองบริสเบน
ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 9 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมนีเป็น
การประชุมระดับนานาชาติด้าน
ทรัพยากรน้าประจ้าปี และ สสนก. เข้า
ร่วมบรรยายในเรื่อง (1) วิกฤตภัยแล้งใน
ประเทศไทย ปี 2558 (2) ลุ่มน้า
เจ้าพระยา: อดีตถึงปัจจุบัน (3) การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลาดับ

(6)

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

การบริหารจัดการน้า ทังใน
ระดับ macro และ micro
เพื่อเป็นตัวอย่างของการ
บริหารจัดการน้า ให้กับ
ประเทศอื่นๆ รวมทัง
แลกเปลี่ยนเทคนิคและองค์
ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าจากประเทศ
ต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม
ASEAN
ก้าหนดการประชุม
Hydroinformatics
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย
and Climate Data
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Center (AHC): Brunei ครังที่ 72 (The 72nd
Darussalam
Meeting of the ASEAN
ด้าเนินงานร่วมกับ
Committee on Science
SCMIT: Suband Technology: ASEAN
Committee on
COST - 72) ประกอบด้วย
Microelectronics and ผู้แทนจากประเทศสมาชิก
Information
อาเซียนทัง 10 ประเทศ โดยมี
Technology ภายใต้
ประธานในที่ประชุมคือ
ASEAN Committee
ประเทศกัมพูชา (H.E. Dr.
on Science and
Tung Ciny, Under
Technology (COST) Secretary of State,
Ministry of Industry and
Handicraft) ในการประชุม
ครังนี ประเทศไทยได้น้าเสนอ
โครงการใหม่ 3 โครงการ ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติทังหมด ได้แก่
1. Establishment of
ASEAN Large Nuclear and
Synchrotron Network (โดย
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ผลการดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการน้าระดับชุมชน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สสนก. เข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครังที่ 72 (The 72nd
Meeting of the ASEAN Committee
on Science and Technology:
ASEAN COST - 72) ระหว่างวันที่ 2226 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการประชุม
ASEAN COST - 72 ครัง มีการจัด
ประชุม 9 คณะอนุกรรมการ (Sub Committee) ภายใต้คณะกรรมการ
ASEAN COST และ สสนก. โดย ดร.
สุทัศน์ วีสกุล ได้น้าเสนอโครงการ
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งอาเซียน
(ASEAN Hydroinformatics and
Climate Data Center: AHC) ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครังที่ 46 (The 46th
Meeting of the ASEAN Sub Committee on Microelectronics
and Information Technology:
SCMIT - 46) และคณะอนุกรรมการ

ลาดับ

(7)

โครงการ

แผนการดาเนินงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ หรือ สทน. ร่วมกับ
สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน หรือ สซ.)
2. ASEAN
Hydroinformatics and
Climate Data Center: AHC
(โดย สสนก.)
3. ASEAN Network for
Nuclear Power Safety
Research (โดย สทน.)
โครงการวิจัยและพัฒนา สสนก. ร่วมกับ Department
ร่วมเรื่องการใช้
of Technology and
วิทยาศาสตร์และ
Innovation (DTI)
เทคโนโลยี เพื่อบริหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
จัดการทรัพยากรน้า
เทคโนโลยี สปป. ลาว และ
ด้าเนินงานร่วมกับ
มูลนิธิโคคาโคล่า ประเทศไทย
Department of
ด้าเนินการพัฒนาภายใต้หัวข้อ
Technology and
“การใช้วิทยาศาสตร์และ
Innovation, Laos
เทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการ
PDR, เมืองสังทอง สปป. ทรัพยากรน้า ภายใต้โครงการ
ลาว และมูลนิธิโคคา
Monkey Cheek project to
โคล่า ประเทศไทย
Laos” ปี พ.ศ. 2560 สสนก.
ร่วมกับ DTI และมูลนิธิ
โคคาโคล่าประเทศไทย ได้
เสนอพืนที่ในการท้าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ที่โรงเรียนมัธยม
สมบูรณ์ ณ บ้าน
นาเทียม เมืองสังทอง นคร
หลวงเวียงจันทน์ โดยให้
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ใน
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ผลการดาเนินงาน
SCMIT มีมติสนับสนุนโครงการ ASEAN
Hydroinformatics and Climate
Data Center AHC จึงได้น้าเสนอ
โครงการต่อไปยังคณะกรรมการ
ASEAN COST และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ASEAN COST ให้
ด้าเนินงานโครงการภายใต้ชื่ออาเซียน

สสนก. การเข้าร่วมประชุมวางแผนและ
ส้ารวจพืนที่ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 1316 กรกฎาคม 2560 ท้าให้เกิดแผนการ
ท้างานระยะ 3 ปี (2016-2019)
- ด้านระบบการติดตามสถานการณ์น้า:
จัดอบรมการติดตามการท้างาน การใช้
ข้อมูล และการบ้ารุงรักษาสถานี
โทรมาตรฯ ให้เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว
เพิ่มเติม โดยจัดอบรมแล้วระหว่างวันที่
8-11 ส.ค. 2560
- ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน
: ท้าการส้ารวจพืนที่เพื่อสรุปแนว
ทางการจัดการแหล่งน้า แก้มลิง และ
การเชื่อมโยงแหล่งน้า และการจัดน้า
เพื่อการบริโภค
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้า
แก้มลิง และเชื่อมโยงแหล่งน้า
- ศึกษาดูงานการจัดการน้าชุมชนใน
ประเทศไทย

ลาดับ

(8)

โครงการ

Workshop on
Establishing ASEAN
Hydroinformatics
and Climate Data
Center (AHC)
ด้าเนินงานร่วมกับ
1. ประเทศกัมพูชา
2. ประเทศอินโดนีเซีย
3. สาธารณรัฐประชา
ธิปไตยประชาชนลาว
4. ประเทศมาเลเซีย
5. สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนม่าร์
6. ประเทศฟิลิปปินส์
7. ประเทศไทย
8. ประเทศเวียดนาม
และบริษัทเอกชน
e-water

แผนการดาเนินงาน
ชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลพืนที่
และข้อมูลแหล่งน้าให้ สสนก.
ก้าหนดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดตัง
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งอาเซียน (Workshop
on Establishing ASEAN
Hydroinformatics and
Climate Data Center
(AHC)) ณ ประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.จัดตังคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งอาเซียน
2. สนับสนุนและท้าให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
การจัดตังคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งอาเซียน
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ผลการดาเนินงาน

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตัง
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งอาเซียน
(Workshop on Establishing ASEAN
Hydroinformatics and Climate
Data Center (AHC)) เมื่อวันพุธที่ 8
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความเห็นพ้องในการร่วมกันแบ่งปัน
ข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า การ
สร้างศักยภาพบุคลากรในอาเซียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
ถ่ายทอดตัวอย่างความส้าเร็จการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าชุมชน และการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทังขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระดับ
นานาชาติโดยเริ่มจากโครงการขนาด
เล็ก ทังนี สสนก. พร้อมเป็นศูนย์แห่ง
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้าส้าหรับ
ภูมิภาคอาเซียน

รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based)

ตัวชีวัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชีวัด 2.1.1 ร้อยละการด้าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ร้อยละ)
คาอธิบาย :
1) หน่วยงานจัดท้าแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามแบบฟอร์มแผนการสร้างความรับรู้
เข้าใจแก่ประชาชน
2) หน่วยงานด้าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) หน่วยงานรายงานผลการด้าเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ก้าหนดไว้ใน
ข้อ 1
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 สสนก. ได้จัดท้าแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ ป ระชาชนส่ ง ให้ ก.พ.ร. เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยผลการด้ าเนิ น งานปี งบประมาณ 2560 สสนก. สามารถ
ด้าเนินงานได้ตามแผนทังหมด โดยมีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้า
2.การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้า และ
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทังสิน 204 ครัง ประกอบด้วย โทรทัศน์ (44 ครัง) วิทยุ (31 ครัง)
สิ่งพิมพ์ (65 ครัง) สารสนเทศออนไลน์ (35 ครัง) และการจัดกิจกรรมต่างๆ (29 ครัง)
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ตัวชีวัด 2.1.2 ร้อยละการชีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ (ร้อยละ)
คาอธิบาย :
1) หน่วยงานมีกลไกและจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการชีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
2) PMOC ส้านักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันก้าหนดประเด็นข่าวที่ต้องการให้หน่วยงานชีแจง
และก้าหนดหน่วยงานที่ต้องการให้ชีแจง รวมทังก้าหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ตอบสนองของแต่ละ
ประเด็นข่าวเข้าสู่ระบบฯ
3) หน่วยงานชีแจงประเด็นข่าวที่มีคุณภาพและรายงานเข้าสู่ระบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่
ก้าหนดไว้
4) เจ้าภาพตัวชีวัดสรุปผลการด้าเนินงานของหน่วยงานจากระบบ
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ของ สสนก. เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
สสนก. ไม่มีประเด็นส้าคัญที่ต้องชีแจง

36

ตัวชีวัด 2.2. จ้านวนข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรน้าที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
คาอธิบาย :
มติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) ครังที่ 2/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ได้
มอบหมายให้ สสนก. ศึกษาวิธีแก้ปัญหาเขาหัวโล้นและการปลูกพืชไร่บนภูเขา และไร่อ้อยทังระบบ
เป้าหมาย :
2 เรื่อง

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสนก. ได้ด้าเนินการศึกษา
แนวทางด้านการบริหารทรัพยากรน้า เรื่องแก้ปัญหาเขาหัวโล้นและการปลูกพืชไร่บนภูเขา และไร่อ้อยทังระบบ
โดยได้จัดท้าแนวทางและก้าหนดพืนที่ต้นแบบฟื้นฟูเขาหัวโล้น พืนที่ด้าเนินงานบ้านดงผาปูนและบ้านนาบง
ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และแนวทางการศึกษาและพัฒนาพืนที่ต้นแบบแก้ปัญหาระบบ
น้าส้าหรับไร่อ้อย มีรายละเอียดการด้าเนินงาน ดังนี
1. การฟื้นฟูเขาหัวโล้น ด้าเนินงานในพืนที่ต้นแบบบ้านดงผาปูน และบ้านนาบง ต้าบลบ่อเกลือใต้
อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและป่าอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มความชุ่มชืน
ในชันดินและปรับปรุงดิน ฟื้นฟูแหล่งน้าและระบบส้ารองน้า และเพิ่มพืนที่ป่า ปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก
การด้าเนิ น งานปี 2559 ได้ร่ว มส้ ารวจพร้ อมผู้ น้าชุม ชนทัง 2 หมู่บ้ าน และหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสรุป
แนวทางการฟื้นฟูเขาหัวโล้นร่วมกัน ทังงานพัฒนาน้าอุปโภค บริโภค และการเกษตร พืนที่เป้าหมายในบ้าน
ดงผาปูนและบ้านนาบง รวม 3,200 ไร่ และได้ด้าเนินงานระยะที่ 1 ในการเพิ่มความชุ่มชืนให้กับป่าต้นน้าโดย
การสร้างฝายชะลอน้าและปลูกกล้วยป่า ปรับปรุงดินให้อุ้มน้า และปลูกพืชคลุมดิน เตรียมกล้า และปลูกกล้วย
ป่าเสริมร่องน้า บริเวณเขาหัวโล้น เพาะกล้าไม้ท้องถิ่น เพื่อเตรียมปลูกเสริม ในพืนที่ป่าต้นน้าฟื้นฟูล้าห้วยสาขา
โดยด้าเนินการใน 3 ล้าห้วยได้แก่
- ห้วยหาน : ท้าการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 2 ฝาย ขุดลอกตะกอนหน้าฝายเดิม และวาง
ระบบท่อส่งน้าไปยังถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็กความจุ 100 ลบ.ม. และส่งต่อไปยังถังเก็บน้ามาตรฐานขนาด
ความจุ 99 ลบ.ม.
- ห้วยน้าอุ่น : สร้างฝายกักเก็บน้าและดักตะกอน 5 ฝาย
- ห้วยโต้ง : ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ขุดลอกล้าเหมืองส่งน้า
จากฝายคอนกรีตเสริมเหล็กไปยังพืนที่การเกษตร จ้านวน 2 สาย
2. การศึกษาและพัฒนาพืนที่ต้นแบบแก้ปัญหาระบบนาสาหรับไร่อ้อย ด้าเนินงานในพืนที่ต้นแบบของ
สสนก. ที่บ้านโคกกลาง ต้าบลจุมจัง อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพืนที่ต้นแบบร่วมกับเอกชน ที่
ต้าบลซับสมบูรณ์ อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาแนวทางการควบคุมระดับน้าใต้ดินให้มีความชืน
ในเขตรากพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการงอกซ้าและเพิ่มผลผลิตอ้อยและพืชไร่หลังการเก็บเกี่ยวต่อไป และ
ด้าเนินงานพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้าโดยก่อสร้างระบบเติมน้าใต้ดินในพืชไร่อ้อย จ้านวน 2 แปลงพืนที่ 45 ไร่
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โดยก่อสร้างบ่อเติมน้าใต้ดิน ขุดบ่อฝังท่อวงกลมพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 พืนที่ขนาด 30 ไร่ และ
บ้านใหม่ซับเจริญ หมู่ที่ 10 พืนที่ขนาด 15 ไร่ และจัดท้าแผนบริหารจัดการน้าระดับต้าบล โดยพิจารณาพืนที่
ศักยภาพให้เป็นแหล่งน้ารองรับน้าอุปโภค บริโภค เกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพืนที่ต้าบลซับสมบูรณ์
พร้อมสร้างตัวอย่างพืนที่ การท้าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทาง
อาหาร
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รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Based)

การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตัวชีวัดบังคับที่ 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
คาอธิบาย :
วัด ระดั บ ความส้ าเร็ จ จากการใช้ ผ ลส้ ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริก ารของสถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยให้หน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด้าเนินการส้ารวจ
เพื่อพัฒนาการให้บริการของสถาบัน
เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจงานบริการร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการส้ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนภายใน
ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สสนก. ได้
น้าเสนอแนวทางการด้าเนินโครงการประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีขอบเขตการด้าเนินงานครอบคลุม 3 ส่วน คือ 1) ประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 2) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และ 3) ประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทังนีที่ประชุม
รับทราบ และมีมติเห็นชอบวิธีส้ารวจ/แบบสอบถามส้าหรับการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
สสนก. แล้ว
และในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สสนก.
ได้น้าเสนอการปรับปรุงการด้าเนินงานตามผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุม โดยผล
ส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับร้อยละ 88.60 (หมายถึง พอใจอย่างยิ่ง) มีรายละเอียดดังนี
ด้านการบริการ
1. กระบวนการขันตอนการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สิ่งอ้านวยความสะดวก
4. คุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ดัชนีชีวัดความพึงพอใจโดยรวม
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ระดับความพึงพอใจ
4.38
4.43
4.39
4.32
4.61
4.43
88.60

ตัวชีวัดบังคับที่ 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
คาอธิบาย :
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินใน
X 100
ปีงบประมาณ พ .ศ.2560
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
องค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ .ศ.2560
จานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
องค์การมหาชนให้ใช้เพื่อด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระบุที่มาของเงินประกอบด้วย)
จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงิน
อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
เงื่อนไข :
1. การค้านวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ต้นปี เป็นหลัก การปรับ
แผนการใช้จ่ายเงินระหว่างปีจะไม่ถูกน้ามาพิจารณาในตัวชีวัดนี
2. หากมี การก่อ หนี ผู กพั น มี บั น ทึ กข้ อ ตกลง สั ญ ญา หรือมี การให้ ทุ น การศึ กษาตามแผนการใช้
จ่ายเงินให้น้ามาค้านวณเป็นผลงานได้
3. กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่ก้าหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้
ค้านวณผลการประเมินเป็น ร้อยละ 100
เป้าหมาย : ร้อยละ 96
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุม
ได้มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี 2560 รวมวงเงินงบประมาณ 313.3675 ล้านบาท และใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้มีการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ณ สินไตรมาสที่ 4/2560 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณแล้วทังสิน 306.1263 ล้านบาท
คงเหลือ 7.2412 ล้านบาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 97.69 ของแผนงบประมาณ
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ตัวชีวัดที่ 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
คาอธิบาย :
ก้าหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริห ารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการ
ประเมินใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 7)
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 3)
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ภายในเวลา
2.0
ที่ก้าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตร
1.75
มาส
(0.25)
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
(0.25)
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
(0.25)
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
(0.25)
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
(0.25)
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
(0.25)
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
(0.25)
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน
0.5
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
1.5.7 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
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1.0
1.75
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)

2.การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 3)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้ าที่ (ในการก้าหนดนโยบาย) ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการ
ประชุม และผลการน้านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไป
ปฏิบัติ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

2

1

เป้าหมาย : 4.0000 คะแนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
เป้าหมาย
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
ระดับ 4
แผนปฏิบัติงานประจ้าปี ภายในเวลาที่ก้าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุม
ระดับ 4
ภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบ
ระดับ 4
ภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความ
ระดับ 4
เสี่ยง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ระดับ 4
จัดการสารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ระดับ 4
ทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
ระดับ 4
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
ระดับ 4
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ผล
ระดับ 5

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 1
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแล
องค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง
และภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน
เป็นรายบุคคล
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน
และอนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
1.5.7 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
2.การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินตนเอง
ควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ใน
การก้าหนดนโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประชุม และผลการน้านโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
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ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

สูตรการคานวณ :
นาหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
ตัวชีวัดผล
คิดเป็น ของผลสาเร็จตามเป้าหมายของ
ตัวชีวัด
การปฏิบัติงาน (i)
ร้อยละ
(Wi) 1
2
3
4
5
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
20.0 1
2
3
4
5
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ภายใน
เวลาที่ก้าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผล 17.5
การด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ 2.5
1
2
3
4
5
ควบคุมภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ 2.5
1
2
3
4
5
ตรวจสอบภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ 2.5
1
2
3
4
5
บริหารความเสี่ยง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ 2.5
1
2
3
4
5
บริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ 2.5
1
2
3
4
5
บริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
2.5
1
2
3
4
5
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก 2.5
1
2
3
4
5
1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่
5.0
1
3
5
ก้ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ / 10.0 1
2
3
4
5
อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญต่อ 17.5
องค์การมหาชนในรายงานประจ้าปี งบประมาณ
หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน ทังในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก)
อย่างถูกต้องเชื่อถือได้
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
2.5
1
3
5
ความเสีย่ งและภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
2.5
1
3
5
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการ
2.5
1
3
5
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คะแนน
คะแนน
ถ่วงนาหนัก
ที่ได้
(Wi x
(SMi)
SMi)/∑Wi
5.0000

1.0000

5.0000

0.1250

5.0000

0.1250

5.0000

0.1250

1.0000

0.0250

5.0000

0.1250

5.0000
5.0000
5.0000

0.1250
0.1250
0.2500

4.0000

0.4000

5.0000

0.1250

5.0000
5.0000

0.1250
0.1250

องค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของ
2.5
คณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการ
2.5
องค์การมหาชน และอนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผน
2.5
ยุทธศาสตร์
1.5.7 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ของ
2.5
องค์การมหาชน
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์กรมหาชน

1

5

5.0000

0.1250

5

5.0000

0.1250

1

5

5.0000

0.1250

1

5

5.0000

0.1250

5

5.0000

1.0000

5

5.0000

0.5000

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก

4.8000

1

2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

20

1

10

1

นาหนักรวม (∑W)

100

3

2

3

4

โดยที่ : W คือ น้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวชีวัดแต่ละตัว โดยผลรวมน้าหนักคิดเป็นร้อยละของทุกตัวชีวัด
เท่ากับ 100
SM คือ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
i คือ ล้าดับที่ของตัวชีวัดที่ก้าหนดขึนตามแผนพัฒนาองค์การ ; 1, 2,…, i
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ระดับ 1 เท่ากับ 1 คะแนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ระดับ 2 เท่ากับ 2 คะแนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ระดับ 3 เท่ากับ 3 คะแนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ระดับ 4 เท่ากับ 4 คะแนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ระดับ 5 เท่ากับ 5 คะแนน
คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
แสดงรายละเอียดตัวชีวัดย่อย ดังนี
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในเวลาที่กาหนด
(นาหนักร้อยละ 2)
แผนยุ ท ธศาสตร์ คื อ แผนก้ าหนดทิ ศ ทางการ
ท้ างานขององค์ ก ารมหาชน เนื อหาของแผน
ยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น คือ

1) วิสัยทัศน์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงานประจ้าปี คือ แผนที่ระบุ
ภารกิจที่ด้าเนินการในรอบปี พร้อมด้วย
งบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กร
เนือหาของแผนปฏิบัติงานประจ้าปี มี 6
ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมาย
3) ขันตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานประจ้าปี ภายในเดือนธันวาคม 2559
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผน
1 2 3 4 5
ปฏิบัติงานประจ้าปี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผน
1 2 3 4 5
ปฏิบัติงานประจ้าปี ภายในเดือนตุลาคม 2559
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผน
1 2 3 4 5
ปฏิบัติงานประจ้าปี ภายในเดือนกันยายน 2559
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผน
1 2 3 4 5
ปฏิบัติงานประจ้าปีก่อนสินปีงบประมาณ 2559 ภายในเดือนสิงหาคม
2559
ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของ สสนก. พ.ศ. 2560 – 2564 และแผน
ปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครังที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2559 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2560 – 2564 และแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว
1 2 3 4 5
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หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2559 (วาระที่ 4.3 “แผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
(นาหนักร้อยละ 1.75)
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นาหนักร้อยละ 0.25)
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
และการติดตามผลและการประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
1 2 3 4 5
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง
1 2 3 4 5  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง
1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง

รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
1 2 3 4 5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด าเนิ น การได้ ร ะดั บ 5 มี ก ารรายงานผลการควบคุ ม ภายในทุ ก ไตรมาสและคณะกรรมการได้ ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ดังนี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.1 หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในได้ ร ายงานผลการควบคุ ม ภายในว่ า
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้รับทราบผลการประเมินการควบคุมภายในประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สสนก. ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิน โดยสรุป
ภาพรวมของการควบคุมภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สสนก. ที่ผ่านมา มีความ
เหมาะสมและเพียงพอที่จะท้าให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด้าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทังในส่วน
ของผู้ตรวจสอบภายใน
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- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
วาระที่ 4.2 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
รายงานผลการ สอบทานงบการเงิน และระบบการควบคุม ภายใน ประจ้า ไตรมาสที่ 2/2560
(1 ม.ค.–31 มี.ค. 2560) ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เห็นว่า โดย
ภาพรวมผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชีการพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการตาม
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ สสนก. ได้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และมีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่เพียงพอ ทังนี เสนอแนะ
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้ องน้าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบไปประกอบพิจารณาปรับกับ
การท้างานต่อไป
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 5/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.1 ผู้อ้านวยการ สสนก. ได้มีค้าสั่งแต่งตังคณะท้างานปรับปรุงระเบียบและค้าสั่ง
ของ สสนก. ตามค้าสั่งที่ 6/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยให้มีหน้าที่พิจารณาศึกษาและ
เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบและค้าสั่งของ สสนก. เพื่อเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการบริหาร
ฯ และผู้บริห ารในการควบคุมการบริหารจัดการภายใน 5 เรื่อง ได้แก่ การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ผู้อ้านวยการพิจารณา โดยมีก้าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วาระที่ 4.3 คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและ
รายงานผลการสอบทานงบการเงิ นและระบบการควบคุ มภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 3/2560 ที่
เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารเร่งด้าเนินการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2560 และท้า
การปรับ ปรุงรายการวั สดุ ที่ไม่ใช่รายการครุภั ณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น
เรื่องการจัดท้าแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2546 ออกจากแผนการปฏิ บัติการจัดซือจัดจ้าง
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สสนก. ที่ได้จัดส่งให้แก่ สตง.
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการฯ รับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในด้าน
การควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยการควบคุมภายในด้านการพัสุดของ สสนก. ก่อน พ.ร.บ.
การจั ด ซื อจั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้ บั งคับ มี การแบ่ งแยกหน้ าที่ การ
พิจารณา การก้าหนดวิธี การคัดเลือก และการตรวจรับพัสดุออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทังมีการ
มอบอ้านาจในการสั่งการ และการอนุมัติ ให้แก่ผู้บริหารระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินงานพัสดุมากที่สุด และเห็นว่าข้อเสนอแนะในเรื่องการน้าระบบ IT ทางพัสดุที่มีอยู่
เดิ ม มาปรั บ ใช้ กั บ การบริ ห ารพั ส ดุ ต ามกฎหมายพั ส ดุ ใหม่ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ฝ่ า ยบริ ห ารควรรั บ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการบริหารพัสดุ
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หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 (วาระที่ 4.2 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 5/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 (วาระที่ 4.3 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
5) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นาหนักร้อยละ 0.25)



เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ดาเนินการได้ระดับ 5 มีการเสนอแผนตรวจสอบภายใน และการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการบริหาร สสนก. ทุกไตรมาส ดังนี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2559 วันที่ 29 กันยายน 2559
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริหาร สสนก. มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปี 2560
1 2 3 4 5
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- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.1 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงาน
ผลการสอบทานงบการเงิน และระบบการควบคุม ภายในประจ้าไตรมาสที่ 1/2560 ที่เสนอโดยผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เห็นว่า โดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน
การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ต ามช่ ว งระยะเวลาดังกล่ าวของ สสนก. ได้ ป ฏิ บั ติ งานตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และมีระบบการควบคุมภายใน ทางด้านการเงินที่
เพียงพอ ทังนี คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับน้า
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปประกอบพิจารณาปรับปรุงการท้างานทางด้านการเงิน และ
การใช้จ่ายเงินโครงการให้รัดกุ่มยิ่งขึน เร่งรัดการเร่งรัดการด้าเนินงานโครงการที่ยังมีผลการใช้จ่ายเงิน
ล่ า ช้ า กว่ า แผน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
วาระที่ 4.2 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
รายงานผลการสอบทานงบการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายใน ประจ้ า ไตรมาสที่ 2/2560
(1 ม.ค.–31 มี.ค. 2560) ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เห็ นว่า โดย
ภาพรวมผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชีการพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการตาม
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของ สสนก. ได้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และมีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่เพียงพอ ทังนี เสนอแนะ
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน้าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบไปประกอบพิจารณาปรับกับการ
ท้างานต่อไป
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วาระที่ 4.3 คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและ
รายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 3/2560 ที่เสนอ
โดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารเร่งด้าเนินการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2560 และท้าการ
ปรับปรุงรายการวัสดุที่ไม่ใช่รายการครุภัณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิน เรื่องการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2546 ออกจากแผนการปฏิ บัติการจัดซือจัดจ้างประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สสนก. ที่ได้จดั ส่งให้แก่ สตง.
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปี
2561
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.2
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2559 (วาระที่ 4.2 “ติดตาม
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2)

3)

4)

5)

และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 (วาระที่ 4.2 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 (วาระที่ 4.3 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (นาหนักร้อยละ 0.25)



เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ดาเนินการได้ระดับ 5 มีการน้าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหาร สสนก. ทุกไตรมาส ดังนี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.1 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปี
งบประมาณ 2560 และผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2560 โดยก้าหนดให้มีการติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกไตรมาส เพื่อช่วยสอบทานความเพียงพอและ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ
1 2 3 4 5
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- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
วาระที่ 4.2 โดยคณะกรรมการบริห าร สสนก. รับ ทราบผลการด้ าเนิ น งาน ไตรมาสที่
2/2560 และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ ค วามเห็ น ว่ า สั ญ ญาการก่ อ สร้ า งอาคารหากมี ค วาม
จ้าเป็นต้องแก้ไขก็ให้รีบด้าเนินการ และกรณีที่ ดร. สุทัศน์ วีสกุล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารฯ ซึ่งจะเข้าด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการ สสนก. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นี เพื่อ
ความเหมาะสมในการบริหารงาน ควรเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคาร
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วาระที่ 4.3 โดยคณะกรรมการบริห าร สสนก. รับ ทราบผลการด้ าเนิ น งาน ไตรมาสที่
3/2560 และความเห็ น ของคณะอนุ กรรมการฯ ที่ ขอให้ มีการน้าเสนอผลการทบทวนระเบี ย บ
เกี่ยวกับการทดแทนการประสบอั นตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้าที่ สสนก.
และแผนการย้ายที่ท้าการไปอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560
วาระที่ 4.1 โดยคณ ะกรรมการบริ ห าร สสนก. รั บ ทราบผลการด้ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับ การติดตามผลการด้าเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี่ ยงประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเรื่องประโยชน์ทดแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง กรณีได้รับอุบัติภัยจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ แ ก่ สสนก. ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ องค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 รั บ รองให้
ผู้อ้านวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างต้องได้รับประโยชน์ทดแทนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทนก้าหนดให้ และแผนการย้ายที่ท้าการไปอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทังในส่วนของส้านักงาน และระบบ IT ซึ่ง
เห็นว่ามีความพร้อมต่อการย้ายทีท่ ้าการ
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2560
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.3
1) แผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 (วาระที่ 4.1
“ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 (วาระที่ 4.2
“ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 (วาระที่ 4.3
“ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศ
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ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
5) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 (วาระที่ 4.1
“ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
6) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2560 (วาระที่ 3.3
“ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นาหนักร้อยละ
0.25)
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด้าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
1 2 3 4 5
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง
1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง

รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ดาเนินการได้ระดับ 1 ในปีงบประมาณ 2560 มีการเสนอประเด็นการทบทวนความพอเพียงของระบบ
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหาร สสนก. 1 ครัง ดังนี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 5/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.1 ผู้อ้านวยการ สสนก. ได้มีค้าสั่งแต่งตังคณะท้างานปรับปรุงระเบียบและค้าสั่ง
ของ สสนก. ตามค้าสั่งที่ 6/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยให้มีหน้าที่พิจารณาศึกษาและ
เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบและค้าสั่งของ สสนก. เพื่อเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการบริหารฯ
และผู้บ ริห ารในการควบคุมการบริห ารจัดการภายใน 5 เรื่อง โดยครอบคลุมถึงด้านการบริห าร
จัดการสารสนเทศของ สสนก. ด้วย
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.4
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 5/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
1 2 3 4 5
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1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ 0.25)



เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
1 2 3 4 5  มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อ้านวยการ 2 ระดับ) โดย
มีตัวชีวัด น้าหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการน้าผลการ
ประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
ดาเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อคณะกรรมการบริหาร สสนก.
แล้ว จ้านวน 4 ครัง ดังนี
- การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สสนก. ครั งที่ 9/2559 วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2559 โดย
คณะกรรมการบริหาร สสนก. อนุมัติ กรอบงบประมาณการขึนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สสนก. ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และกรอบงบประมาณเงินเพิ่มพิเศษของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สสนก. ครั งที่ 2/2560 วั น ที่ 30 มี น าคม 2560 โดย
คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบการจัดกิจกรรมการสื่อสารนโยบายแผนงาน และคุณธรรมใน
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สสนก. ดังนี
1) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ สสนก. ในหัวข้อ เทิด ด้วย ท้า รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และบอกเล่ า การด้ า เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การน้ า ตามแนว
พระราชด้าริ ที่มุ่งเน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
2) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแผนด้าเนินงาน สสนก. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงสู่ แผนงานในระดั บฝ่ าย กลุ่ มงาน และแผนปฏิ บัติการในระดั บ
รายบุคคล
3) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ สสนก. ในหัวข้อ สื่อสารเจตนารมณ์ สสนก. สร้างจิตส้านึก ส่งเสริมค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้ง
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ให้ บุ คลากรทราบเรื่องเกีย รติบั ตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ส ถาบันฯ ได้รับผลการประเมิน
คุณ ธรรม และความโปร่ งใสการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ้าปี งบประมาณพ.ศ.
2559 ระดับสูงมาก และเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของบุคลากร สสนก. ที่จะต่อต้านการทุจริต
มุ่งมั่นด้าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
- การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สสนก. ครั งที่ 4/2560 วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2560 โดย
คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบผลการด้าเนินงานตามข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี
1) การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางในโครงการ Mentoring Development Program เป็ น
โครงการระยะ 2 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาใน
รูปแบบฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ้านวนรวมทั งสิน 7 หลักสูตร 6 กิจกรรม และจัดให้มี
การติ ด ตามผลหลั งการพั ฒ นา จากการปฏิ บั ติ งานตามแผนงานและตั ว ชี วัด (KPI) ร่ว มกั น
ระหว่างพี่เลียง (Mentor) และผู้ใต้บังคับบัญชา (Mentee) และวัดผลความส้าเร็จร่วมกันในช่วง
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างและผลั กดันให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge
Management) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท้างาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่
ระหว่างการพัฒ นาระบบบริหารจัดการความรู้ในรูปแบบ Web Application ที่ผู้ใช้ส ามารถ
เรียกใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้
3) ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ตามแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก.
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สสนก. ครั งที่ 7/2560 วั น ที่ 28 กั น ยายน 2560 โดย
คณะกรรมการบริหาร สสนก. อนุมัติข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตรว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่ฝ่ายเลขานุการ เสนอ
- มีก ารประเมิ น ผลงานผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ าแหน่ ง รองผู้ อ้านวยการ โดยเริ่มตั งแต่ก ระบวนการ
วางแผนงาน ค่าน้าหนัก และตัวชีวัด ในการสัมมนาสื่อสารและถ่ายทอดแผนด้าเนินงาน สสนก.
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพมหานคร
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปีโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ก้ าหนด ในคราวประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริห ารงานบุ ค คล ครังที่
2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี
ส่วนที่ 1 งานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์และงานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง (น้าหนักคะแนน
ร้อยละ 80) เป็นการประเมินผลงานที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแผนด้าเนินงาน สสนก. ประจ้าปี โดยต้องมี
การวางแผนงาน น้าหนัก และตัวชีวัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ้าปี
ส่วนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (น้าหนักคะแนนร้อยละ 20) เป็นการประเมินพฤติกรรมใน
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การปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักองค์การ (HAII Core Values)
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.5
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 9/2559 (วาระที่ 5.1 “การ
ก้าหนดกรอบงบประมาณการขึนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการก้าหนดกรอบ
งบประมาณเงินเพิ่มพิเศษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและ
ทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 (วาระที่ 5.1 “ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ
พ.ศ. ....”)
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (นาหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
1 2 3 4 5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ดาเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร ทุกไตรมาส ดังนี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 3.3 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
วาระที่ 4.1 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2
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ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วาระที่ 4.2 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อย
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วาระที่ 3.2 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.6
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 (วาระที่ 3.3 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 (วาระที่ 4.1 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 (วาระที่ 4.2 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2560 (วาระที่ 3.2 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (นาหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง

1 2 3 4 5



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
1 2 3 4 5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ดาเนิน การได้ระดับ 5 มีการรายงานผลการด้าเนินงานตามภารกิจหลัก ต่อคณะกรรมการบริห าร ทุก
ไตรมาส ดังนี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 3.3 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานไตรมาส
ที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
วาระที่ 4.1 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานไตรมาส
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ที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วาระที่ 4.2 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานไตรมาส
ที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วาระที่ 3.2 โดยคณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานไตรมาส
ที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.7
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2560 (วาระที่ 3.3 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2560 (วาระที่ 4.1 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 6/2560 (วาระที่ 4.2 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2560 (วาระที่ 3.2 “รายงาน
ผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 0.5)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5  ไม่มีการรายงาน
 มีการรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน
1 2 3 4 5
จ้านวน 1 ครัง
 มีการส่งรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน
1 2 3 4 5
จ้านวน 2 ครัง
ดาเนินการได้ระดับ 5 มีการส่งรายงานผลการด้าเนินงานแก่ รมว.วท. จ้านวน 2 ครัง ดังนี
1. จั ด ส่ งเอกสารรายงานการประเมิ น องค์ ก ารมหาชนและผู้ อ้ านวยการองค์ ก ารมหาชนฯ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สสนก. รอบ 6 เดือน ให้ รมว.วท. รับทราบ
2. จัดส่งเอกสารรายงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 (Annual Report 2016) ของ สสนก. ให้
รมว.วท. รับทราบ
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.3
1) หนังสือน้าส่งเอกสารการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชนฯ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) หนังสือน้าส่งเอกสารรายงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 ของ สสนก.
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1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 1)
กรรมการโดยต้าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมแทนได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต้าแหน่ง
เกณฑ์การให้คะแนน
 ร้อยละ 50 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน
1 2 3 4 5
ไปของจ้านวนกรรมการ
 ร้อยละ 60 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน
1 2 3 4 5
ไปของจ้านวนกรรมการ
 ร้อยละ 70 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน
1 2 3 4 5
ไปของจ้านวนกรรมการ
 ร้อยละ 80 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน
1 2 3 4 5
ไปของจ้านวนกรรมการ
 ร้อยละ 90 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน
1 2 3 4 5
ไปของจ้านวนกรรมการ
ดาเนินการได้ระดับ 4 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
ปี ง บประมาณ 2560 ตั งแต่ เดื อ นตุ ล าคม 2559 – กั น ยายน 2560 สสนก. มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการฯ รวมทังสิน 10 ครัง โดยมีจ้านวนครังของการประชุมที่มีคณะกรรมการมาประชุมไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 80 ทังสิน 8 ครัง ดังนันคิดเป็นร้อยละ 80
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.4
1) ตารางแจงนับจ้านวนกรรมการคณะกรรมการบริหาร สสนก. ที่เข้าร่วมการประชุม


1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (นาหนักร้อยละ 1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (นาหนักร้อยละ
0.25)
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลค้าอธิบายและการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ พร้อมทังระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



ไม่มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์

1 2 3 4 5



มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน

1 2 3 4 5



มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินงานดังนี
สสนก. มีการรายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร พร้อมวิเคราะห์
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข/ปรับปรุงการด้าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเอกสารรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. บนเว็บไซต์ของ สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.1
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (นาหนักร้อยละ 0.25)
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
1) งบดุล
2) งบก้าไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



ไม่มีงบการเงิน

1 2 3 4 5



มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่

1 2 3 4 5

 มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจ้าปี

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
สสนก. มีการจัดท้ารายงานทางการเงินและเปิดเผยงบการเงิน ครบถ้วนทัง 4 ส่วน ประกอบด้วย
1) งบดุล 2) งบก้าไรขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด และ 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้น้าข้อมูล
ดังกล่าวเผยแพร่ในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.2
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (นาหนักร้อยละ 0.25)
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัติการท้างาน
4) ต้าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์กรมหาชน
1 2 3 4 5



ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ

1 2 3 4 5



มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน
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1 2 3 4 5



มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครบทัง 4 ประเด็น ในรายงานประจ้าปี
และเว็บไซต์ของ สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.3
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครังที่มีการประชุม

1 2 3 4 5



มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครังที่มีการประชุม

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
มีการเปิ ดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริห าร สสนก. ในการประชุมทุกครัง ใน
รายงานประจ้าปี
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.4
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2559
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (นาหนักร้อยละ
0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5



ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ



มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่
ส้าคัญ
มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส้าคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
อนุกรรมการที่ส้าคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล



1 2 3 4 5



ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส้าคัญในรายงานประจ้าปี และ
เว็บไซต์ สสนก.
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หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.5
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส้าคัญ ความเสี่ยงส้าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักที่ผ่านมา
3) ค้าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
4) ข้อมูลเชิงสถิติและค้าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรใน
ระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



มีข้อมูลไม่ครบถ้วน

1 2 3 4 5



มีข้อมูลครบถ้วน

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
มีการเปิ ดเผยข้อมูลภารกิจหลั ก แผนความเสี่ ยงขององค์กร และแผนยุทธศาสตร์ ในเว็บไซต์ของ
สสนก. อย่างครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.6
1) เว็บไซต์ของ สสนก. http://www.haii.or.th

1.5.7 มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รายงานประจ้าปี
2) โครงการลงทุนที่ส้าคัญ (ถ้ามี)
3) การจัดซือจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
6) แผนงานที่ส้าคัญ
7) นโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทังด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
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10) รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการด้าเนินงานขององค์การมหาชน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน

1 2 3 4 5  มีข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
เว็บไซต์ สสนก. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนทุกรายการ
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.7
1) เว็บไซต์ของ สสนก. http://www.haii.or.th
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 3)
2.1 มีก ารเปิด เผยผลการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการในที่ป ระชุม คณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (นาหนักร้อยละ 2)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง

คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
1 2 3 4 5
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ดาเนินการได้ระดับ 5 สสนก. จัดให้คณะกรรมการบริหารของ สสนก. จัดทาแบบประเมินตนเองแล้ว
(โดยแบบประเมินตนเองมีองค์ประกอบครบตามเงื่อนไขที่ ก.พ.ร. กาหนด) และได้เปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่
28 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ ได้ขอให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฯ สัญจร
เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีโอกาสได้เยี่ยมชมการด้าเนินงานบริหารจัดการน้าชุมชนของ สสนก. ในพืนที่จังหวัด
ต่างๆ
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดที่ 2.1
1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2560 (วาระที่ 3.5 “การ
พัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร ตาม
ตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฎิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
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เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนือหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) การท้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการ
- ก้าหนดส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่้าเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การ
มหาชนด้านการเงินและภารกิจหลัก
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ (นาหนักร้อยละ 1)
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนือหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ขององค์การมหาชน
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานของ
องค์การมหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจ้านวนกรรมการที่เข้าร่วม)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5



ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม

1 2 3 4 5



มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่



มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ
พัฒนาการที่ส้าคัญและความเสี่ยงขององค์กร

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5
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มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ
พัฒนาการที่ส้าคัญและความเสี่ยงขององค์กร
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน
ดำเนินกำรได้ระดับ 5 สสนก. ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับคณะกรรมการ
บริหารฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้งานเพิ่มเติมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้คณะกรรมการ
บริหารฯ ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ใหม่) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมชมภารกิจตามโครงการพระราชดาริและการผลักดันน้าของกรมอู่
ทหารเรือ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 3 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทรง
ติดตามการดาเนินงานการจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช ณ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาเภอกระสัง และอาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดาเนินโครงการสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และมลสารทางอากาศแบบถาวร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมที่ 5 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “จากวันนั้น ถึงวันนี้ กว่าจะมี สสนก.” โดยประธาน
กรรมการบริหารกิติมศักดิ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในงานสัมมนาบุคลากรสสนก. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
หลักฐำนอ้ำงอิงตัวชี้วัดที่ 2.2
2) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2560 (วาระที่ 3.5 “การ
พัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร ตาม
ตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฎิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
3) รายงานสรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริหารฯ ในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 2 3 4 5
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สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation based)
ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ชื่อเรื่อง ระบบพัฒนาโครงข่ายสถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสูง (GNSS)
1. หลักการ เหตุผล ความจาเป็น

4. ผลที่คาดหวัง

การจัดท้าแผนที่ระดับความสูงในปัจจุบันยังคงมีความคลาดเคลื่อน
เนื่ อ งจากระบบอ้ า งอิ งด้า นพิ กัดและระดั บ ความสูงที่ แ ม่นย้ ายังไม่
เพียงพอ ท้าให้ก ารค้านวณระดับความลึก น้าท่วมและทิศทางการ
หลากของน้าผิดพลาด ส่งผลให้ การบริหารจัดการอุทกภัยและการ
วางผังเมืองไม่มีป ระสิทธิภ าพ ดังนัน สสนก. จึ งน้าเทคโนโลยีก าร
ส้ารวจเพื่อประเมินความเสียหายโดยอ้างอิงกับหมุดหลักฐานที่เป็น
สถานี อ้ า งอิ ง (Reference Base Station) จากระบบดาวเที ย มน้ า
ท า ง GNSS (Global Navigation Satellite System) ม า ใช้ ซึ่ ง
สามารถอ้ า งอิ งพิ กั ด และค่ า ระดั บ ในแนวดิ่ ง ของการส้ า รวจเพื่ อ
ประเมินความเสียหายจากอุทกภัยมีความถูกต้องแม่นย้าและรวดเร็ว
ท้าให้ลดระยะเวลาในการด้าเนินงานและข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ความเสียหายมีความถูกต้องและแม่นย้ามากขึน

มีโครงข่ายสถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสูง (GNSS) ที่มมี าตรฐาน มีค่าความ
คลาดเคลื่อนต่้า สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสถานีฐานอ้างอิง IGS
(International GNSS Service) ทั่วโลกได้
เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1 :
ไตรมาสที่ 2 :
ไตรมาสที่ 3 :
ไตรมาสที่ 4 :

ติดตังสถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสูงแล้วเสร็จ 3 สถานี
ติดตังสถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสูงแล้วเสร็จ 6 สถานี
จัดท้าศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) GNSS
ทดลองใช้งานในพืนที่ภาคกลาง

5. ผลที่เกิดขึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม
1) ติดตังสถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสูง (GNSS) แล้วเสร็จทัง 6
สถานี คือ
1. บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
2. บริเวณส้านักงานหน่วยทดสอบวัสดุ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
3. บริเวณส้านักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. บริเวณอาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ
5. บริเวณศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี
6. บริเวณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
2) จัดตังศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) GNSS ที่สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนา้ และการเกษตร (องค์การมหาชน) แล้วเสร็จ
3) ด้าเนินการฝึกอบรมการใช้งานศูนย์บริการข้อมูล(Data Center) GNSS
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบแล้ว
4) ทดสอบใช้งานในพืนที่โครงข่ายในพืนที่สถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับ
ความสูง ทัง 6 สถานีแล้วเสร็จผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ตังไว้ โครงข่าย
พร้อมให้บริการค่าปรับแก้ แบบ Real-time ระบบ VRS, FKP, MAC ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถทราบข้อมูลเชิงต้าแหน่งได้ทันที พร้อมให้บริการค่า
ปรับแก้ แบบ Post-processing โดยให้บริการผ่าน Web Browser

2. วัตถุประสงค์
1) สามารถอ้างอิงพิกัดและค่าระดับในแนวดิ่งของการส้ารวจ
2) เพื่อประเมินความเสียหายจากอุทกภัยมีความถูกต้องแม่นย้าและ

รวดเร็วท้าให้ลดระยะเวลาในการด้าเนินงาน

3. การดาเนินการ
พัฒนาระบบโครงข่ายสถานีอา้ งอิงด้านพิกัดและระดับความสูง
(GNSS) โดยใช้เทคโนโลยีการส้ารวจที่อา้ งอิงกับหมุดหลักฐานอ้างอิง
ส้าหรับพิกัดและเวลามาตรฐานของประเทศไทย ด้วยระบบดาวเทียม
น้าทาง GNSS เพื่อช่วยในการท้าแผนที่เสี่ยงน้าท่วมขัง การท้ารังวัด
ต่างๆ ที่มีความแม่นย้าสูงได้มาตรฐาน สนับสนุนการประเมินความ
เสียหายจากพืนที่น้าท่วม
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สรุปผลกำรประเมินด้ำนศักยภำพในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
(Potential Based) ของสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สสนก.)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน
สสนก. มีแผนการด้าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีผลงานส้าคัญปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก สรุปผลการด้าเนินงานแยกตามกิจกรรมหลัก ได้ดังนี
 กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อมูลนาแห่งชาติ มีผลการด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีส้ารวจทางอากาศ โดยปรับปรุงอากาศยานหลายใบพัดและ
พัฒนาให้สามารถติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดที่หลากหลาย และติดตังอุปกรณ์ให้สามารถบินแบบอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน พัฒนาระบบ
ส้ารวจแบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping System)เพื่อใช้ในการส้ารวจสภาพภูมิประเทศ ทดสอบการท้างานของระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบ
ให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภายใต้ศูนย์บริการเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน (ในภาวะปกติ Backup และภาวะวิกฤตทีม่ ีข้อมูลพร้อมให้บริการ)
ร่วมกับกรมอุตุนยิ มวิทยา และ สทน. ก้าหนดแผนการด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลน้าฝน วิเคราะห์หาค่าไอโซโทปเสถียร เพื่อสนับสุนนการคาดการณ์
สภาพอากาศให้มีความแม่นย้ามากยิ่งขึน เป็นต้น
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และบริหาร เช่น แบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน โดยปรับปรุงข้อมูลเชิงพืนที่น้าเข้าให้มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการจ้าลองอุตุนยิ มวิทยาส้าหรับประเทศไทยและพืนที่ใกล้เคียง พร้อมทังทดสอบกับแบบจ้าลองคาดการณ์ระยะสัน WRF-ROMS และ
ได้ประยุกต์ในการปฎิบัติงานจริงตังแต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2560 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคาดการณ์สภาพอากาศรายฤดูกาล โดย
ด้าเนินกรคาดการณ์ฝนรายฤดูกาล ปี 2560 โดยวิธHี ierarchical clustering และศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝนของไทย ร่วมมือกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตรในการพัฒนาระบบประเมินปริมาณน้าฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศในพืนทีภ่ าคเหนือ
ภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
(ลงนาม MOU เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560) ร่วมกับ DHI ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแบบจ้าลองเพื่อการบริหารจัดการน้าและคาดการณ์น้าท่วม
ด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ ในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้าชี-มูล) (ปัจจุบันก้าหนดขอบเขตและแผนการด้าเนินงานแล้วเสร็จ)
เป็นต้น
- สร้างความร่วมมือวิจยั น้าในระดับนานาชาติ เช่น ร่วมกับThe Cartographic and Geologic Institute of Catalonia (ICGC) ประเทศสเปน
ด้าเนินงานออกแบบ จัดหมวดหมูแ่ ละพัฒนาระบบสืบค้นเพื่อให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์และระบบให้บริการ Sensor
Observation Service (SOS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Technical
67 Workshop ด้าน Data and information management และ Basin
scale planningระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.2559 ณ สสนก. ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสนก. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องจากสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ ร่วมกับ สปป.ลาว จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้าโดยการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายแนวคิดการด้าเนินงานโครงการคลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน (ASEAN Hydroinformatics Center: AHC) กับ 3

scale planning ระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.2559 ณ สสนก. ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสนก. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ ร่วมกับ สปป.ลาว จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้าโดยการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายแนวคิดการด้าเนินงานโครงการคลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน (ASEAN Hydroinformatics Center: AHC) กับ 3
ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สปป. ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น
 กิจกรรมการพัฒนาภูมิสารสนเทศนาระดับตาบล มีผลการด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
- ก้าหนดแผนการด้าเนินงานและคัดเลือกพืนที่ด้าเนินงานปี 2560 จ้านวน 600 ต้าบล ครอบคลุมพืนที่ลุ่มน้าสาขาแม่นา้ อิง ลุ่มน้ายม-น่าน ลุ่มนา้ ชี
ลุ่มน้าล้าเซ และลุ่มน้าปัตตานี
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร “การใช้ GIS ขันพืนพืนฐานเพือ่ การบริหารจัดการน้าระดับท้องถิ่น” จ้านวน 5 ครัง ครอบคลุม 5 ลุ่มน้า
- ลงพืนที่ปฏิบัติงาน “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้า” ใน 4 พืนที่ที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพในการด้าเนินการ
ได้แก่ 1.ลุ่มน้าอิง จังหวัดพะเยา 2. ลุ่มนา้ ยม จังหวัด พิจิตร 3. ลุ่มนา้ ชี จังหวัดขอนแก่น และ 4.ลุ่มน้าล้าเซ จังหวัดยโสธร
- จัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารเทศ (32 ชันข้อมูล) และแผนที่นา้ ระดับต้าบล 600 ต้าบล เพื่อใช้ในการสัมมนาและมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้าร่วมได้
น้าไปใช้งาน และรวบรวมข้อมูลที่ปรับแก้/เพิ่มเติมจากหน่วยงาน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมและน้ามาปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและตรง
กับสภาพจริง
 กิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีโทรมาตร มีผลการด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
- ตรวจสอบการท้างานของสถานีโทรมาตรฯ จ้านวน 867 สถานี จากระบบแสดงผลและระบบบันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พบว่า มีสถานีที่
ส่งข้อมูลมาเป็นปกติ (Online) ร้อยละ 87 และประสิทธิภาพในการท้างานเฉลีย่ มากกว่า ร้อยละ 78
- ให้บริการส่งข้อความสันแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ ระดับนา้ ในเขื่อน รวมทังสิน จ้านวน 1,168 ครัง โดยมีอัตราความถูกต้องร้อยละ 99.32
- ด้าเนินการจัดหาอุปกรณ์โทรมาตรอัตโนมัติส้าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาโทรมาตร และเข้าด้าเนินการซ๋อมบ้ารุงสถานีโทรมาตร
แล้วเสร็จ
- ด้าเนินการตรวจสอบการท้างานของสถานีโทรมาตรฯและสรุปผลรายไตรมาส
 กิจกรรมการจัดการนาชุมชน มีผลการด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
- ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อให้เกิดข้อมูลน้าในระดับพืนที่ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนที่ร่วม
โครงการ และตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลสภาพอดีต ปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดขึนเพือ่ จัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้า
ในพืนที่
- ร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท้าให้ชุมชนเกิดการจัดท้าแผนที่ ผังน้า ข้อมูลแหล่งน้าเพื่อน้ามาใช้ในการวางแผนฟื้นฟู
พัฒนาโครงสร้างน้า และวางการเพาะปลูกที่เหมาะสม รวมทังสามารถล้าดับความส้าคัญของงานได้
- ร่วมกับชุมชนด้าเนินการตามแผนพัฒนาจนแล้วเสร็จ จ้านวน 17 ชุมชน เช่น พัฒนาแหล่งน้า และฟื้นฟูโครงสร้างน้าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มเก็บกักและส้ารองน้าได้มากขึน รวมถึงพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สร้างฝายภูมิปัญญา เพื่อสร้างความชุ่มชืนให้ป่า และช่วยดักตะกอนในล้าห้วย
- ถ่ายทอดความส้าเร็จจากชุมชนต้นแบบไปสู่ชุมชนข้างเคียง เช่น ชุมชนดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ที่ร่วมด้าเนินงานกับ สสนก. ใน
ด้านการพัฒนาระบบส่งน้าเพื่อการเกษตร และระบบส่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการฟื้นฟูปา่ เขาหัวโล้น จนเกิดผลส้าเร็จแล้ว ได้ขยายผลแนว
ทางการฟื้นเขาหัวโล้นไปยังบ้านนาบง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน นายสุทัศน์ วีสกุล และนายรอยล จิตรดอน
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
Performance
สัญญาจ้าง

การประเมินองค์กร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย







Competency



สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA
N/A
(รอผล ป.ป.ช.)

หมายเหตุ
องค์ประกอบ

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

การประเมิน

ผลการ

สรุป

ดาเนินงาน ผลประเมิน

(ผลประเมิน
ราย
องค์ประกอบ)

2.1 การประเมินผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญาจ้าง
1) งานวิจัยระบบบ่อเติมน้าใต้ดินส้าหรับพืชไร่
ผู้อ้านวยการ
2) ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาแหล่งน้าของจังหวัดร่วมกับ
องค์การมหาชน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วน

1 เรื่อง

1 เรื่อง



สูงกว่า
เป้าหมาย

5 จังหวัด

5 จังหวัด



2 ประเทศ

2 ประเทศ



4) ผลักดันการจัดตังศูนย์ข้อมูลน้าจังหวัด

2 จังหวัด

20 จังหวัด



1) ผลการด้าเนินการตามตัวชีวัดองค์การมหาชน
ในส่วนที่ 1

ผลงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน
สูงกว่า
เป้าหมายทุก
องค์ประกอบ



สูงกว่า
เป้าหมาย

1 พืนที่

3 พืนที่



สูงกว่า
เป้าหมาย

จังหวัดแห่งประเทศไทย และ สสนก.

3) ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ รวมทังการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนไป
ยังประเทศในลุม่ น้าโขง CLMV)
2. 1.2 การประเมิน
องค์กร

2.1.3 งานอื่น ๆ
1) พืนที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น และการ
ที่คณะกรรม
แก้ปัญหาระบบน้าส้าหรับไร่อ้อย (ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การมอบ หมาย ในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 )
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องค์ประกอบ

ประเด็นการประเมิน

การประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ

ดาเนินงาน ผลประเมิน

2) รายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวันส้าหรับศูนย์
ทุกวัน
ทุกวัน
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่
189/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ
สป.วท. ด่วนที่สุด ที่ 0203.3/4996 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
2558 ให้จัดท้าบทสรุปผู้บริหารประจ้าวันเพื่อน้าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีทุกวัน)
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน
คกก.มากกว่า คกก.มากกว่า
1) ภาวะผู้น้า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน

2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน

ผลประเมินตัวชีวัด

 หมายถึง ผลด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย
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สรุป

กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่า
กึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)










สมรรถนะสูง
กว่าเป้าหมาย

รายละเอียดประกอบการประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อองค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ และการเกษตร รัฐมนตรีผู้รักษาการฯ นางอรรชกา สีบุญเรือง
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน นายสุทัศน์ วีสกุล และนายรอยล จิตรดอน
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

องค์ประกอบการประเมิน
2.1 การประเมินผลงาน
ผู้อ้านวยการองค์การ
มหาชน
(Performance)
2.1.1 สัญญาจ้าง
ผู้อ้านวยการ
องค์การมหาชน

2.1.2 การประเมิน
องค์กร

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

1) งานวิจัยระบบบ่อเติมน้าใต้
1 เรื่อง
ดินส้าหรับพืชไร่
2) ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนา
5 จังหวัด
แหล่งน้าของจังหวัดร่วมกับ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
สมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย
และ สสนก.
3) ขยายผลการพัฒนา
2 ประเทศ
คลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ รวมทัง
การจัดการทรัพยากรน้า
ชุมชนไปยังประเทศในลุ่ม
น้าโขง CLMV)
4) ผลักดันการจัดตังศูนย์
2 จังหวัด
ข้อมูลน้าจังหวัด
1) ผลการด้าเนินการตาม
ผลงาน
ตัวชีวัดองค์การมหาชน ใน เป็นไปตาม
ส่วนที่ 1
เป้าหมาย
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ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

1 เรื่อง

/

5 จังหวัด

/

2 ประเทศ

/

20 จังหวัด

/

ผลการ
ด้าเนินงาน
สูงกว่า
เป้าหมาย

/

องค์ประกอบการประเมิน

2.1.3 งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

1) พืนที่ต้นแบบการแก้ไข
ปัญหาเขาหัวโล้น และการ
แก้ปัญหาระบบน้าส้าหรับไร่
อ้อย (ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราว

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

1 พืนที่

ทุกองค์
ประกอบ
3 พืนที่

/

ทุกวัน

ทุกวัน

/

คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน

คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมิน
ผ่าน

/

ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 )

2) รายงานสรุปสถานการณ์น้า
ประจ้าวันส้าหรับศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 189/2558
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ
สป.วท. ด่วนที่สุด ที่ 0203.3/4996 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ให้จัดท้า
บทสรุปผู้บริหารประจ้าวันเพื่อน้าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีทุกวัน)

2.2 สมรรถนะทางการ
บริหาร ผู้อ้านวยการ
องค์การมหาชน
(competency)

1) ภาวะผู้น้า
2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการ
มอบหมายงาน
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สรุปผลการประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายสุทัศน์ วีสกุล และนายรอยล จิตรดอน
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
นายสุทัศน์ วีสกุล และนายรอยล จิตรดอน ผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ และการเกษตร มีผลการ
ด้าเนินงานในระดับคุณภาพ สรุปผลการด้าเนินงานของผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรได้ดงั นี
1) การด้าเนินการตามสัญญาจ้างผู้อ้านวยการองค์การมหาชน ประกอบด้วย 4 ตัวชีวัดหลัก โดยตัวชีวัดงานวิจัย

ระบบบ่อเติมนาใต้ดินสาหรับพืชไร่ ตัวชีวัดการผลักดันให้เกิดแผนพัฒ นาแหล่งนาของจังหวัดร่วมกับสภาเกษตรกร
แห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และตัวขีวัดการขยายผลการพัฒ นาคลังข้อมูลนาและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ รวมทังการจัดการทรัพยากรนาชุมชนไปยังประเทศในลุ่มนาโขง CLMV) สามารถด้าเนินงานได้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยอาศัยกลไกการด้าเนินงานของโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังในและต่างประเทศเพื่อร่วมหาแนวทางการด้าเนิ นงาน
ร่วมกันในการจัดตัง“คลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน” และส้าหรับตัวชีวัดการผลักดันการจัดตังศูนย์ข้อมูลนาจังหวัด สามารถ
ด้าเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย เป็นผลจากความส้าเร็จของการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้เชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นระบบข้อมูลกลางสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศ และขยายผลไปสู่การพั ฒ นาศูน ย์ ปฏิบัติการระดับ จังหวัด โดยความร่วมมือระหว่าง สสนก. กับ สภาเกษตรกร
แห่งชาติ จัดตังศูนย์บริหารจัดการน้าใน 20 จังหวัด โดยมีต้นแบบจาก อบจ.แพร่ และ อบจ.พิจิตร ที่ได้ด้าเนินการส้าเร็จและ
ใช้งานจริงมาแล้ว
2) การด้าเนิน งานตามตัวชีวัดองค์ก ารมหาชน โดยภาพรวมผู้อ้านวยการสถาบั นสารสนเทศทรัพ ยากรน้าและ
การเกษตร สามารถด้าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
3) การด้าเนินงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัดหลัก โดยตัวชีวัดพืนที่ต้นแบบการ
แก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น และการแก้ปัญหาระบบนาสาหรับไร่ อ้อย สามารถด้าเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก สสนก.
มีการด้าเนินการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการนา้ ร่วมกับชุมชนแม่ข่ายและชุมชนแกนน้า รวมทังมี
โครงการร่ว มมื อกั บ ภาคเอกชนท้ าให้ เกิด พื นที่ ต้ น แบบในการด้ าเนิ น งานเพิ่ ม ขึน และส้ า หรับ ตั วชี วัด การรายงานสรุ ป
สถานการณ์นาประจาวันสาหรับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี สามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยมีการจัดท้าและส่ง
รายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เป็นประจ้าทุกวัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ส้าหรับผลการประเมินสมรรถนะผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย
สมรรถนะ 6 ด้าน มีผลการประเมินโดดเด่นมากที่สุดเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี
นายสุทัศน์ วีสกุล : มีผลการประเมินสมรรถนะด้านที่โดดเด่นมากที่สุดเรียงจากมากไปน้อยดังนี
1. ภาวะผู้น้า การวางกลยุทธ์ ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน การสอนงานและมอบหมายงาน (ผลประเมินเท่ากัน)
2. วิสัยทัศน์ การควบคุมตนเอง (ผลประเมินเท่ากัน)
นายรอยล จิตรดอน : มีผลการประเมินสมรรถนะด้านที่โดดเด่นมากที่สุดเรียงจากมากไปน้อยดังนี
1. การวางกลยุทธ์ ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและมอบหมายงาน (ผลประเมิน
เท่ากัน)
2. ภาวะผู้น้า วิสัยทัศน์ (ผลประเมินเท่ากัน)
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รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด

สัญญาจ้างผู้อานวยการองค์การมหาชน

ตัวชีวัด 1) งานวิจัยระบบบ่อเติมนาใต้ดินสาหรับพืชไร่
คาอธิบาย :
ศึกษาวิจัยระบบเติมน้าใต้ดินส้าหรับพืชไร่ในพืนที่ศึกษานอกเขตชลประทาน ด้วยวิธีการดักน้าหลากให้
เติมลงสู่เขตรากพืช เพื่อชะลอความชุ่มชืนและรักษาความชืนของดินให้อยู่ในช่วงที่พืชสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ และน้าส่วนเกินจะช่วยเพิ่มให้น้าใต้ดินมีระดับสูงขึนสามารถน้ากลับมาใช้ในฤดูแล้ง ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึน ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้
เป้าหมาย :
1 เรื่อง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
การศึกษาและพัฒ นาพืนที่ต้นแบบแก้ปัญหาระบบน้าส้าหรับไร่อ้อย ด้าเนินงานในพืนที่ต้นแบบของ
สสนก. ที่บ้านโคกกลาง ต้าบลจุมจัง อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพืนที่ต้นแบบร่วมกับเอกชน ที่
ต้าบลซับสมบูรณ์ อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาแนวทางการควบคุมระดับน้าใต้ดินให้มีความชืน
ในเขตรากพืชอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและพืชไร่หลังการเก็บเกี่ยวต่อไป มีผลการด้าเนินงาน ดังนี
1) พืนที่บ้านโคกกลาง ต้าบลจุมจัง อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท้าบ่อเติมน้าใต้ดิน พร้อม
ติดตังระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้าใต้ดินเรียบร้อยแล้ว อยู่ในกระบวนการเก็บข้อมูลปริมาณน้าใต้ดิน
ปริมาณความชืน และเก็บข้อมูลผลผลิตโดยเก็บข้อมูลน้าหนักต่อไร่ และอัตราการงอกซ้า เพื่อน้าผลข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานวิจัยและพัฒนาระบบน้าส้าหรับไร่อ้อยของแต่ละพืนที่ ซึ่งจะสรุปผล
เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
2) พืนที่ต้าบลซับสมบูรณ์ อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สสนก. ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เรียนรู้เทคโนโลยี ร่วมกันส้ารวจแหล่งน้า โครงสร้างน้า เพื่อวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการบริหาร
จัดการน้ าในพืนที่ โดยศึกษาแนวทางการควบคุมระดับน้าใต้ดินให้ มีความชืนในเขตรากพืชอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการงอกซ้าและเพิ่มผลผลิตอ้อยและพืชไร่หลังการเก็บเกี่ยวต่อไป และ ด้า เนินงานพัฒนาโครงสร้าง
แหล่งน้าโดยก่อสร้างระบบเติมน้าใต้ดินในพืชไร่อ้อย จ้านวน 2 แปลง รวมพืนที่ 45 ไร่ โดยก่อสร้างบ่อเติมน้า
ใต้ดิน ขุดบ่อฝังท่อวงกลมพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 พืนที่ขนาด 30 ไร่ และบ้านใหม่ซับเจริญ
หมู่ที่ 10 พืนที่ขนาด 15 ไร่ และจัดท้าแผนบริหารจัดการน้าระดับต้าบล โดยพิจารณาพืนที่ศักยภาพให้เป็น
แหล่งน้ารองรับน้าอุปโภค บริโภค เกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพืนที่ต้าบลซับสมบูรณ์ พร้อมสร้างตัวอย่าง
พืนที่การท้าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร
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ตัวชีวัดที่ 2) ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาแหล่งนาของจังหวัดร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ สสนก.
คาอธิบาย :
สร้างศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น และเกษตรกร ให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การจัดท้าข้อมูลแหล่งน้าเชิงพืนที่ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ วางแผนงาน
พัฒนา ดูแล บ้ารุงรักษา แหล่งน้าในจังหวัดได้
เป้าหมาย :
5 จังหวัด
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
การด้าเนิ น งานเรีย นรู้และปฏิบั ติ เพื่อ สร้างบุคลากร และตัวอย่างขยายผลการด้าเนินงานตามแนว
พระราชด้าริ ด้านการจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนให้จังหวัดมีข้อมูล พร้อมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร
น้า เกิดศูนย์บ ริห ารจัดการน้าระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์ น้า ประกอบการตัดสินใจ ทังในภาวะปกติ
ภาวะวิกฤต และแผนพัฒนาน้า สามารถพัฒนา ฟื้นฟู และ ซ่อมบ้ารุงแหล่งน้าเป็นตัวอย่างความส้าเร็จส้าหรับ
ขยายผลสู่การปฏิบัติจริงในพืนที่ของเกษตรกร โดยผลการด้าเนินงานปัจจุบัน มีจังหวัดที่มีความพร้อมสามารถ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดท้าข้อมูล ผังน้า และแผนที่น้า เพื่อจัดท้าแนวทางพัฒ นาแหล่งน้า
จังหวัดแล้ว จ้านวน 5 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ตรัง นครสวรรค์ ล้าปาง และแพร่

75

ตัวชีวัดที่ 3) ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ รวมทังการจัดการทรัพยากรนา
ชุมชนไปยังประเทศในลุ่มนาโขง (CLMV)
คาอธิบาย :
ด้าเนินการจัดตัง “คลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน” มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านน้าในอาเซียน โดยเริ่ม
จากประเทศในเขตลุ่มแม่น้าโขง ในปีงบประมาณ 2560 มีแผนขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยมีกิจกรรมที่ด้าเนินงานร่วมกัน
ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี
โครงการ: การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
- ติดตังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่มีมาตรฐานตามแบบของ สสนก. จ้านวน 2 สถานี
- จัดอบรมตามหลักสูตรที่ สสนก. ก้าหนด
โครงการ: ศูนย์คลังข้อมูลน้าเมียนมาร์ (Hydro Informatics Center: HIC)
- การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จ้านวน 2 ครัง
- การจัดท้าบันทึกความเข้าใจร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 ปี
- การจัดตัง Joint Steering Committee (JSC)
เป้าหมาย :
2 ประเทศ
ข้อมูลการดาเนินงาน :
โครงการ: การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
- ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย – ลาว ครังที่ 7
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเชียงราย โดย สสนก. ได้ส่งมอบอุปกรณ์โทรมาตรให้แก่กรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ทังนี เมื่อวันที่ 27 – 30
มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากกรมฯ ได้ท้าการติดตังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่มีมาตรฐานตามแบบของ
สสนก. จ้านวน 2 สถานี ณ บ้านนาเทียม เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ (รวมสถานีโทรมาตรที่
ติดตังที่ สปป. ลาว ทังหมด 8 สถานี)
- วันที่ 8–11 สิงหาคม 2560 สสนก. ร่วมกับกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สปป. ลาว จัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานและบ้ารุงดูแลรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติตามหลักสูตรที่ สสนก.
ก้าหนด ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จ้านวน 36 คน พร้อมกัน
นี ผู้อ้านวยการฝ่ายความร่วมมือและสื่อสารองค์กรและคณะ ได้หารือเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการ
AHC และการขยายการด้าเนินงานไปยัง สปป. ลาว ซึ่งทาง สปป. ลาว น้าโดยกรมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และมีเป้าหมายที่จะจัดตัง www.laowater.net เหมือน
เช่นที่ประเทศไทยจัดท้าเว็บไซต์ www.thaiwater.net ทังนี สปป.ลาว จะจัดตังคณะท้างานร่วม 6
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กระทรวง ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้า เพื่อสนับสนุนการด้าเนินการร่วมกัน ทังโครงการทวิ
ภาคี พหุภาคี และโครงการ AHC และก้าหนดการประชุมหารืออีกครังในเดือน ธ.ค. 60 ที่สาธาณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการศูนย์คลังข้อมูลน้าเมียนมาร์ (Hydro Informatics Center: HIC)
- เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2559 โครงการ Ayeyarwady Integrated River Basin Management
(AIRBM) โดย National Water Resources Committee (NWRC) แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: From data and information to
planning ณ Summit Parkview Hotel กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการนี
สสนก. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “Data acquisition and integration in Thailand (Prehydroinformtics)” และให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการจัดตังคลังข้อมูลน้า โดยมี DHI และ
International Water Association (IWA) ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับ
ดาวเทียม ข้อมูลด้านสภาพอากาศและข้อมูลดัชนีน้าแล้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านคลังข้อมูลน้า
- เมื่อวันที่ 6–9 ธันวาคม 2559 สสนก. และ DHI ได้ร่วมจัดงาน The 2nd Workshop: From Data
and Information to Planning ณ ห้องประชุม 1 ชัน 14 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่อง
Hydroinformatics รวมทังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตัง Hydro – Informatics Center
(HIC) ของทังสองประเทศ และได้ก่อให้เกิดการต่อยอดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาด้านสารสนเทศน้า ระหว่าง สสนก. และ National Water Resources Committee
(NWRC) ซึ่งอยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมกันของทัง 2 หน่วยงาน โดย
จะมีการจัดตัง Joint Steering Committee (JSC) หลังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้ว
- เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2560 รอง ผสสนก. และคณะเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เพื่อประสานหารือและขยายแนวคิดการด้าเนินโครงการ AHC ไปยังหน่วยงาน
ราชการและเอกชนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีประเด็นส้าคัญในการหารือดังนี 1) แนวทางการพัฒนา
พืนที่ในแม่น้าสาย ณ อ้าเภอแม่สาย จ. เชียงราย ประเทศไทย และ อ้าเภอท่าขีเหล็ก ประเทศ
เมียนมาร์ เพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วมน้าแล้ง 2) การลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศูนย์คลังข้อมูลน้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ 3) ความ
ร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
- ปัจจุบัน สสนก. ได้จัดท้าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาด้านสารสนเทศน้า เสนอต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อพิจารณาแล้ว
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ตัวชีวัดที่ 4) ผลักดันการจัดตังศูนย์ข้อมูลนาจังหวัด
คาอธิบาย :
รวบรวมข้อมูลพืนฐานส้าคัญ อาทิ ข้อมูลแหล่งน้า ข้อมูลโครงสร้างทางชลศาสตร์ ข้อมูลสถานะ และ
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้าต่างๆ ที่เกิดขึนในพืนที่ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับศูนย์บริหาร
จัดการน้าจังหวัด เพียงพอที่จะเป็นศูนย์กลางคลังข้อมูล สนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์น้า และตัดสินใจ
ด้าเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะเกิดขึนจากสถานการณ์น้าในภาวะวิกฤติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :
2 จังหวัด
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2560 สสนก. ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้าเนินการ
สนั บ สนุ น ให้ เกิ ดการจั ด ตังศูน ย์ บ ริ ห ารจั ดการน้ าระดับ จังหวัด แล้ ว ทั งสิ น 20 จังหวัด โดยรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ ได้เดินทางไปเปิด ศูนย์บริหารจัดการน้าสภาเกษตรกรจังหวัดล้าปาง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่
ผ่านมา
ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัดนับเป็นศูนย์แห่งคลังข้อมูลและคลังความรู้ด้านการจัดการน้าระดับ
ท้องถิ่น ทีช่ ่วยให้จังหวัดและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถติดตามสถานการณ์น้าได้ด้วยตัวเอง ทังน้าท่วมและ
น้าแล้ง เพื่อเตรียมรับมือกับการบริหารจัดการน้าทังในภาวะวิกฤต และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการบริหารใน
ภาวะปกติ ให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้าได้ตรงต่อปริมาณน้าและความต้องการของประชาชนในจังหวัด รวมทัง
เป็นประโยชน์ต่อการท้างานและการวางแผนบริหารจัดการน้าส้าหรับเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองและ
ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาเกษตรกรให้สามารถใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับให้ภาคเกษตรเป็นส่วนส้าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม 4.0
ตามนโยบายของรัฐบาล
ส้าหรับตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด ในช่วงพายุทกซูรีเคลื่อนตัวเข้า
สู่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2560 คลังข้อมูลน้าฯ ได้แจ้งเตือนการเคลื่อนตัวของพายุทกซูรี ที่
จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยไปยังศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัดล่ว งหน้า ตังแต่ช่วงวันที่ 12 กันยายน
2560 ท้าให้ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัดประสานงานและแจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักให้กับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรในพืนที่ให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงที
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รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด

การประเมินองค์กร

ตัวชีวัด 1) ผลการดาเนินการตามตัวชีวัดองค์การมหาชน ในส่วนที่ 1
คาอธิบาย :
ผลการด้าเนินการตามตัวชีวัดองค์การมหาชนส่วนที่ 1
เป้าหมาย :
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
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รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด

งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

ตัวชีวัดที่ 5) พืนที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น และการแก้ปัญหาระบบนาสาหรับไร่อ้อย
(ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ครังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 )
คาอธิบาย :
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น โดยใช้การบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้า ป่า ตามแนวพระราชด้าริ
ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้ชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการบริหารจัดการ
ปัญหาทรัพยากร ดิน น้า ป่า ในระดับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามแต่ละภูมิสังคม ในชุมชน
บ้านดงผาปูน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และพืนที่ขยายผล เพื่อสร้างตัวอย่างความส้าเร็จของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ดิน น้า ป่า และด้าเนินการแก้ปัญหาระบบน้าส้าหรับไร่อ้อยโดยใช้ระบบเติมน้าใต้ดิน ด้วย
การดักน้าหลากเพื่อเติมน้าลงสู่เขตรากพืชให้แก่แปลงอ้อย เพื่อชะลอความชุ่มชืนและรักษาความชืนของดินให้
อยู่ในช่วงที่อ้อยสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ น้าส่วนเกินจะช่วยเพิ่มให้น้าใต้ดินระดับสูงขึนสามารถน้ากลับมา
ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงขึน เพิ่มอัตราการงอกซ้าของตออ้อยที่สมบูรณ์ ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มรายได้
เป้าหมาย :
1 พืนที่
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
จัดท้าแนวทางและก้าหนดพืนที่ต้นแบบฟื้นฟูเขาหัวโล้น พืนที่ด้าเนินงานบ้านดงผาปูนและบ้านนาบง
ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และแนวทางการศึกษาและพัฒนาพืนที่ต้นแบบแก้ปัญหาระบบ
น้าส้าหรับไร่อ้อย มีรายละเอียดการด้าเนินงาน ดังนี
1) การฟื้นฟูเขาหัวโล้น : ด้าเนินงานในพืนที่ต้นแบบบ้านดงผาปูน และบ้านนาบง ตาบลบ่อเกลือ
ใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและป่าอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มความ
ชุ่มชืนในชั นดิน และปรั บ ปรุงดิน ฟื้ น ฟูแหล่ งน้ าและระบบส้ ารองน้ า และเพิ่ มพื นที่ป่ า ปรับเปลี่ ยนวิถีการ
เพาะปลูก การด้าเนินงานปี 2559 ได้ร่วมส้ารวจพร้อมผู้น้าชุมชนทัง 2 หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สรุปแนวทางการฟื้นฟูเขาหัวโล้นร่วมกัน ทังงานพัฒนาน้าอุปโภค บริโภค และการเกษตร พืนที่เป้าหมายใน
บ้านดงผาปูนและบ้านนาบง รวม 3,200 ไร่ และได้ด้าเนินงานระยะที่ 1 ในการเพิ่มความชุ่มชืนให้กับป่า ต้น
น้าโดยการสร้างฝายชะลอน้าและปลูกกล้วยป่า ปรับปรุงดินให้อุ้มน้า และปลูกพืชคลุมดิน เตรียมกล้า และ
ปลูกกล้วยป่าเสริมร่องน้า บริเวณเขาหัวโล้น เพาะกล้าไม้ท้องถิ่น เพื่อเตรียมปลูกเสริม ในพืนที่ป่าต้นน้าฟื้นฟู
ล้าห้วยสาขา โดยด้าเนินการใน 3 ล้าห้วย ได้แก่
- ห้วยหาน : ท้าการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 2 ฝาย ขุดลอกตะกอนหน้าฝายเดิม และวาง
ระบบท่อส่งน้าไปยังถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็กความจุ 100 ลบ.ม. และส่งต่อไปยังถังเก็บน้ามาตรฐานขนาด
ความจุ 99 ลบ.ม.
- ห้วยน้าอุ่น : สร้างฝายกักเก็บน้าและดักตะกอน 5 ฝาย
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- ห้วยโต้ง : ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ขุดลอกล้าเหมืองส่งน้า
จากฝายคอนกรีตเสริมเหล็กไปยังพืนที่การเกษตร จ้านวน 2 สาย
2) การศึกษาและพัฒนาพืนที่ต้นแบบแก้ปัญหาระบบนาสาหรับไร่อ้อย : ด้าเนินงานในพืนที่ต้นแบบ
ของ สสนก. ที่บ้านโคกกลาง ตาบลจุมจัง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพืนที่ต้นแบบร่วมกับ
เอกชน ที่ตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาแนวทางการควบคุมระดับน้าใต้ดิน
ให้มีความชืนในเขตรากพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการงอกซ้าและเพิ่มผลผลิตอ้อยและพืชไร่หลังการเก็บ
เกี่ยวต่อไป และ ด้าเนินงานพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้าโดยก่อสร้างระบบเติมน้าใต้ดินในพืชไร่อ้อย จ้านวน 2
แปลงพืนที่ 45 ไร่ โดยก่อสร้างบ่อเติมน้าใต้ดิน ขุดบ่อฝังท่อวงกลมพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10
พืนที่ขนาด 30 ไร่ และบ้านใหม่ซับเจริญ หมู่ที่ 10 พืนที่ขนาด 15 ไร่ และจัดท้าแผนบริหารจัดการน้าระดับ
ต้าบล โดยพิจารณาพืนที่ศักยภาพให้เป็นแหล่งน้ารองรับน้าอุปโภค บริโภค เกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
พืนที่ต้าบลซับสมบูรณ์พร้อมสร้างตัวอย่างพืนที่การท้าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้
เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร
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ตัวชีวัดที่ 6) รายงานสรุปสถานการณ์นาประจาวันสาหรับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 189/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ สป.วท. ด่วนที่สุด ที่
0203.3/4996 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ให้จัดท้าบทสรุปผู้บริหารประจ้าวันเพื่อน้าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ทุกวัน)
คาอธิบาย :
สสนก. ได้จัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวันส้าหรับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงาน
ต่อนายกรัฐมนตรีเป็นประจ้าทุกวัน โดยเริ่มด้าเนินการตังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นรายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร และเพื่อให้เนือหาในรายงานมีความเหมาะสม กระชับ เข้าใจง่าย
และสามารถน้าไปใช้งานได้จริงอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รายงานจึงถูกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) รายงาน
ส้าหรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง และ 2) รายงานส้าหรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูก
เลือกน้ามาใส่ในรายงานเพื่อให้เหมาะสมกับรายงานในแต่ละฤดู ส่วนเนือหาในรายงานประกอบไปด้วย สรุป
สถานการณ์อากาศ ได้แก่ พายุ เมฆ ฝน สรุปสถานการณ์น้า ได้แก่ น้าในเขื่อน น้าในแม่น้าล้าคลอง คุณภาพน้า
สรุปคาดการณ์สภาวะอากาศและคลื่นทะเล รวมถึงการสรุปพืนที่เฝ้าระวัง ซึ่งข้อมูลในรายงานได้สรุปและ
วิเคราะห์สถานการณ์น้าจากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ทังนีรายงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้บริหาร น้าไปประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้าต่อไป
เป้าหมาย :
ทุกวัน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
สสนก. ด้าเนินการจัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
เป็นประจ้าทุกวัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยตังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 มีการจัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน ทังสิน
จ้านวน 365 ฉบับ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชีวัด 1) นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว
โทร. 0 2642 7132 ต่อ 204
2) นางสาวนรเพ็ญพร พรานไพร
โทร. 0 2642 7132 ต่อ 220
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