รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์
โดย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
นายสุทัศน์ วีสกุล
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์การจัดตัง
1) วิ จั ยและพั ฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รวมทั้ งรวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ในด้ านการจั ดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร
2) น้าเสนอผลการวิจั ยและพัฒนาเพื่อให้องค์การ
ต่าง ๆ น้าไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร
3) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศในการวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ในด้านการจั ดการสารสนเทศทรัพยากรน้้ าและ
การเกษตร
4) บริ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เป็ นผลการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบัน ให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์
ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการองค์การมหาชน
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยต้าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อ้านวยการ)

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
นายดนุชา สินธวานนท์
นายทองเปลว กองจันทร์
นายธาดา เตียประเสริฐ
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
นายวีระ วงศ์แสงนาค
นายวิชัย อัศรัสกร
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
พลเอกสถาพร สีมาสุรรักษ์
ดร.สุทัศน์ วีสกุล

ข้อมูลพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ
571.68 ล้านบาท
รายได้
14.73 ล้านบาท
เงินทุนสะสม
92.6266 ล้านบาท
อัตราก้าลัง (กรอบ/บรรจุจริง)
140/129 คน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
91.56 ล้านบาท
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)
624.68 ล้านบาท
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561)
ร้อยละ 14.66
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
วันที่ได้รับแต่งตัง

วันที่หมดวาระ

29 ก.ค. 2557
1 ต.ค. 2559
1 ต.ค. 2559
1 ต.ค. 2560
14 มี.ค. 2560
29 ก.ค. 2557
29 ก.ค. 2557
29 ก.ค. 2557
14 มี.ค. 2560
29 ก.ค. 2560
23 มิ.ย. 2560

28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561

วิสัยทัศน์
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”

2

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

องค์การมหาชน

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า้ และ
การเกษตร (องค์การมหาชน)





-





สรุปผล
ประเมินองค์กร

คะแนน
ITA*
รอผลจาก
ป.ป.ช.

ผลการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
นายสุทัศน์ วีสกุล

สัญญาจ้าง

การประเมินองค์กร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สมรรถนะ









สรุปผลประเมิน

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่้ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่้ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับต่้ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
* ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด้าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส้านักงาน ป.ป.ช.
** ระดับคุณภาพ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ100
องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตวั ชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ100
องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ100

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน ..................................................

............................................
(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
ประธานกรรมการองค์การมหาชน
(ผู้ประเมิน)
วันที่ ...........................................
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base





-





องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function Base

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA
รอผลจาก ป.ป.ช.

ผลการ
ด้าเนินงาน

1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด้าเนินงาน
1,273.90 1,424.00
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ล้านบาท
ล้านบาท
ตามที่
ตามที่
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม
ก้าหนด
ก้าหนด
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลด 14.70
14.73
ภาระงบประมาณภาครัฐ
ล้านบาท
ล้านบาท
1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.1 ความส้าเร็จในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific
Infrastructure ของประเทศไทย
1.2.1.1 การด้าเนินการตามแผนเพื่อเพิ่ม
ร้อยละ
ร้อยละ
ความสามารถในการแข่งขันด้าน Scientific
100
100
Infrastructure ของประเทศไทย
1.2.1.2 อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
อันดับ
อันดับ
ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
37
42
(WCY2018)
1.2.2 คะแนนรวมของบทความผลงานวิจัย
48
55
ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและ
คะแนน
คะแนน
นานาชาติ
1.3 ร้อยละความส้าเร็จของคลังข้อมูลน้้าและ
ร้อยละ
ร้อยละ
ภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการ
32.00
32.00
บริหารจัดการน้้าของประเทศ
1.4 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่
ร้อยละ
ร้อยละ
แหล่งน้้าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการ
55.5
56.0
วางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่ได้

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)



ผลการประเมินสูง
กว่าเป้าหมาย โดยมี
ตัวชี้วัดที่ผ่านการ
ประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 88.89
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องค์ประกอบ
การประเมิน

2. Agenda Base

3. Area Base
4. Innovation Base

5. Potential Base

ประเด็นการประเมิน
1.5 จ้านวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จาก
ชุมชนแกนน้าในการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้้าชุมชน
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการด้าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทัน
ต่อสถานการณ์
2.2. สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ดิน น้้า ป่า

4.1 ระดับความส้าเร็จของการส้ารวจความ
พึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.3 การก้ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
องค์การมหาชน
5.1 การจัดท้าและด้าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรก้าวกระโดด
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

60
หมู่บ้าน

60
หมู่บ้าน



ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

1 พื้นที่

1 พื้นที่




หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

ผลการประเมินสูง
กว่าเป้าหมาย โดย
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการ
ประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100



ร้อยละ
80
ร้อยละ
96
4.00
คะแนน
1
เรื่อง
ร้อยละ
100

ร้อยละ
89.20
ร้อยละ
99.53
4.70
คะแนน
1
เรื่อง
ร้อยละ
100





ผลการประเมินสูง
กว่าเป้าหมาย โดย
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการ
ประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100




ผลการประเมินสูง
กว่าเป้าหมาย โดย
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการ
ประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผลประเมินรายตัวชีวัด  หมายถึง ผลการด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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เอกสารแนบ

6

รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 1 (Function Based)

ตัวชี้วัด : 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด้าเนินงาน
ตัวชี้วัด : 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ค้าอธิบาย :
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจที่เป็นส่วนของการลงทุนรวมกับมูลค่าเพิ่มทีเ่ ป็นส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชน
เป้าหมาย :
1,273.90 ล้านบาท
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ด้าเนินการว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด้าเนินงานโครงการของ สสนก. โดยมีหลักการประเมินมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ดังนี้
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ = ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในรายการที่ถือว่าเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจ + ผลตอบแทน
(ผลตอบแทน หมายถึง ต้นทุนที่ลดลง และ/หรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ ที่เป็นผลมาจากการด้าเนินงานของ
สสนก.)
ผลการศึกษาพบว่า การด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิดมูลค่ าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวม 1,424,002,450 บาท โดย
มูลค่าเพิ่มดังกล่าวมาจากการด้าเนินงานโครงการส้าคัญดังนี้
โครงการ
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อสนับสนุน
การเตือนภัย
2. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้้าระยะที่ 1
3. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามแนว
พระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน
5. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้้าระดับ ต้าบล ระยะที่ 6
6. โครงการปรับปรุงระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น้า
รวม

งบประมาณ
(บาท)

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(บาท)

32,000,000.00

31,994,400.00

20,000,000.00
13,900,000.00

20,000,000.00
1,264,030,850.76

32,000,000.00

32,000,000.00

59,000,000.00

59,000,000.00

17,000,000.00

16,977,200.00

173,900,000.00

1,424,002,450.76
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ตัวชี้วัด : 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม
ค้าอธิบาย :
ประโยชน์ที่สังคม/ชุมชนได้รับจากการด้าเนินงานของ สสนก.
เป้าหมาย :
1) ลดการเกิดน้้าท่วม/น้้าแล้ง
2) พื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น
3) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
4) ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ของครัวเรือน/การเกษตร
5) ชุมชนบริหารจัดการน้้าได้ด้วยตนเอง
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสนก. ด้าเนินโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552
จนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่อง GPS แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม อุปกรณ์
โทรมาตร และการใช้งานระบบสารสนเทศในการส้ารวจพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาของชุมชน แล้วร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนา “โครงสร้างน้้าและการผลิต” เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายการด้าเนินงานไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ โดยมีแนวทางการพัฒนา และด้าเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงใน 3 ด้านหลัก คือ
1) โครงสร้างน้้า เช่น ปรับปรุงคลอง สระแก้มลิง ฝายชะลอน้้า ท่อลอด
2) การผลิต เช่น การผลิตตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ วนเกษตร สมดุลนิเวศท้ายน้้า
3) เครือข่าย เช่น กลุ่มเยาวชน เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการที่ท้างานในพื้นที่
ตัวอย่างความส้าเร็จของชุมชนแกนน้า ได้แก่ สามารถบรรเทาปัญหาน้้าแล้ง น้้าหลาก วิเคราะห์สมดุลน้้า สามารถบริหาร
จัดการน้้าต้นทุนและปริมาณการใช้น้า ท้าให้มีน้าใช้อย่างพอเพียงได้ตลอดปี ส่งผลให้พื้นที่การท้าการเกษตรของชุมชนเพิ่มขึ้น การ
ด้าเนินงานตามภูมิสังคม ได้แก่ ปลูกป่า 3 อย่าง (1.ป่าไม้ใช้สอย 2.ป่าไม้กินได้ 3.ป่าไม้เศรษฐกิจ) ประโยชน์ 4 อย่าง (1.ป่าไม้ใช้สอย
น้ามาสร้างบ้าน ใช้สอยต่างๆ 2.ป่าไม้กินได้ น้ามาเป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ และเป็นยาสมุนไพร 3.ป่าไม้เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้
ของครัวเรือนเป็นพืชที่สามารถน้ามาจ้าหน่ายได้ 4.ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดิน) และทฤษฎีใหม่ ท้าให้ได้ผลผลิตต่อเนื่อง เป็น
รายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี สร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชน ครอบครัวอยู่ดีมีสุข และสังคมเข้มแข็ง
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ตัวชี้วัด : 1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
ค้าอธิบาย :
รายได้รวมปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย :
14.73 ล้านบาท
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. มีการท้างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายก่ อให้เกิด รายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ จ้านวน 14,733,332.21 บาท ประกอบด้วย
ล้าดับ
ชื่อโครงการ
ผู้สนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1
2
3

12

โครงการผลิตโทรมาตรเพื่อจ้าหน่าย
โครงการผลิตโทรมาตรเพื่อจ้าหน่าย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท้าแผนที่น้า
ระดับชุมชน
โครงการขยายผลตัวอย่างความส้าเร็จการบริหาร
จัดการน้้าและคุณภาพน้้า คลองวัดทองเพลง
Flood and Drought Management Tools
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าเพื่อการบริหาร
จัดการและคุณภาพน้้า
Flood and Drought Management Tools
โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่า
ตะวันออก ปี 2561 น้าร่องในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง จังหวัดระยอง
โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าในพื้นที่ป่า
ตะวันออก ปี 2561 "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไน น้าร่องในพื้นทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา"
โครงการเครือข่ายความร่วมมือคลังข้อมูลน้้าแห่ง
อาเซียน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบรรเทาปัญหา
น้้าท่วมและน้้าแล้ง
ฐานความรู้และงานวิจัย

13
14
15

โครงการผลิตโทรมาตรเพื่อจ้าหน่าย
โครงการผลิตโทรมาตรเพื่อจ้าหน่าย
Flood and Drought Management Tools

16

โครงการผลิตโทรมาตรเพื่อจ้าหน่าย

4
5
6
7
8

9

10
11

บจก. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
บจก. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
บจก. เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอฟ
เม้นท์ เซ็นเตอร์
บจก. ไอคอนสยาม

182,290.00
31,000.00
140,373.83
832,149.53

Asian Institute of Technology
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

9,345.79
3,185,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
มูลนิธิเอสซีจี

50,145.79
1,238,000.00

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

1,000,000.00

ส้านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
จ้ากัด
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
นายศุภกิจ พิศจาร
บจก. ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นายชัยโรจน์ อโคตมี

350,000.00
2,000,000.00

100,000.00
203,360.00
142,940.00
90,829.91
389,200.00
9

17

18

19
20

โครงการรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแหล่งน้้า
ชุมชน ปีที่ 3 (เพิ่มเติม) เสริมศักยภาพชุมชนเพื่อ
ขยายผลการบริหารจัดการน้า้ อย่างยั่งยืน อ้าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบรรเทาปัญหา
น้้าท่วมและน้้าแล้ง
โครงการผลิตโทรมาตรเพื่อจ้าหน่าย
รายได้ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากออมทรัพย์ และเงิน
ฝากประจ้า (ไม่รวมดอกเบี้ยจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน)

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

1,875,000.00

บจก. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

2,000,000.00

หจก. ออล อิควิปเม้นต์
ธนาคาร กรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)

413,120.00
500,577.36

รวมทังสิน

14,733,332.21
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ตัวชี้วัด : 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : 1.2.1 ความส้าเร็จในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
ตัวชี้วัด : 1.2.1.1 การด้าเนินการตามแผนเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
ค้าอธิบาย :
วัดการด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure โดยการ
ด้าเนิน การตามแผนฯ เพื่อ ขับ เคลื่อ น ของส้ านั กงานปลั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สป.วท.) ร่ วมกับ ส้า นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการ
ด้าเนินการเพิ่มจุดแข็งหรือลดจุดอ่อนของปัจจัยย่อย (Sub-factors) เหล่านั้นได้จริง เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) ได้จัดท้าแผนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure โดยก้าหนดกิจกรรมส้าคัญ 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1: การจัดท้าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 2: การจัดท้างบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2562
ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด้าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก้าหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดผลการด้าเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดท้าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2562
- มีการจัดท้ าแผนบูรณาการการวิจัย และนวัต กรรม ประจ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาการจัดท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- มีผลการกลั่นกรองและจัดล้าดับความส้าคัญข้อเสนอแผนงานภายใต้แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ 2 การจัดท้างบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2562
- ข้อเสนอและกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจปี 2562 จ้านวน
2,988.61 ล้านบาท จาก 15 หน่วยงาน ผ่านมติเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาจัดท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ประจ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.3 ประเด็ นเรื่อ ง การวิ จัย และนวั ต กรรม เมื่ อวั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2560
- รูปแบบการบริหารงบประมาณแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจและคุณสมบัติและหน้าที่ของ ODU และ PC ผ่านมติ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2561 และคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
- มีรายชื่อ ODU PC และ PPC
- จัดท้าแนวทางปฏิบัติกลางส้าหรับแผนงาน Spearhead
- (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่บรรจุแผนงาน Spearhead ผ่านความเห็นชอบ
จาก ครม.
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ตัวชี้วัด 1.2.1.2 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
(WCY2018)
ค้าอธิบาย :
การประเมิ น ความสามารถทางการแข่ ง ขั น โดย IMD ประกอบด้ ว ย 4 หมวด ได้ แ ก่ 1.สมรรถนะทางเศรษฐกิ จ
2.ประสิทธิภาพของภาครัฐ 3.ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4.โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยตัวชี้วัดนี้วัดผลจาก
อันดับความความสามารถทางการแข่งขัน ของปัจจัยย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) ของ
ประเทศไทยปี 2561
เป้าหมาย :
อันดับ 37
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปี 2561 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันลดลง 3 อันดับ จากอันดับที่ 27 ในปี 2560 ลงมาอยู่ในอันดับที่
30 จากทั้งหมด 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิ จ โดยปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิ จอยู่ในอันดับที่ 10 คงที่ ปัจจัยหลักด้าน
ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในอันดับที่ 22 ลดลง 2 อันดับ ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 25 คงที่ ปัจจัย
หลักด้านโครงสร้างพืน้ ฐานอยูใ่ นอันดับที่ 48 เพิม่ ขึน้ 1 อันดับ เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า
3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และสวิตเซอร์แลนด์ ตามลาดับ ส่วนประเทศไทยมีอันดับดีขนึ้ มาก โดยขยับจากอันดับที่ 48
ในปี 2560 ขึน้ มาอยู่ในอันดับที่ 42 ในปี 2561 แต่ภายใต้ปัจจัยย่อยโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์นนั้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 25
รายการ แบ่งเป็น Hard data 20 รายการ และ Opinion survey 5 รายการ ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าประเทศไทยมี
อันดับทีด่ ขี นึ้ แทบทัง้ สิ้น
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ตัวชี้วัด : 1.2.2 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ
ค้าอธิบาย :
พิจารณาจากคะแนนรวม ที่มาจากการนับจ้านวนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ คูณด้วยน้้าหนักคะแนน
ตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเกณฑ์น้าหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ดังนี้
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น้้าหนักคะแนน
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติทาง
6
วิทยาศาสตร์อื่นๆ
Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นที่ยอมรับของ สกอ. ที่ไม่อยู่ใน
4
ฐานข้อมูลนานาชาติทางวิทยาศาสตร์
Proceedings International Conference โดยต้องมีการ Review ว่ามีคุณภาพ
3
วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว.
3
วารสารวิชาการระดับประเทศ
1.5
Proceedings ระดับประเทศ
1
เป้าหมาย :
48 คะแนน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 มีจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จ้านวน 22 เรื่อง รวมทังสิน 55 คะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อบทความ – ผู้เขียน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสูงเชิงตัวเลขความละเอียดสูงเพื่อปรับปรุง
แบบจ้าลองน้้าท่วมแบบ 2 มิติ ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
(ทิชา โลลุพิมาน, สถิตย์ จันทร์ทิพย์, ธีรพล เจริญสุข, ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
การพัฒนาแบบจ้าลองคาดการณ์น้าท่วมฉับพลันและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในพื้นที่ลุ่มน้้าบางสะพาน
(อภิมุข มุขตารี, สถิตย์ จันทร์ทิพย์, ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองน้้าท่วม 1 มิติ เพื่อจ้าลองและสร้างแผนที่น้าท่วม
ด้วยเทคนิค Flood Channel และ Flood Cell พื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง
(ธีรพล เจริญสุข, ทิชา โลลุพิมาน, สถิตย์ จันทร์ทิพย์, ปิยมาลย์
ศรีสมพร)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์ตรวจอากาศและ
ปริมาณฝนส้าหรับการประเมินฝนรายชั่วโมงในประเทศไทย
(ณรงค์ฤทธิ์ เหลืองดิลก, อภิมุข มุขตารี, วาทิน ธนาธารพร, ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น,
ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
การประเมินค่าความสูงออรีโทเมตริก ด้วยการรังวัดจากระบบดาวเทียมน้า
หนโดยโครงข่ายสถานีพกิ ัดอ้างอิงแบบต่อเนื่องและแบบจ้าลองยีออยด์
(พงษ์ศักดิ์ จินดาศรี, รัชนีพร จันทร์สา, พัชราวดี จิตสุทธิ)

งานประชุมวิชาการ/วารสาร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23 จ.นครนายก
(18-20 กรกฎาคม 2561)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23 จ.นครนายก
(18-20 กรกฎาคม 2561)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23 จ.นครนายก
(18-20 กรกฎาคม 2561)

คะแนน
1

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23 จ.นครนายก
(18-20 กรกฎาคม 2561)

1

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (CASNIC
2018) ครั้งที่ 6 เรื่อง Block chain in
Education: The New Challenge for
Academy Reform (15 กันยายน
2561)

1

1

1

13

6

การประมวลผลข้อมูลจากระบบส้ารวจจัดท้าแผนที่เคลื่อนที่ร่วมกับสถานีฐาน
อ้างอิงด้านพิกัดรับสัญญาณ GNSS แบบต่อเนื่อง เพื่อการสร้างแผนที่ 3 มิติ
ความถูกต้องสูง
(ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม, ศรัณย์ จิตอารี, รัชนีพร จันทร์สา)

7

S&T Implementation for Water Resource Management : Turning
Challenges into Opportunities : Thailand Case Study :
Achievement Prevention of Risk
(Dr. Royol Chitradon)
Disaster Research and Management : Applied Scientific for
Community Water Resource Management
(Dr. Sutat Weesakul)

8

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
(CASNIC 2018) เรื่อง Block chain in
Education: The New Challenge for
Academy Reform (15 กันยายน
2561)
The Global forum on Science and
Technology for Disaster Resilience
2017, Tokyo, Japan
(23-25 November 2017)
APCC-ASEAN Disaster
Management Final Regional
Symposium 2017
(4 December 2017)
The 45th ASIA-Pacific Advanced
Network Meeting at Big Data and
AI in Agriculture
(28 March 2017)
IELP Workshop at Graduate
School of Environmental Science,
Tohoku University, Sendai, Japan
(23-25 November 2017)
The 45th Asia-Pacific Advanced
Network Meeting at Disaster
Mitigation Working Group Sessions
(28 March 2018)
The 13th International Conference
on Hydro -Science & Engineering
(18-22 June 2018)

9

Application of Science and Technology for Community Water
Related Disaster Risk Reduction : Thailand Good Practices
(Dr. Sutat Weesakul)

10

S&T Implementation for Water Resource Management : Turning
Challenges to Opportunities : Thailand Case Study : Solution
Improve Normal Operation
(Dr. Sutat Weesakul)
S&T Implementation for Water Management Turning Challenges
into Opportunities : Thailand Case Study
: Operation for Flood Risk Reduction
(Dr. Surajate Boonya-aroonnet)
Modeling Dike breaching in The Chao Phraya River Basin Using
High Resolution Elevation Data (Lidar)
(Theerapol Charoensuk, Ticha Lolupiman,
Sathit Chantip and Piyamarn Sisomphon)
Science and Technology for Disaster Risk Reduction into National 2018 Asia Science and
Policy
Technology Conference on
(Dr. Sutat Weesakul)
Disaster Risk Reduction
(17-18 May 2018)
Agro Informatics : New Theory Agriculture Forward to Better
Asia Pacific Advanced Network-46
Livelihood
(5-9 August 2018)
(Dr. Royboon Rassameethes)
Collaborative Community for Flood and Drought Resilience Case Asian Ministerial Conference on
Study : Phutam-Phukratae Community
Disaster Risk Reduction (AMCDRR
(Dr. Royboon Rassameethes)
2018) (3-6 July 2018)
Integrated Water Resources Management : High Benefit, High
The 6th Busan Global Water
Impact
Forum, Integrated Water
(Dr. Sutat Weesakul)
Resources Management for
Water-Wise Future, Program Book
(5-6 September 2018)

11

12

13

14

15

16

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

14

17

Change in High Rainfall Intensity Over Chao Phraya River Basin
(Thippawan Thodsan, Kritanai Torsri,
Kanoksri Sarinnapakorn)

18

Collaborative Triangle For Effective Community Water Resource
Management In Thailand
(Dr. Royboon Rassameethes)
Development of High-Definition 3D Mapping System for Water
Resources Management
(Anocha Yaemjaem, Nikorn Sutthisangiam,
Amnat Sompan, Nattakit Sa-ngiam, Pongsak Jindasee)
Model Intergation for Decision Support and Water Management
(Watin Thanathanphon, Sathit Chantip, Apimook Mooktaree,
Theerapol Charoensuk, Narongrit Luangdilok, Ticha Lolupiman,
Piyamarn Srisomphon)

19

20

21

22

Analysis of Rainfall Characteristics over Thailand from 1988 to
2017
(Karnjana Saengprapai, Kanoksri Sarinnapakorn, Supaluk Wimala,
Sasiprapa Tanyong)
An Application of Numbers and Characters Recognition on Radar
Images.
(Prattana Deeprasertkul, Kanyarat Charoenpru)

The 1st International Conference
on Geography and Geoinformatics for Sustainable
Development (ICGGS 2018)
(19-20 July 2018)
Kasetsart Journal of Social
Sciences

3

The 5th International Conference
on Advanced Informatics :
Concepts, Theory and Application
(ICAICTA) (14-17 August 2018)
The 21st International Association
for Hydro-Environment
Engineering and Research (IAHR),
Asia Pacific Division (APD), in
conjunction with The 6th
Regional Conference on Natural
Disaster (RCND) Multi-perspective
Water for Sustainable
Development
(2-5 September 2018)
The 17th CAS-TWAS-WMO Forum
International Symposium on Eco
hydrology and Climate Change
(17-19 September 2018)
International Journal Of
Computer & Technology

3

รวมคะแนน

55

4

3

3

3
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ตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความส้าเร็จของคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้้าของประเทศ
ค้าอธิบาย :
การบริหารคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มเี สถียรภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ “คลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการน้้าของ
ประเทศให้ครบทุกด้าน ซึ่ง สสนก. เริ่มด้าเนินการรวบรวม จัดเก็บและดูแลข้อมูลจาก 35 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า
เข้าสู่คลังข้อมูลน้้าฯ มาตั้งแต่ปี 2555 จนกระทั่งด้าเนินการแล้วเสร็จในปี 2560
ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้จะมุ่งเน้น “การใช้ข้อมูล” ซึ่งส้าคัญกว่า “การมีข้อมูล” โดยหากพิจารณาแล้วการบริหารจัดการน้้าของ
ประเทศไทยจะมีลักษณะการใช้ข้อมูลอยู่ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 2) การจัดการน้้าพื้นที่ในเขต
ชลประทาน 3) การจัดการน้้าพื้นที่นอกเขตชลประทาน 4) น้้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 5) น้้าเพื่อระบบนิเวศและ
คุณภาพน้้า 6) การบริหารจัดการภัยพิบัติ 7) น้้าเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า 8) ด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
9) โครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูล โดยขอบเขตของตัวชี้วัดนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านที่ 1-7 เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์น้าโดยตรง
วัดความส้าเร็จโดย
การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์นั้นจะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบส้าคัญ ได้แก่

เกณฑ์การวัดความส้าเร็จรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2565
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เป้าหมาย :
ร้อยละ 32
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสนก. ด้าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมู ลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มี เสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง
และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้้าของประเทศ
โดย สสนก. ได้ ด้ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การคลั งข้ อ มู ล น้้ า และภู มิ อ ากาศแห่ งชาติ ใ ห้ มี เ สถี ย รภาพสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.97 (คะแนนร้อยละ 25.00) และด้าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้้า
พื้นที่นอกเขตชลประทานกับส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) แล้ว (คะแนนร้อยละ 3.50) รวมทั้ง
ได้ ใ ห้ ค้ า แนะน้ า เชิ งเทคนิ ค ด้ า นการคาดการณ์ ลั ก ษณะอากาศในการประชุ ม อนุ ก รรมการติ ด ตามและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
สถานการณ์น้าด้วย (คะแนนร้อยละ 3.50) คิดเป็นผลการด้าเนินงานทั้งสิ้นร้อยละ 32.00
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ตัวชี้วัด : 1.4 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้้าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
ในพื้นที่ได้
ค้าอธิบาย :
จ้านวนเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) ที่สามารถจัดท้าแผนงานโครงการโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เช่น GPS โปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน
พัฒนาโครงการในพื้นที่ของต้าบลนั้นได้ หรือจัดท้าและน้าเข้าข้อมูลแหล่งน้้าในพื้นที่ โดยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เงื่อนไข: ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่ต่้ากว่าร้อยละ 75
เป้าหมาย :
ร้อยละ 55.5
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ด้าเนินโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้้าระดับต้าบล โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้้าระดับท้องถิ่นใน 4 ลุ่มน้้า ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561
รวม 5 ครั้ง ดังนี้
1) กลุ่มลุ่มน้้ามูล
จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561
2) กลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก จัดที่จังหวัดระยอง
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561
3) กลุ่มลุ่มน้้าโขง
จัดที่จังหวัดเลย
วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561
4) กลุ่มลุ่มน้้าปิง-ยม
จัดที่จังหวัดก้าแพงเพชร วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561
5) กลุ่มลุ่มน้้ามูล
จัดทีจ่ ังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561
สสนก. ได้จัดท้าฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าเชิงพื้นที่ระดับต้าบลแล้ว จ้านวน 600 แห่ง และมีเทศบาล/ อบต.
ที่น้าข้อมูลแผนที่แหล่งน้้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่แล้วจ้านวน 336 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 56.00
ทั้งนี้ จากการส้ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้้าระดับต้าบล ในปี 2561 พบว่ามี
ผลระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.40 (อ้างอิงจากรายงานการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจ้าปีงบประมาณ 2561
โดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

18

ตัวชี้วัด : 1.5 จ้านวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้จากชุมชนแกนน้าในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการน้้าชุมชน
ค้าอธิบาย :
จ้านวนหมู่บ้านที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ที่เกิดจากการ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี / ตั ว อย่ า งการด้ า เนิ น งานของชุ ม ชนแกนน้ า การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ชุ ม ชนด้ ว ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท้างานร่วมกับ สสนก.
เป้าหมาย :
60 หมู่บ้าน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสนก. ด้าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยด้าเนินการขยายผลการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้้าชุมชนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดท้าหนังสือและหนังสือการ์ตูนตัวอย่างความส้าเร็จของชุมชนที่ได้ รับเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
จัด การน้้ า ชุม ชนตามแนวพระราชด้ าริ โดยรวบรวมบทเรี ย นรู้ ด้า นการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรน้้ าของชุ มชน แบบอย่ า ง
ความส้าเร็จจากการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน และรูปแบบการด้าเนินงานของชุมชนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ รวม 13 ชุมชน เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเป็นข้อมูลความรู้ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น รวมทั้งมีการด้าเนิน
กิจกรรมส้าคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดการขยายผลการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้้า
ชุมชน เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนแกนน้าและชุมชนเครือข่าย โดยปีงบประมาณ
2561 ชุมชนแกนน้าที่ร่วมงานกับ สสนก. จ้านวน 45 ชุมชน ได้ด้าเนินกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้้า ฟื้นฟูแหล่งน้้า ในพื้นที่
ของตน และเป็นต้นแบบความส้าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิสังคม โดยชุมชนแกนน้า
สามารถขยายผลการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้แล้วจ้านวน 60 หมู่บ้าน

19

รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based)

ตัวชี้วัด : 2.1 การสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด : 2.1.1 ร้อยละการด้าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ค้าอธิบาย :
1) หน่วยงานจัดท้าแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามแบบฟอร์มแผนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่
ประชาชน
2) หน่วยงานด้าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) หน่วยงานรายงานผลการด้าเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ได้ วางแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสังคมผ่านสื่อต่างๆ หลาย
ช่องทาง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศออนไลน์ และการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ รวม 224
ครั้ง และได้ด้าเนินกิจกรรมเผยแพร่ผลการพัฒนาเทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้า และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามแผนอย่าง
ครบถ้วนแล้ว โดยสรุปดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ช่องทางการสร้างความรับรู้
โทรทัศน์
วิทยุ
สิ่งพิมพ์
สารสนเทศออนไลน์
จัดกิจกรรม
รวมทังสิน

แผน (ครัง)
44
15
59
36
70
224

ผลการด้าเนิงาน (ครัง)
74
23
450
71
68
686
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ตัวชี้วัด : 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
ค้าอธิบาย :
1) หน่วยงานมีกลไกและจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
2) PMOC ส้านักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันก้าหนดประเด็นข่าวที่ต้องการให้หน่วยงานชี้แจงและก้าหนด
หน่วยงานที่ต้องการให้ชี้แจง รวมทั้งก้าหนดระยะเวลาทีต่ ้องการให้ตอบสนองของแต่ละประเด็นข่าวเข้าสู่ระบบฯ
3) หน่วยงานชี้แจงประเด็นข่าวที่มคี ณ
ุ ภาพและรายงานเข้าสูร่ ะบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่ก้าหนดไว้
4) เจ้าภาพตัวชี้วัดสรุปผลการด้าเนินงานของหน่วยงานจากระบบ
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ไม่มีประเด็นส้าคัญที่ต้องชี้แจง
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ตัวชีวัด : 2.2. สร้างพืนที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการ ดิน น้า ป่า
ค้าอธิบาย :
การสร้างให้เกิดพื้นที่ที่มีการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
น้้า ป่า ตัวอย่างเช่น การส้ารวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อน้าข้อมูลไปใช้จัดท้าแผนที่น้าไปสู่แผนบริหารจัดการ ดิน น้้า ป่า อย่างมั่นคง
และยั่งยืน มีแผนพัฒนาและฟื้นฟูดิน น้้า ป่า ที่จะท้าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่ข้างเคียงได้
เงื่อนไข : แต่ละพื้นทีต่ ้องมีขนาดไม่ต่้ากว่า 10,000 ไร่
วัดความส้าเร็จโดย
• ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส้ารวจ จัดท้าขอบเขตพื้นที่บริหารจัดการดิน น้้า ป่า และแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน
• มี กฎ กติกา การบริหารจัดการร่วมกันภายในชุมชน
• มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น และลดพื้นที่เขาหัวโล้น
• มีผลผลิต และรายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น
• เกิดต้นแบบการด้าเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ขยายผลสู่พื้นที่อื่น
เป้าหมาย :
1 พื้นที่
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน:
สสนก. ด้าเนินงานร่วมกับชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกองทัพภาคที่ 3 ในการน้าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้้า ป่า เช่น การส้ารวจ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สมดุลน้้า เส้นทางน้้า สันปันน้้า และน้า
ข้อมูลไปใช้จัดท้าแผนที่ เพื่อให้เกิดแผนบริหารจัดการ ดิน น้้า ป่า อย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยมี ผลความส้าเร็จ คือ ร่วมกับชุมชน
ด้าเนินการพัฒนาโครงสร้างน้้าในพื้นที่ด้ วยการท้าฝายชะลอน้้าและฝายกักเก็บน้้า เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับใช้อุปโภค ท้าเกษตร
และผลิตกระแสไฟฟ้า กระจายน้้าสู่พื้นที่การเกษตร 390 ไร่ ครอบคลุม 225 ครัวเรือน ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้้า ขนาด 3
กิโลวัตต์ ด้าเนินการวิเคราะห์สมดุลน้้าและจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูกแปลงผักร่องน้้า และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้
ชุมชนมีผลผลิตตามฤดูกาล สร้างรายได้ให้ชุมชนตลอดทั้งปี สนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส้ารวจพื้นที่และ
ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัดท้าแผนที่บริหารจัดการดิน น้้า ป่า และสร้างกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน 9
ประเภท ที่ยอมรับร่วมกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รวม 22,930 ไร่
โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กรมป่าไม้ได้ออกหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลด พื้นที่ 1,027 ไร่ 2 งาน 68
ตารางวา เพื่อให้ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลดที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ละเมา รวมทั้ง สสนก.ได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาตลาดส้าหรับจ้าหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยของชุมชน และเป็น
ตลาดกลางรองรับผลผลิตจากป่าชุมชนในเครือข่ายจัดการดิน น้้า ป่า ตามแนวพระราชด้าริ ท้าให้ชาวบ้านมีรายได้หมุนเวียนจาก
การค้าขายในตลาดสินค้าเกษตรมูเซอ ประมาณปีละ 14,400,000 บาท
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 4 ( Innovation Based)

ตัวชี้วัด : 4.1 ระดับความส้าเร็จของการส้ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
ค้าอธิบาย :
วัด ระดับ ความส้ าเร็จ จากการใช้ผ ลส้า รวจความพึงพอใจของผู้รั บบริ การของสถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรน้้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) โดยให้หน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด้าเนินการส้ารวจเพื่อพัฒนาการให้บริการของ
สถาบัน
เป้าหมาย :
ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงตามผลการส้ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสนก. ได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สสนก.ประจ้าปี 2561 โดยสรุปการด้าเนินงานได้ดังนี้
 คณะที่ปรึกษาได้น้าเสนอแนวทางและวิธีการด้าเนินงานและแบบส้ารวจความพึงพอใจต่อคณะกรรมการสถาบันแล้ว
และได้รับมติเห็นชอบให้ด้าเนินการเมื่อคราวประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่
ผ่านมา (วาระที่ 4.2)
 สสนก. ได้มีการน้าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาพิจารณาใช้ประโยชน์
เพื่อปรับปรุงการด้าเนินงานของ สสนก. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และน้าเสนอต่อที่คณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 (วาระที่ 4.2)
 ผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สสนก. ปี 2561 พบว่าภาพรวมด้านของงานบริการมีค่าคะแนนการประเมิน
ที่ ม ากกว่ า 4.20 หมายถึ ง ในทุ ก ด้ า นของงานบริ ก ารก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจอย่ า งยิ่ ง โดยค่ า เฉลี่ ย ระดั บ
ความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 4.46 และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเท่ากับ 89.20 จากผลการประเมินสามารถ
สรุปได้ว่างานบริการของ สสนก. ก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อผู้รับบริการ
ด้านการบริการ
1. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สิ่งอ้านวยความสะดวก
4. คุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ดัชนีชีวัดความพึงพอใจโดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
4.45
4.48
4.47
4.47
4.44
4.46
89.20
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ตัวชี้วัด : 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค้าอธิบาย :
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ .ศ.2561
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ
องค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ .ศ.2561

X 100

จ้านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อด้าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบุที่มาของเงินประกอบด้วย)
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
เงื่อนไข :
1. การค้านวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ต้นปี เป็นหลัก การปรับแผนการใช้จ่ายเงิ น
ระหว่างปีจะไม่ถูกน้ามาพิจารณาในตัวชี้วัดนี้
2. หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง สัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้น้ามา
ค้านวณเป็นผลงานได้
3. กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กา้ หนดและมีเงินเหลือจ่ายให้คา้ นวณผลการ
ประเมินเป็น ร้อยละ 100
เป้าหมาย :
ร้อยละ 96 (ภาพรวม)
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี 2561 รวมวงเงินงบประมาณ 571.682 ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561
ได้รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 แล้ว โดยมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวมผูกพันแล้วทั้งสิ้น 569.0038 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.53
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ตัวชี้วัด : 4.3 การก้ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ค้าอธิบาย :
ก้าหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนว
ทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมินใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้้าหนักร้อยละ 7)
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้้าหนักร้อยละ 3)
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้้าหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานประจ้าปี ภายในเวลาที่ก้าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

2.0
1.75
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)

1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน

0.5

1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ

1.0

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
ประเด็นการประเมิน

1.75
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
ร้อยละ

2.การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้้าหนักร้อยละ 3)
2.1 มี ก ารเปิ ด เผยผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ (ในการก้าหนดนโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และผลการน้า

2

25

นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการ
เป้าหมาย :
คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ตัวชีวัด
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ
งานประจ้าปี ภายในเวลาที่ก้าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด้าเนินงานของ
องค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การ
มหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจ
หลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็น
รายบุคคล
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และ
อนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
1.5.7 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

1

เป้าหมาย

ผล

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 1

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 5
26

2.การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินตนเองควร
มีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการก้าหนด
นโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และ
ผลการน้านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนไปปฏิบัติ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าทีก่ รรมการ

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

สูตรการค้านวณ :
น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
คะแนน
คะแนน
ตัวชีวัดผล
คิดเป็น ของผลส้าเร็จตามเป้าหมายของ
ถ่วงน้าหนัก
ที่ได้
ตัวชีวัด
การปฏิบัติงาน (i)
ร้อยละ
(Wi x
(SMi)
(Wi) 1
SMi)/∑Wi
2
3
4
5
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
20.0 1
2
3
4
5
4
0.8000
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ภายใน
เวลาที่ก้าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผล 17.5
การด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
2.5
1
2
3
4
5
5
0.1250
ควบคุมภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
2.5
1
2
3
4
5
5
0.1250
ตรวจสอบภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
2.5
1
2
3
4
5
5
0.1250
บริหารความเสี่ยง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
2.5
1
2
3
4
5
1
0.0250
บริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
2.5
1
2
3
4
5
5
0.1250
บริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
2.5
1
2
3
4
5
5
0.1250
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

2.5

1

2

3

4

5

5

0.1250
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1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่
5.0
ก้ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ / 10.0
อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญต่อ 17.5
องค์การมหาชนในรายงานประจ้าปี งบประมาณ
หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน ทั้งในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่าง
ถูกต้องเชื่อถือได้
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
2.5
ความเสีย่ งและภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
2.5
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการ
2.5
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 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การ 2.5
มหาชน
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์กรมหาชน
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
20
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
10
ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
น้าหนักรวม (∑W)

100

1
1

3
2

3

4

5

5

0.2500

5

5

0.5000

1

3

5

5

0.1250

1
1

3
3

5
5

5
5

0.1250
0.1250

5

5

0.1250

5

5

0.1250

1

5

5

0.1250

1

5

5

0.1250

1

5

5

1.0000

5

5

0.5000

1
1

1

3

2

3

4

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

4.7000

โดยที่ : W คือ น้้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยผลรวมน้้าหนักคิดเป็นร้อยละของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ 100
SM คือ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
i คือ ล้าดับที่ของตัวชี้วดั ที่ก้าหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองค์การ ; 1, 2,…, i
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ้าปีภายในเวลาที่ก้าหนด (น้าหนักร้อยละ 2)
แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนก้าหนดทิศทางการท้างานของ
องค์การมหาชน เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น
คือ
1) วิสัยทัศน์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย

แผนปฏิ บั ติ ง านประจ้ า ปี คื อ แผนที่ ร ะบุ ภ ารกิ จ ที่
ด้าเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับ
และรายจ่ายขององค์กร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงาน
ประจ้าปี มี 6 ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมาย
3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
ภายในเดือนธันวาคม 2560
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
2
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
3
ภายในเดือนตุลาคม 2560
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
4
ภายในเดือนกันยายน 2560
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
5
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2560 ภายในเดือนสิงหาคม 2560
ด้าเนินการได้ระดับ 4 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการบริ ห าร สสนก. ได้ พิ จ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิ บั ติ งานประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560–2564 และอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 แล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2560 (วาระที่ 5.2 “แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560
–2564 และแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”)
1
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส (น้าหนักร้อยละ 1.75)
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
1
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครั้ง
2



รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครั้ง

3



รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง

4



รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครั้ง

รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 1/2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
วาระที่ 4.1 การประเมินผลการควบคุมภายในประจ้าปีงบประมาณ 2560 ของ สสนก. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน สรุปได้ว่า ภาพรวมการควบคุมภายในของ สสนก. ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จ ะมีส่วนช่วยให้การด้าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก้าหนด (ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 จึงไม่จ้าเป็นต้อง
จัดท้าแผนการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการ)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
วาระที่ 4.2 จากรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุมภายในประจ้า
ไตรมาสที่ 1/2561 ที่ เ สนอโดยผู้ ต รวจสอบภายใน และผู้ สอบบั ญชี รั บ อนุญ าตเห็ น ว่ า สสนก. ควรเร่ งด้ าเนิ น การใช้ จ่า ยเงิ น
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายส้าหรับโครงการที่ยังมีผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน และควรมีการแจกแจงข้อมูลตัวเลข
งบประมาณที่มีภาระผูกพันตามสัญญาในรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าเดือนให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณที่รับในแต่ละเดือนในการติดตามเร่งรัดการด้าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้
โดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่
1/2561 ของ สสนก. ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้ง มีระบบการ
ควบคุมภายในทางด้านการเงินที่เพียงพอ และเห็นว่าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบเป็นเรือ่ งที่ดี ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาน้าไปประกอบการบริหารงานทางงบประมาณต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 3.3 การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 2/2561 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเห็นว่า ภาพรวมผลการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่เกิด ขึ้นในรอบไตรมาสดังกล่าว ไม่มีประเด็นปัญหาใดที่มี
สาระส้าคัญท้าให้ สสนก. ได้รับผลกระทบและเป็นความเสี่ยงต่อการด้าเนินงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการบริหารงานทางการงบประมาณ การพัสดุ และการ
5
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ตรวจสอบภายในเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วาระที่ 4.2 การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 3/2561 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงินที่ให้ สสนก. เร่งด้าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินไม่เป็นตาม
แผน และน้าระบบการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาอ้านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่
เพื่อไปปฏิบัติงาน
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 1/2561 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 4/2561 (วาระที่ 3.3 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
1
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครั้ง
2



รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครั้ง

3



รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง

4



รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการเสนอแผนตรวจสอบภายใน และการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุก
ไตรมาส ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. เห็นชอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปี 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 1/2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
วาระที่ 4.1 ผลการตรวจสอบภายใน และผลการสอบทานงบการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 4/2560 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เห็นว่า โดยภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการ
ที่เกิดขึ้น ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า สสนก. เป็นองค์กรชั้นน้าที่มีความน่าเชื่อถือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้้า หากมีการขยาย
ผลการด้าเนินงานโดยน้าระบบ IT มาช่วยเสริมกับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้าน นอกจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุม ภายในที่ ดีแ ล้ว ยั งช่ วยเสริม ความน่ าเชื่อ ถือ ที่มี ต่อ ผลงานของ สสนก. ในระดับ ชาติที่ เผยแพร่ ในปัจ จุบั นภายใต้ การ
บริหารงานที่ทันสมัยด้วยระบบ IT
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
วาระที่ 4.2 จากรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุมภายในประจ้า
ไตรมาสที่ 1/2561 ที่เสนอโดยผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ส อบบั ญชีรั บอนุ ญาตเห็น ว่า สสนก. ควรเร่งด้าเนินการใช้จ่า ยเงิ น
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายส้าหรับโครงการที่ยังมีผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่ าแผน และควรมีการแจกแจงข้อมูลตัวเลข
งบประมาณที่มีภาระผูกพันตามสัญญาในรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าเดือนให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณที่รับในแต่ละเดือนในการติดตามเร่งรัดการด้าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็น ไป
ตามแผนงานที่วางไว้
โดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่
1/2561 ของ สสนก. ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในทางด้านการเงินที่เพียงพอ และเห็นว่าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาน้าไปประกอบการบริหารงานทางงบประมาณต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 3.3 การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 2/2561 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเห็นว่า ภาพรวมผลการปฏิบัติงาน
5
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ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่เกิดขึ้นในรอบไตรมาสดังกล่าว ไม่มีประเด็นปัญหาใดที่มี
สาระส้าคัญท้าให้ สสนก. ได้รับผลกระทบและเป็นความเสี่ยงต่อการด้าเนินงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการบริหารงานทางการงบประมาณ การพัสดุ และการ
ตรวจสอบภายในเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วาระที่ 4.2 การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 3/2561 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงินที่ให้ สสนก. เร่งด้าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินไม่เป็น
ตามแผน และน้าระบบการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาอ้านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจ่ายเงิ นยืมทดรองจ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติงาน
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.2
1) แผนการตรวจสอบภายใน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 1/2561 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
5) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 4/2561 (วาระที่ 3.3 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
6) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน


คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครั้ง

2



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครั้ง

3



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง

4



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครั้ง

1



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการน้าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารทุก
ไตรมาส ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. เห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบผลการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบผลการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 2/2561
ของคณะท้างานบริหารความเสี่ยง และรับทราบความเห็นขอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลที่ว่า สสนก. ยังคงต้อง
ด้าเนินการต่อตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้า ที่ในการเดินทางปฏิบัติงาน
เป็นเรื่องส้าคัญอย่างมาก ซึ่งจะต้องมีผลความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้น้าเสนอผลการ
ด้าเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบผลการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 3/2561
และรับทราบความเห็นขอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลที่ว่าประเด็นความเสี่ยงเรื่องความต่อเนื่องในการให้บริการ
ระหว่างการย้ายที่ท้าการเป็น เรื่องส้าคัญ ขอให้มีการน้าแผนและผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการย้ายทั้งในส่วนของส้านักงาน และ
ระบบ IT มาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อสอบทานความพร้อมในการย้ายที่ท้าการ และระบบ IT ที่ต้องท้าให้
เชื่อมั่นได้ว่าการให้บริการของ สสนก. จะด้าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการบริ ห าร สสนก. รั บ ทราบผลการด้ า เนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจ้ า ไตรมาสที่
4/2561
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.3
1) แผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2560 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
5
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ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 4/2561 (วาระที่ 3.3 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
5) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
6) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 8/2561 (วาระที่ 4.3 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)

35

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้าหนักร้อยละ 0.25)
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล
การด้าเนินงานตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาล
และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
1
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครั้ง
2



รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครั้ง

3



รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง

4



รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครั้ง

รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 1 มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 8/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบผลการประชุมคณะท้างานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ครั้งที่ 1/2561 ทีไ่ ด้ก้าหนดแนวทางในการปรับแผนบริหารจัดการสารสนเทศของ สสนก. ดังนี้
1. ทบทวนนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ มาตรฐาน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สสนก. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศ
2. ด้าเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานภายในแบบอัตโนมัติให้ครบถ้วน
3. รายงานแผนการย้ายระบบคอมพิวเตอร์และแผนการให้บริการระบบสารสนเทศระหว่างการย้ายไปส้านักงานแห่งใหม่
นอกจากนีใ้ นระหว่างปีงบประมาณ 2561 สสนก. ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริการ ดังนี้
เว็บไซต์สถานการณ์น้าประเทศไทย : ส้านักงานทรัพยากรน้า้ แห่งชาติ (สทนช.) น้าไปใช้งานเป็นเว็บไซต์ให้บริการ
สถานการณ์น้าของประเทศไทยให้แก่ประชาชน
ศูนย์บริหารจัดการน้้า ระดับจังหวัด : ออกแบบและพัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์นา้
และผูเ้ กี่ยวข้อง อยู่ระหว่างด้าเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ของจังหวัด (สุราษฎร์ธานี,พระนครศรีอยุธยา)
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.4
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 8/2561 (วาระที่ 4.3 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
5
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1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนักร้อยละ 0.25)
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อ้านวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รองผู้อ้านวยการ
ผู้จัดการ หรือผู้อ้านวยการส้านัก เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
1
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครั้ง
2



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครั้ง

3



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง

4



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครั้ง

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
5
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อ้านวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด
น้้าหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการน้าผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับ
ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการบริหาร สสนก. ทุกไตรมาส ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 9/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. อนุมัติกรอบงบประมาณการขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก.
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรอบงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบความคืบหน้าผลการด้าเนินงานตามข้อเสนอตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน
องค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในองค์ประกอบที่ 5.1 การจัดท้าและด้าเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 โดย สสนก. ได้น้าทีมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดู
งานระบบบริหารจัดการความรู้ ณ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 รวมถึงได้ออกแบบโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสะสมความรู้ภายใน สสนก. และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด้าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สะสมความรู้ภายใน สสนก. ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 รวมถึงได้ อนุมัติร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตรว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบการปรับปรุงการก้าหนดสายงาน ระดับต้าแหน่งงาน และชื่อต้าแหน่ง
งาน เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของ สสนก. และสามารถพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ตามสายงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561
ทั้งนี้ สสนก. มีการประเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูง ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการ โดยเริม่ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนงาน
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ค่าน้้าหนัก และตัวชี้วัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปีโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
คณะอนุกรรมการฯ ก้าหนด ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 งานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์และงานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง (น้้าหนักคะแนนร้อยละ 80) เป็นการ
ประเมินผลงานที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแผนด้าเนินงาน สสนก. ประจ้าปี โดยต้องมีการวางแผนงาน น้้าหนัก และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
ส่วนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (น้้าหนักคะแนนร้อยละ 20) เป็นการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมหลักองค์กร (HAII Core Value)
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.5
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 9/2560 (วาระที่ 4.1 “การก้าหนดกรอบงบประมาณการ
ขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และการก้าหนดกรอบงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 4/2561 (วาระที่ 3.3 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
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1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครั้ง

2



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครั้ง

3



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง

4



รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครั้ง

รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร สสนก. ทุกไตรมาสดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานทางการเงินประจ้าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 3.2 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานทางการเงินประจ้าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 9/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานทางการเงินประจ้าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5



หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.6
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 4/2561 (วาระที่ 3.2 “รายงานผลการด้าเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 4.1 “รายงานผลการด้าเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 9/2561 (วาระที่ 4.1 “รายงานผลการด้าเนินงาน
ไตรมาสที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”)
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1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครั้ง

2



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครั้ง

3



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง

4



รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครั้ง
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการบริหาร สสนก. ทุกไตรมาสดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 2/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานด้านภารกิจหลักของหน่วยงานประจ้าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 4/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 3.2 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานด้านภารกิจหลักของหน่วยงานประจ้าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 7/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานด้านภารกิจหลักของหน่วยงานประจ้าไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครังที่ 9/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561
วาระที่ 4.1คณะกรรมการบริหาร สสนก. รับทราบรายงานด้านภารกิจหลักของหน่วยงานประจ้าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.7
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความ

เพียงพอของระบบการบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 4/2561 (วาระที่ 3.2 “รายงานผลการด้าเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 4.1 “รายงานผลการด้าเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 9/2561 (วาระที่ 4.1 “รายงานผลการด้าเนินงาน
ไตรมาสที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”)
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1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 0.5)
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ก้าหนดให้รายงานที่น้าเสนอรัฐมนตรี ผู้รักษาการตาม
พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และค้าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานที่จะจัดท้าในภายหน้า
เกณฑ์การให้คะแนน
1



ไม่มีการรายงาน

3



มีการรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน จ้านวน 1 ครั้ง

5



มีการส่งรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน จ้านวน 2 ครั้ง

ด้าเนินการได้ระดับ 5
สสนก. ได้น้าส่งรายงานผลการด้าเนินงานต่อ รวท. จ้านวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : น้าส่งรายงานการประเมินองค์การมหาชนฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน เพื่อให้ รวท. รับทราบ
ความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน
ครั้งที่ 2 : น้าส่งรายงานประจ้าปี 2560 เพื่อให้ รวท. รับทราบผลการด้าเนินงานในรอบปี 2560
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.3
1) บันทึกข้อความ วท 6201/834 เรื่อง น้าส่งรายงานการประเมินองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ของ สสนก. ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
2) บันทึกข้อความ วท 6201/1712 เรื่อง ขอส่งรายงานประจ้าปี 2560 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 27 กันยายน 2561

41

1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 1)
 กรรมการโดยต้าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต้าแหน่ง
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5



ร้อยละ 50 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ้านวน
กรรมการ



ร้อยละ 60 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ้านวน
กรรมการ



ร้อยละ 70 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ้านวน
กรรมการ



ร้อยละ 80 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ้านวน
กรรมการ
ร้อยละ 90 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ้านวน
กรรมการ



ด้าเนินการได้ระดับ 5
ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 สสนก. มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
โดยมีจ้านวนครั้งของการประชุมที่มีคณะกรรมการมาประชุมไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 จ้านวน10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.91
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.4
1) ตารางแจงนับจ้านวนกรรมการคณะกรรมการบริหาร สสนก. ที่เข้าร่วมการประชุมในปีงบประมาณ 2561
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1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้าหนักร้อยละ 1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้าหนักร้อยละ 0.25)
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลค้าอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
เกณฑ์การให้คะแนน
1



ไม่มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์

3



มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน

5



มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน

ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินงานดังนี้
สสนก. มีรายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข/ปรับปรุงการด้าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. บนเว็บไซต์ของ
สสนก. และรายงานประจ้าปี 2560
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.1
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
1) งบดุล
2) งบก้าไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1



ไม่มีงบการเงิน

3



มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่

5

 มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจ้าปี

ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
สสนก. มีการจัดท้ารายงานทางการเงินและเปิดเผยงบการเงิน ครบถ้วนทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) งบดุล 2) งบก้าไร
ขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด และ 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน เผยแพร่ในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.2
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
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1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้าหนักร้อยละ 0.25)
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัติการท้างาน
4) ต้าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์กรมหาชน
1



ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ

3



มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน

5



มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน

ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครบทั้ง 4 ประเด็น ในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.3
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1



มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม

5



มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม

ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร สสนก. ในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.4
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
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1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มโี ครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะทีส
่ ้าคัญ
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส้าคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
5
 อนุกรรมการที่ส้าคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนอนุกรรมการด้านบุคคล
ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการทีส่ ้าคัญในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.5
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 และเว็บไซต์ สสนก. http://www.haii.or.th
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้าหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
2) การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ้าคัญ ความเสีย่ งส้าคัญขององค์กร และผลการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา
3) ค้าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
4) ข้อมูลเชิงสถิติและค้าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปี
ข้างหน้า
เกณฑ์การให้คะแนน
1



มีข้อมูลไม่ครบถ้วน

5



มีข้อมูลครบถ้วน

ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
มีการเปิดเผยข้อมูลภารกิจหลัก แผนความเสี่ยงขององค์กร และแผนยุทธศาสตร์ ในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ
สสนก. อย่างครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.6
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 และเว็บไซต์ของ สสนก. http://www.haii.or.th

45

1.5.7 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 10 ประเด็น คือ
1) รายงานประจ้าปี
2) โครงการลงทุนที่สา้ คัญ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
6) แผนงานที่ส้าคัญ
7) นโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
10) รายงานผลการประเมินความคุม้ ค่าการด้าเนินงานขององค์การมหาชน
เกณฑ์การให้คะแนน
1

มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
 มีข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
เว็บไซต์ สสนก. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนทุกรายการ
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.7
1) เว็บไซต์ของ สสนก. http://www.haii.or.th
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2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 3)
2.1 มี ก ารเปิ ด เผยผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการโดย คณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้าหนักร้อยละ 2)
เกณฑ์การให้คะแนน
1



คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง

คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
5
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิ น้าที่
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การท้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น
- การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่้าเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้านการเงินและ
ภารกิจหลัก
ด้าเนินการได้ระดับ 5
สสนก. ได้ส่งแบบประเมินตนเองประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณากรอกแบบประเมิน
ตนเองเรียบร้อยแล้ว โดยการประเมินจะมีการประเมินตนเองทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล และได้มีการเปิดเผยผลการ
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ สสนก. ครั้ งที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2561 โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดที่ 2.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 8/2561 (วาระที่ 3.4 “การพัฒนาตนเองของคณะ
กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561”)
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2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (น้าหนักร้อยละ 1)
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน (ระบุ
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจ้านวนกรรมการที่เข้าร่วม)
เกณฑ์การให้คะแนน
1



ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม

2



มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่



มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส้าคัญและความเสี่ยงของ
องค์กร
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส้าคัญและความเสี่ยงของ
องค์กร
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน้าความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การ
มหาชน
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ด้าเนินการได้ระดับ 5
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ได้มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ จ้านวน 3 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ ภูถ้า ภูกระแต ต้าบล
แวงน้อย อ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมที่ 2 : ลงพื้นที่ติดตามผลการด้าเนินงาน การติดตั้งและพิธีเปิดสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้้าฝน
อัตโนมัติ ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลโคกตูม ต้าบลโคกตูม อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมที่ 3 : ลงพื้นที่ติดตามผลการด้าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการเกษตรพืชไร่อ้อย ต้าบลซับสมบูรณ์
อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยได้สรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อทราบแล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดที่ 2.2
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 8/2561 (วาระที่ 3.4 “การพัฒนาตนเองของคณะ
กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561”)
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สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation based)
ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมระบบน้าส้าหรับพืชไร่โดยเติมน้าใต้ดิน
1. หลักการ เหตุผล ความจ้าเป็น

3. การด้าเนินการ

ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากฝนที่มา
เร็ว กว่ าปกติ และตกต่อ เนื่ องจนถึง ปลายปี ซึ่ งเป็น อิท ธิพลของลานิ ญาและ
อิท ธิพลของลมประจ้ าภู มิ ภาคและลมประจ้ าท้ องถิ่ น รวมทั้ง พายุ โซนร้ อ น
ไหหม่ า และนกเตน ส่ ง ผลให้ ปริ ม าณน้้ า ไหลลงอ่ า งเก็ บน้้ า สะสมของเขื่ อ น
ภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ อีกทั้งส่งผลให้ระดับน้้าในอ่างเก็บน้้าหลายแห่งในพื้นที่
ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจน
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ใกล้เต็มความจุ จากนั้นในปี พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ประเทศไทยประสบปัญหา
ภัยแล้ง เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตร ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีระบบการจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศไทยที่ดีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ พื้นที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่นอกเขต
ชลประทานมากกว่ าร้ อยละ 80 ซึ่ง มีพื้น ที่ก ารเกษตรส่ ว นใหญ่ อยู่ นอกเขต
ชลประทาน ภาคเหนือ ร้อยละ 87 และ ภาคอีสาน ร้อยละ 94
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกรไทยเกิ น กว่ า
ร้อ ยละ 80 ต้ อ งอาศัยแหล่ งน้้ า ธรรมชาติ แ ละน้้ า ฝนในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน จึงเป็นแนวทางให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการน้้าได้ด้วยตนเอง ใช้ ว และ ท เป็นเครื่องมือ เพื่อมีน้าไว้
ส้าหรับท้าเกษตร อุปโภคและบริโภคได้อย่างพอเพียง และบรรเทาปัญหาน้้า
ท่วมและน้้าแล้งในพื้นที่ รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากร
น้้า สังคม และเศรษฐกิจ
จากงานวิจัยพบว่า ระดับความลึกของพื้นดินที่ประมาณ 1.50 – 2.00
เมตร มีความชื้นที่พอเหมาะ จะช่วยเพิ่มความหวานของอ้อย และเพิ่มการงอก
ซ้้าของตออ้อยได้ ดังนั้น จึงน้าไปสู่การวิจัยและพัฒนาระบบน้้าใต้ดินทีช่ ่วยเพิ่ม
ความชุ่มชื้นในพื้นดิน ในระดับที่เหมาะสม

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส้าหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
เพื่อเกษตรแบบพืชไร่ โดยพัฒนาระบบเติมน้้าใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษานอกเขต
ชลประทาน ด้วยการดักน้้าหลากและเติมน้้าลงสู่เขตรากพืชในแปลงพืชไร่ เพื่อ
ชะลอความชุ่มชื้นและรักษาความชื้นของดินให้อยู่ในช่วงที่พืชสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ และให้น้าส่วนเกินไปช่วยเพิ่มให้น้าใต้ดินมีระดับสูงขึ้น สามารถน้า
กลับมาใช้ในฤดูแล้ง โดยมีกิจกรรมหลัก คือ
- ติดตั้งอุปกรณ์ส้าหรับติดตามข้อมูลสถานการณ์น้าและสภาพอากาศ
- วิเคราะห์แนวทางพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้้า เพื่อเพิ่มน้้าต้นทุนส้าหรับท้า
เกษตรในพื้นที่ และด้าเนินงานพัฒนาโครงสร้างน้้า
- ส้ารวจความสูงของแปลงเกษตร และสร้างระบบกระจายน้้า ระบบเติม
น้้าใต้ดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
- ประเมินติดตามความเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการด้าเนินงาน

2. วัตถุประสงค์
ด้าเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
ถ่ า ยทอดและการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และเกิ ด ข้ อ มู ล
รวมทั้งเกิดระบบเติมน้า้ ใต้ดิน และการจัดรูปทีด่ ินแปลงไร่อ้อย เกิดความชุ่มชื้น
ในดิน เพิ่มอัตราการงอกซ้้าของตออ้อย เพิ่มผลผลิตไร่อ้อยและพืชผลทางการ
เกษตร เป็นตัวอย่างความส้าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าส้าหรับ
เกษตรพืชไร่อ้อย ที่จะพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิต

แบบร่างของบ่อเติมน้าใต้ดิน

4. ผลที่คาดหวัง
1. เพิ่มความชุ่มชื้นในดิน และเพิ่มอัตราการงอกซ้้าของตออ้อย รวมทั้งเกิด
ตัวอย่างแปลงเกษตรพืชไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความมั่นคงด้านน้้าและอาหาร มีน้าส้ารองไว้ใช้ท้าเกษตรในฤดูแล้ง รวมทั้งดินมี
ความชุ่มชื้น ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกและท้าเกษตรได้ผลผลิตตลอดปี
2. เกิดนวัตกรรมต้นแบบระบบน้้าส้าหรับพืชไร่ ที่ชุมชนสามารถด้าเนินงาน
ได้ด้วยตนเอง และเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต

5. ผลที่เกิดขึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ต้าบลซับสมบูรณ์
อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีการก่อสร้างระบบเติมน้้าใต้ดินในพืชไร่
อ้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 มีผลความส้าเร็จดังนี้
- สร้างความเข้าใจและพัฒนาศัก ยภาพชุมชน ให้สามารถจั ดท้าข้ อมู ล
สารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจั ด การน้้ า มี ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การน้้ า ร่ ว ม
ด้าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการน้้าชุมชนได้ด้วยตนเอง เกิดกิจกรรมการ
ขุดสระสาธารณะ เพื่อเพิ่มปริมาณน้้ากักเก็บ ขนาด 5 ไร่ ท้าหน้าที่เป็นแก้มลิง
ส้ารองน้้าไว้ใช้ตามแบบที่ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 700 ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ 18
ครัวเรือน 43 คน ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้น 64,500 ลูกบาศก์เมตร เกิดกิจกรรมฟื้นฟู
คลองสาธารณะ ระยะทาง 2,650 เมตร เพื่อ กระจายน้้าและส้า รองน้้ า เพิ่ม
ปริ ม าณน้้ า ต้ น ทุ น พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ 1,000 ไร่ ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ 25
ครัวเรือน 88 คน
- สร้างระบบเติมน้้าใต้ดิน โดยขุดบ่อฝังท่อวงกลมพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน
2 แปลง รวม 45 ไร่ และประเมินติดตามผลข้อมูลระดับน้้าใต้ดิน และความชื้น
ในดินร่วมกับ ม.ขอนแก่น โดยผลที่ได้สามารถเพิ่มระยะเวลาในการกักเก็บน้้า
หลากและเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น ในแปลง 35-40 วั น จากการส้ า รวจพบว่ า เดื อ น
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ต้นอ้อยในแปลงที่มีบ่อเติมน้า้ ใต้ดินเติบโตดี จากเดิม
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ในแปลงที่เป็นที่ดอน ต้นอ้อยนอนตายเพราะแล้งทุกปี
- ติดตัง้ สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้้าฝนและสภาพอากาศ เพื่อ
ติดตามและประเมินผลข้อมูลสถานการณ์นา้ และภูมอิ ากาศในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที 5 (Potential Based)

ตัวชีวัด 5.1 การจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ค้าอธิบาย :
องค์การมหาชนจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด (Exponential
Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อไปสู่การเป็นองค์การมหาชน 4.0 ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 และประเทศไทย 4.0
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด
(Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2565) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนงาน/
การบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านธรรมาภิบาล และ 4) ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
และได้ด้าเนินการกิจกรรมตามแผนแล้วเสร็จทั้งหมด โดยผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 100 สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้
1) ด้านกระบวนงาน/การบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น
1.1 งานพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน : หน่วยงานระดับฝ่ายของ สสนก. ได้ ก้าหนดบริการหลัก (Core
Product & Service) ของตนเอง และส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Effective
Writing of Standard Operations Procedure)" ในวันที่ 3 และ 8 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการ
เขียนแผนภูมิการไหล (Process Flowchart) อย่างถูกต้อง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561 ได้จัดท้าและเสนอแผนภูมิการไหล
แต่ละบริการหลักของฝ่ายให้ ผู้อ้านวยพิจารณาอนุมัติแล้ว และเผยแพร่ผ่านเครือข่าย Intranet ของ สสนก.เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
1.2 การบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยการบริหารคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ท้าหน้าที่รวบรวม
จัดเก็บและดูแลข้อมูลจาก 35 หน่วยงานเข้าสู่คลังข้อมูลน้้า เพื่อให้ข้อมูลมีเสถียรภาพ พร้อมวิเคราะห์และให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง : ด้าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลฯ ให้มีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
Uptime ร้อยละ 99.97 สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยเชื่อมโยง
ระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่วยปฏิบัติการของส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(สทอภ.) เพื่อสนับสนุนการใช้งานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และมีการให้ค้าแนะน้าเชิง
เทคนิคด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้า
ครั้งที่ 33/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
2) ด้านบุคลากร
2.1 การพัฒนาบุคลากรที่มีผลงานและสมรรถนะสูง (Talent Development) : ด้าเนินการก้าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุ ค ลากรที่ มี ผ ลงานและสมรรถนะสู ง และจั ด ท้ า แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ผ ลงานและสมรรถนะสู ง (Talent
Development) แล้ว รวมทั้งได้ด้าเนินกิจกรรมตามแผนฯ ปี 2561 โดยการปฐมนิเทศบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อ
รับทราบวัตถุประสงค์ แนวทางพัฒนา และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
2.2 การน้าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร โดยการสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสะสมความรู้ภายในองค์กร : สสนก. ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการพัฒนาความรูภ้ ายในองค์กรของ
บริษัท ป.ต.ท. จ้ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 และน้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู้ของ สสนก. (Knowledge management) พร้อมคู่มือการใช้งาน บนระบบ Intranet เรียบร้อยแล้ว
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3) ด้านธรรมาภิบาล
3.1 การจัดท้าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม : จัดท้าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แล้ว เสร็จ ประกอบด้วย 1) การขั บเคลื่อ น วทน. ด้ว ยหลักคุ ณธรรม เช่น การจั ดกิ จกรรมวัน ส้า คัญทางศาสนา
การบ้าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 2) การปลูกจิตส้านึกป้องกันและต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ใหม่ 3) คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นบุคลากรดีเด่น ในโครงการคนดีศรี วท. และ 4) การรายงานผลการ
ด้าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยได้ด้าเนินกิจกรรมตามแผนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผลความส้าเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
4) ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
4.1 สสนก. จัด ท้า หลัก เกณฑ์ การสะสมเงิน รายได้ หลั งหั กค่ าใช้จ่ าย เพื่ อใช้เ ป็น เงิ นสนับ สนุ นสวั สดิ การ เสนอต่อ คณะ
กรรมการบริหาร สสนก. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมมี
มติอนุมัติแล้ว
4.2 สสนก. ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนในการน้าเสนอผลงาน เทคโนโลยี และข้อมูลการคาดการณ์น้าและภูมิอากาศ
ผ่านสื่อต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 32.3250 ล้านบาท
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดที่ 5.1
1) รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ 2561
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ผลการปฏิบัตงิ าน
สัญญาจ้าง

การประเมินองค์กร**

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย







องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2.1 การประเมินผลงานผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญาจ้าง
1) งานวิจัยระบบบ่อเติมน้า้ ใต้ดินส้าหรับ
ผู้อ้านวยการ
พืชไร่
องค์การมหาชน 2) ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาแหล่งน้้า
ชุมชนภายในจังหวัด ร่วมกับสภาเกษตรกร
แห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย
3) ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้า้ และ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสู่ “คลังข้อมูลน้้า
แห่งอาเซียน”
4) ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้้าจังหวัด
2. 1.2 การประเมิน
1) ผลการด้าเนินการตามตัวชี้วัดองค์การ
องค์กร**
มหาชน ในส่วนที่ 1

2.1.3งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

1) พื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาเขา
หัวโล้น และการแก้ปญ
ั หาระบบน้า้ ส้าหรับ
ไร่อ้อย (ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม

สมรรถนะ


สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)*

เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

1 เรื่อง

1 เรื่อง



5 จังหวัด

5 จังหวัด



3 กิจกรรม

3 กิจกรรม



2 จังหวัด

2 จังหวัด

ผลงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ผลงานสูงกว่า
เป้าหมาย
ทุกองค์ประกอบ




1 พื้นที่

1 พื้นที่



ทุกวัน

ทุกวัน



คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 )

2) รายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน
ส้าหรับศูนย์ปฏิบตั ิการนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)
ผลการด้าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
โดยมีตัวชีว้ ัดที่ผ่าน
การประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผลการด้าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
โดยมีตัวชีว้ ัดที่ผ่าน
การประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100
ผลการด้าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
โดยมีตัวชีว้ ัดที่ผ่าน
การประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100

(ค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 189/2558 ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ สป.วท. ด่วน
ที่สุด ที่ 0203.3/4996 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
2558 ให้จัดท้าบทสรุปผู้บริหารประจ้าวันเพื่อ
น้าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีทุกวัน)
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2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
1) ภาวะผู้น้า
2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลีย่ น
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน

คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน

คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่ง
หนึ่งประเมินผ่าน





ผลการด้าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
โดยมีตัวชีว้ ัดที่ผ่านการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ
100





หมายเหตุ : * ผู้อ้านวยการองค์การมหาชน จะมีผลการประเมินในระดับ “ต้องปรับปรุง” เมื่อมีผลการประเมินองค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (สัญญาจ้าง/ การประเมินองค์กร/ งานที่คณะกรรมการมอบหมาย) “ต่้ากว่าเป้าหมาย”
** เป็นข้อมูลจากสรุปผลการประเมินองค์กรในส่วนที่ 1
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สรุปผลงานส้าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 บริหารจั ดการคลังข้อมู ลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติใ ห้มีเสถี ยรภาพสามารถใช้งานได้อย่ างมีประสิทธิภ าพโดยมี
Uptime ร้อยละ 99.9 7 และด้าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้้าพื้นที่นอกเขตชลประทานกับ

ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงร่วมให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิคด้านการ
คาดการณ์ลักษณะอากาศในการประชุมอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าด้วย
 ผลิตบทความจากผลงานวิจัย และเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการในเวทีการประชุมระดับประเทศและ
นานาชาติ รวม 22 เรื่อง
 พัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศน้้าระดับต้าบล 600 ต้าบล และจัดอบรมให้แก่เทศบาล/อบต. ในการใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้้าระดับท้องถิ่น การจัดท้า ดู และตีความแผนที่ โดยผลจากการ
ด้าเนินงานมีเทศบาล/อบต. ร้อยละ 56 ใช้แผนที่แหล่งน้้าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน้้าในพื้นที่ได้
 สร้างพื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการ ดิน น้้า ป่า โดยด้าเนินงาน
ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกองทัพภาคที่ 3 ในการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนยีไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้้า ป่า เช่น การส้ารวจ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สมดุลน้้า เส้นทางน้้า สันปันน้้า
และน้าข้อมูลไปใช้จัดท้าแผนที่จนเกิดแผนบริหารจัดการ ดิน น้้า ป่า อย่างมั่ นคง ยั่งยืน โดยมีกติกาการใช้ประโยชน์
ที่ดินของชุมชนที่ยอมรับร่วมกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและบริหารจัดการพื้นที่
มีการจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูกแปลงผักร่องน้้า และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชุมชนมีผลผลิตตาม
ฤดูกาล สร้างรายได้ให้ชุมชนตลอดทั้งปี

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 มีฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้้าที่เชื่ อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 35 หนวยงาน พร้อมสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้้าทั้งในสภาวะปกติและวิกฤติ เช่น การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการน้้าระดับจังหวัด และระดับภาค เพื่อใช้
ข้อมูลพัฒนาและบริหาร และการวิเคราห์และสนับสนุนข้อมูลแก่ ปภ. ในการเตรียมพร้อมรับมือหย่อ มความกดอากาศ
ต่้าเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้เมื่อช่วงธันวาคม 2560–มกราคม 2561 เป็นต้น
 เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าและแผนที่น้าระดับต้าบล สนับสนุนการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่นให้สามารถใช้แก้ปัญหา
ทรัพยากรน้้าในพื้นที่ตนเอง โดยปี 2555-2561 ได้ด้าเนินการพัฒนาแผนที่น้าระดับ ต้าบลในพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม-น้้าแล้ง
ทั่วประเทศแล้วกว่า 3,100 ต้าบล
 ชุมชนแกนน้าที่ด้าเนินงานต่อยอดจากโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาศักยภาพจนเกิดเป็นต้นแบบความส้าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนที่เหมาะสม
กับภูมิสังคม ด้าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโดยชุมชนเอง
และน้าเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอ ไม่เกิน 5 นาที
(คลิปวีดโิ อบรรจุใน CD ทีแนบมาพร้อมนี้)
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

สัญญาจ้างผู้อ้านวยการองค์การมหาชน

ตัวชีวัด 1) งานวิจัยระบบบ่อเติมน้าใต้ดินส้าหรับพืชไร่
ค้าอธิบาย :
ด้าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ในส่วนของการติดตามและประเมินผลความชื้นในดินที่มีผลต่อ
การงอกซ้้าของตออ้อย โดยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน และอุปกรณ์ในการตรวจวัดระดับน้้าใต้
ดินจากบ่อบาดาลน้้าตื้น รวมถึงติดตั้งโทรมาตรเพื่อวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ
และปริมาณฝน
เป้าหมาย :
1 เรื่อง
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ด้าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ต้าบลซับสมบูรณ์ อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่มีการก่อสร้างระบบเติมน้้าใต้ดินในพืชไร่อ้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 มีผลการด้าเนินงาน
ดังนี้
การด้าเนินงานพัฒนาระบบเติมน้้าใต้ดิน ด้วยบ่อน้้าตื้น ความลึกไม่เกิน 2 เมตร ในพื้นที่ 45 ไร่ โดยจัดวาง
เป็นระยะ ตามระดับความสูงต่้าของพื้นที่กระจายในแปลงเกษตรพืชไร่ เพื่อบริหารจัดการน้้าฝนและน้้าหลาก
บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้้าในพื้นที่เกษตรไร่อ้อย โดยติดตั้งเครื่องวัดความชื้นในดิน 4 ระดับ ที่ส่งผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตและการงอกซ้้าของตออ้อย และติดตั้งสถานีโทรมาตรเพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝน
และสภาพอากาศส้าหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ผลที่ได้สามารถเพิ่มระยะเวลาในการกักเก็บน้้าหลาก
และเพิ่มความชุ่มชื้นในแปลง 35-40 วัน เกิดตัวอย่างการด้าเนินงานเกษตรพืชไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการน้้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชีวัดที่ 2) ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาแหล่งน้าชุมชนภายในจังหวัด ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ค้าอธิบาย :
สร้างศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น และเกษตรกร ให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การจัดท้าข้อมูลแหล่งน้้าเชิงพื้นที่ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ วางแผนงาน
พัฒนา ดูแล บ้ารุงรักษาแหล่งน้้าในจังหวัดได้
เป้าหมาย :
5 จังหวัด
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ด้าเนินกิจกรรมเรียนรู้
และปฏิบัติ เพื่อสร้ างบุ คลากร และตัว อย่างขยายผลการด้าเนินงานตามแนวพระราชด้าริ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้้า สนับสนุนให้จังหวัดมีข้อมูล พร้อมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เกิด ศูนย์บริหารจัดการน้้า
ระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์น้า ประกอบการตัดสินใจ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะวิกฤต และแผนพัฒนาน้้า
สามารถพัฒนา ฟื้นฟู และ ซ่อมบ้ารุงแหล่งน้้าเป็นตัวอย่างความส้าเร็จส้าหรับขยายผลสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่
ของเกษตรกร โดยผลการด้าเนินงานปี 2561 มีชุมชนที่มีความพร้อมสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การจัดท้าแผนพัฒนาแหล่งน้้าแล้ว ใน 5 จังหวัด ได้แก่
1) ต้าบลศรีสว่าง อ้าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ต้าบลคอกช้าง อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
3) ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
4) ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
5) ต้าบลหนองแก อ้าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล้าภู

56

ตัวชีวัดที่ 3) ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสู่ “คลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน”
ค้าอธิบาย :
ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสู่การจัดตั้งคลังข้อมูลน้้าแห่งอาเซียน (Asean
Hydroinformatics and Climate Data Center : AHC) มีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลด้านน้้าของอาเซียน
โดยเริ่มจากประเทศในเขตลุ่มแม่น้าโขง (CLMV) ในปีงบประมาณ 2561 มีแผนด้าเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อด้าเนินงานโครงการคลังข้อมูลน้้าแห่งอาเซียน
- ขยายความร่วมมือการด้าเนินงานคลังข้อมูลน้้าแห่งอาเซียน ในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้้ากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียนมาร์
- ขยายความร่วมมือการด้าเนินงานคลังข้อมูลน้้าแห่งอาเซียน ในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้้ากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนาม
เป้าหมาย :
3 กิจกรรม
ข้อมูลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ด้าเนินงานขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสู่การ
จัดตั้งคลังข้อมูลน้้าแห่งอาเซียน (Asean Hydroinformatics and Climate Data Center : AHC) ตามแผนแล้ว
ดังนี้
1) กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อด้าเนินงานโครงการคลังข้อมูล
น้าแห่งอาเซียน (AHC)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “SMART Informatics for Sustainability” ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงาน
ASEAN NEXT 2018: Rising STI Networking for Innovative ASEAN เมื่อวันที่ 21–23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
ณ กรุงเทพฯ และชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งขยายความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้สรุปแผนการร่วมมือในอนาคต ใน 2 ด้าน ได้แก่
- ด้านเทคโนโลยี : แบ่งปันเทคโนโลยีที่มีอยู่ และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
- ด้านการบริหารจัดการน้้าชุมชน : มีตัวอย่างความส้าเร็จอย่างน้อย 1 พื้นที่ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
2) กิจกรรมขยายความร่วมมือการด้าเนินงานคลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน (AHC) ในเชิงลึกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียนมาร์
สสนก. ได้ลงนามความร่วมมือเรื่อง Technology for Water Resources Management กับ
Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems (DWIR) กระทรวงคมนาคมและ
การสื่อสาร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างสองหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนโครงการ ASEAN Hydroinformatics
Data Centre (AHC) โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะท้างานร่วม (Joint Working Group) และอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการจัดการน้้าต่อไป
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3) กิจกรรมขยายความร่วมมือการด้าเนินงานคลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน (AHC) ในเชิงลึกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนาม
สสนก. ร่วมมือกับ Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change
(IMHEN) จัดท้าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Memorandum Of Understanding on Collaborative
Research on Climate and Hydrology” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนา ร่วมวิจัยเทคนิคและองค์ความรู้
ต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เจ้าหน้าที่ การร่วมงานประชุม ในสาขา Hydro-meteorological model,
Climate variation, weather and climate prediction โดยจะลงนามความร่วมมือภายในปี พ.ศ. 2561
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ตัวชีวัดที่ 4) ผลักดันการจัดตังศูนย์ข้อมูลน้าจังหวัด
ค้าอธิบาย :
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานส้าคัญ อาทิ ข้อมูลแหล่งน้้า ข้อมูลโครงสร้างทางชลศาสตร์ ข้อมูลสถานะ และสภาพปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับศูนย์บริหารจัดการน้้าจังหวัด เพียงพอที่จะเป็น
ศูนย์กลางคลังข้อมูล สนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์น้า และตัดสินใจด้าเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์นา้ ในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :
2 จังหวัด
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
คลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ โดย สสนก. ร่วมกับจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิจิตร และพะเยา น้าร่องจัดตั้ง “ศูนย์
บริหารจัดการน้้าระดับจังหวัด” เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับจังหวัด ให้หน่วยงานท้องถิ่นมี
ระบบข้อมูล ส้าหรับติดตามสถานการณ์ คาดการณ์ และวางแผนบริหารจัดการน้้าเชิงพื้นที่ ทั้งในสภาวะปกติและภาวะ
วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สสนก. ใช้ต้นแบบจากการด้าเนินงานที่ประสบความส้าเร็จของจังหวัดน้าร่องดังกล่าว มาขยายผล โดยมุ่งหวังจะให้
เกิดศูนย์บริหารจัดการการน้้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือภาค ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ซึ่งในปี 2561 มีการจัดตัง
ศูนย์บริหารจัดการน้าในพืนที่ 2 จังหวัด ดังนี้
1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี : จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าเนินการโดย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สสนก. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมู ลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กับ อบจ.สุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่ ปี
2560 และสามารถจัดตั้งศูนย์ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ แล้วเสร็จในปี
2561
ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกัน อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้รับค้าปรึกษาและข้อแนะน้าจาก สสนก. อย่างใกล้ชิด สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบัน เป็น 1 ในจังหวัดที่มีความพร้อมในการยกระดับจากศูนย์
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า สู่หน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป
2) จังหวัดนครราชสีมา : จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าเนินการโดยกองทัพภาคที่ 2
สสนก. ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 (ทภ. 2) ด้าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาภัยอันเกิดจากน้้าท่วมน้้าแล้ง รวมทั้งให้ค้าปรึกษาในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ที่จะ
เป็ น ผู้ ขับ เคลื่ อ นการบริห ารจั ด การน้้ า ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ร่ ว มกับ เครือ ข่ า ยจั ด การน้้ า ชุ ม ชนตามแนว
พระราชด้าริ ของ สสนก. เพื่อให้เกิดการท้างานอย่างมีส่วนร่วมเป็น รูปธรร สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส้าหรับศูนย์บัญชาการกลางตั้งอยู่ที่ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา โดยมีก้าลังพลของกองทัพภาคที่
2 ประจ้าการอยู่ในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันท้างานอย่างเป็นระบบ
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

การประเมินองค์กร

ตัวชีวัด 1) ผลการด้าเนินการตามตัวชีวัดองค์การมหาชน ในส่วนที่ 1
ค้าอธิบาย :
ผลการด้าเนินการตามตัวชี้วัดองค์การมหาชนส่วนที่ 1
เป้าหมาย :
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

ตัวชีวัดที่ 5) พื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น และการแก้ปัญหาระบบน้้าส้าหรับไร่อ้อย
(ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 ))
ค้าอธิบาย :
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นและพัฒนาระบบน้้าส้าหรับไร่อ้อย รวม 3 พื้นที่ ดังนี้
1. ด้าเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นใน 2 พื้นที่ (พื้นที่เดิมด้าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2560) คือ หมู่บ้าน
นาบง และหมู่บ้านดงผาปูน อ.บ่อเกลือใต้ จ.น่าน ประกอบด้วย การฟื้นฟูป่า (เช่น สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
ปลูกป่าต้นน้้า ก้าหนดพื้นที่และพืชที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง) และการปรับปรุงโครงสร้างน้้า (เช่น
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้้า ปรับปรุงคันนาและวางท่อกระจายน้้า) ของทั้ง 2 หมู่บ้าน
2. ด้ าเนิ น งานพัฒ นาระบบน้้ าส้ าหรั บ ไร่อ้ อย 1 พื้น ที่ (พื้ น ที่ใ หม่ ) ได้ แก่ ต.บึ ง พะไล อ.แก้ งสนามนาง
จ.นครราชสีมา โดยจัดท้าข้อมูลแผนที่แหล่งน้้า เพื่อใช้วิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เหมาะสม
กับพื้นที่ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้้าและ /หรือโครงสร้างน้้า
เป้าหมาย :
3 พื้นที่
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2561 สสนก. ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นและพัฒนาระบบน้้าส้าหรับไร่อ้อย รวม 3
พื้นที่ ดังนี้
1) ด้าเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นใน 2 พื้นที่ คือ หมู่บ้านนาบง และหมู่บ้านดงผาปูน อ.บ่อเกลือใต้
จ.น่าน (ด้าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2560) โดยเพิ่มความชุ่มชื้นและชะลอการพังทลายของหน้าดิน ด้วยฝายชะลอ
ความชุ่มชื้นและฝายกักเก็บน้้าใน 18 ล้าห้วยสาขาของพื้นที่ลุ่มน้้าว้า และปลูกพืช เช่น กล้วย เพื่อให้ดินอุ้มน้้า
เพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโต โดยมีผลความส้าเร็จดังนี้
- สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก จากพืชเชิงเดี่ยว เป็น ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมทั้งหมด
82 แปลง ประมาณ 616 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.07
- เพิ่มความชุ่มชื้นหน้าดิน มีน้าหน้าฝายตามร่องเขาและแนวปลูกกล้วย
- เกิดระบบกักเก็บน้้าและส้ารองน้้าที่ใช้การได้เต็มประสิทธิภาพ จากแหล่งน้้าและโครงสร้างน้้าที่ได้รับ
การฟื้นฟูและสร้างเพิ่มเติม
- ชาวบ้านร่วมกันคืนพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ไม่ได้ท้าการเพาะปลูก จ้านวน 650 ไร่ เพื่อฟื้นฟูให้กลับเป็นพื้นที่
ป่าที่สมบูรณ์
2. ด้าเนินงานพัฒนาระบบน้้าส้าหรับไร่อ้อย 1 พื้นที่ (พื้นที่ใหม่) คือ คูโบต้าฟาร์ม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี (ผู้สนับสนุนงบประมาณเปลี่ยนพื้นที่จาก ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นที่คโู บต้า
ฟาร์ม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี) โดยได้จัดท้าข้อมูลแผนที่แหล่งน้้าเพื่อก้าหนดจุดติดต่อวางบ่อเติมน้้า
ใต้ดิน 15 จุด และการจัดท้าบ่อเติมน้้าใต้ดินในพื้นที่แล้ว
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ตัวชีวัดที่ 6) รายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวันส้าหรับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ค้าสั่งส้านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 189/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ สป.วท. ด่วนที่สุด ที่ 0203.3/4996 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ให้จัดท้าบทสรุปผู้บริหารประจ้าวันเพื่อน้าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีทุกวัน)
ค้าอธิบาย :
จัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าให้กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เวลา 5.00 น. เป็นประจ้าทุกวัน
โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูลพายุ กลุ่มเมฆฝน ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ระดับน้้าในแม่น้าส้าคัญ
ปริมาณน้้าในเขื่อนส้าคัญ คาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน และคาดการณ์ความสูงคลื่นล่วงหน้า 3 วัน และ
สามารถดูรายงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบัน ได้ที่เว็บไซด์
https://hdrive.haii.or.th/PmocReport
นอกจากนี้ ได้จัดท้ารายงานสถานการณ์น้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กนช. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา
10.00 น. เป็นประจ้าทุกวันเช่นกัน
เป้าหมาย :
ทุกวัน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสนก. ด้าเนินการจัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
เป็นประจ้าทุกวัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการจัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน ทั้งสิ้น
จ้านวน 365 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1) นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว
โทร. 0 2642 7132 ต่อ 204
2) นายปรมัจฉ์ อรรคบุตร
โทร. 0 2642 7132 ต่อ 220

62

กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายในและภายนอกขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(โปรดกาเครื่องหมาย √)
กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ไม่มี
มี
ภายใน
√
ภายนอก

√

หมายเหตุ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้้ า และ
การเกษตร (องค์การมหาชน) บรรจุใน
CD ที่แนบมาพร้อมนี้

จ้านวนเรื่องร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ้านวนเรื่องร้องเรียนทังหมดขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่องร้องเรียนภายในองค์กร
เรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร
จ้านวนเรื่องร้องเรียนทังหมด
(เรื่อง)

จ้านวนเรื่องร้องเรียน
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง)

จ้านวนเรื่องร้องเรียนทังหมด
(เรื่อง)

จ้านวนเรื่องร้องเรียน
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
การด้าเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)
สสนก. มีงบประมาณค่าบ้ารุงรักษาระบบภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
ได้น้าเสนอผลการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้สอบบัญชีรับ
จัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 จ้านวน 35.46 ล้านบาท อนุญาตต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก.
ที่ผูกพันและต้องกันเงินเพื่อไปเบิกจ่ายในปีถัดไป
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร โดยให้ปรับแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายใต้
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ให้ชัดเจน และเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แล้วให้
น้าผลการด้าเนินการมารายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหาร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ หากมี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคใดเกิ ด ขึ้ น ให้ น้ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารโดยเร็ว
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ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
การด้าเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน) (หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

ปัจจุบันยังไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561) สสนก. จึงยังไม่มีการปิดบัญชีและด้าเนินการตรวจสอบบัญชีประจ้าปี
แต่อย่างไรก็ตาม สตง. ได้ให้ความเห็นชอบ บริษัท ส้านักงานสามสิบสี่ออดิต จ้ากัด โดย นายศิลป์ชัย รักษาพล หรือพันต้ารวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ เป็นผู้สอบบัญชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ส้าหรับปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว และจะ
ใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการตรวจสอบบัญชีประจ้าปีภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ สสนก. จะด้าเนินการรายงานข้อสังเกต
และข้อทักท้วงของผู้สอบบบัญชีขององค์การมหาชนต่อ ก.พ.ร. ต่อไป
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