รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

โดย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ (องค์การมหาชน)
นายสุทัศน์ วีสกุล

(รอบ 12 เดือน)
0

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์การจัดตัง

ข้อมูลพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้าและภูมิอากาศที่มี
ผลกระทบต่ อน้ าจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อพั ฒนาให้ เป็ นระบบ
คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ รวมทังให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการน้าของประเทศ
2) วิจั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ านการจั ดการสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและระบบบริหารจัดการน้า
3) ส่งเสริมความร่วมมือทังในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้า
4) น้าเสนอและถ่ ายทอดผลการวิจั ยและพั ฒนาเพื่ อให้ หน่ วยงานต่ าง ๆ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ทังในประเทศ และต่างประเทศ
น้ าไปใช้ ประโยชน์ ได้ โดยสะดวกและเกิ ดประสิ ทธิ ผล โดยเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้
5) ด้าเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลนา้ แห่งชาติตามที่กฎหมาย

งบประมาณ
375.76 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

ก้าหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะกรรมการองค์การมหาชน
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยต้าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ้านวยการ)

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

วันที่ได้รับแต่งตัง
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

วันที่หมดวาระ*
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

หมายเหตุ : *อยู่ระหว่างการสรรหาตามองค์ประกอบคณะกรรมการใหม่ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง สสน. พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ทที่ ันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”
1

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)

องค์การมหาชน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้
(องค์การมหาชน)

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base





-





สรุปผล
ประเมินองค์กร

คะแนน
ITA*
รอผล

ผลการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
นายสุทัศน์ วีสกุล

สัญญาจ้าง

การประเมินองค์กร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สมรรถนะ









สรุปผลประเมิน

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

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

สรุปผลประเมินภาพรวม

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

หมายเหตุ

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

ระดับ 2

ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชีวัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area ร้อยละ 80 ขึนไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ100
องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชีวัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ100
องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชีวัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ100

ความเห็นเพิม่ เติมของผู้ประเมิน .................................................

............................................
(นายวีระ วงศ์แสงนาค)
2
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท้าหน้าที่
ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (ผู้ประเมิน)
วันที่ ...........................................

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base





-





องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function Base

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด้าเนินงาน
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
985.68
ล้านบาท
1.ชุมชนที่ สสน.
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

ด้าเนินงานมีความ
มั่นคงด้านน้าส้าหรับ
อุปโภค ร้อยละ 80

2.ชุมชนที่ สสน.
ด้าเนินงานมีความ
มั่นคงด้านน้าส้าหรับ
อุปโภคและท้าเกษตร
ร้อยละ 75
3.ชุมชนที่มีความมั่นคง
ด้านผลผลิต มีผลผลิต
ตลอดปี จ้านวน 250
ครัวเรือน

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA

รอผล
ผลการ
ด้าเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

1,408.10
ล้านบาท



1.ชุมชนมีความมั่นคง
ด้านน้าส้าหรับ
อุปโภค ร้อยละ
82.76



หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

สูงกว่า
เป้าหมาย

2.ชุมชนมีความมั่นคง
ด้านน้าส้าหรับ
อุปโภคและท้า
เกษตรร้อยละ 75.83
3.ชุมชนที่มีความมั่นคง
ด้านผลผลิต มี
ผลผลิตตลอดปี
จ้านวน 259
ครัวเรือน


1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้
15.00
22.41
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
ล้านบาท
ล้านบาท
1.2 ตัวชีวัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความส้าเร็จในการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย

1.2.1 อันดับความสามารถทางการ
อันดับ 38
อันดับ 38
แข่งขันด้าน Scientific
Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD

ร้อยละ
1.2.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
ร้อยละ
48.21
พัฒนา ต่องบประมาณรวมของ
38.00
หน่วยงาน

1.2.3 สัดส่วนบุคลากรตามสายงานหลัก
ร้อยละ
ร้อยละ
ต่อจ้านวนบุคลากรรวมของ
61.00
62.22
หน่วยงาน

3

องค์ประกอบ
การประเมิน

2. Agenda Base

สรุปผล
หมายเหตุ
ประเมิน (ผลประเมินราย
องค์กร องค์ประกอบ)

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน

1.2.4 จำนวนบทควำมวิจัยด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1.3 จำนวนผู้นำผลงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
1.4 ความส้าเร็จของคลังข้อมูลนา้ และ
ภูมิอากาศแห่งชาติในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้า
ของประเทศ

24 บทความ

24 บทควำม



55 ราย

57 ราย



ร้อยละ 50 และ
มีหน่วยงานใช้
ประโยชน์ จาก
คลังข้อมูลฯ
จ้านวน 25
หน่วยงาน

ร้อยละ 50 และ
มีหน่วยงานใช้
ประโยชน์จาก
คลังข้อมูลฯ
จ้านวน 25
หน่วยงาน



1.5 ความส้าเร็จของการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัย และพัฒนาของสถาบัน ให้ประชาชนและ
ชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์

1.5.1 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้
ร้อยละ 56
ร้อยละ 59.33
แผนที่แหล่งน้าสนับสนุน การ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ปฏิบัติงานและการวางแผน
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 88.60
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพืนที่
ร้อยละ 75

1.5.2 จ้านวนหมู่บ้านขยายผลที่เรียนรู้
60 หมู่บ้าน
60 หมู่บ้าน
จากชุมชนแกนน้าในการประยุกต์
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการน้าชุมชน
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

2.1.1 ร้อยละการด้าเนินการตามแผน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
สูงกว่า
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
เป้าหมาย
ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชีแจงประเด็นข่าวที่ทัน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ต่อสถานการณ์

2.2. จ้านวนพืนที่ต้นแบบการใช้
1 พืนที่
1 พืนที่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ (พืนที่เครือข่ายลุ่มน้า (พืนที่เครือข่ายลุ่ม
น้าแม่ละอุป
ฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้า ป่า แม่ละอุป อ.กัลยาณิ
วัฒนา จ.เชียงใหม่)

อ.กัลยาณิวัฒนา
จ.เชียงใหม่)
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องค์ประกอบ
การประเมิน
3. Area Base

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

-

-

4. Innovation Base 4.1 ระดับความส้าเร็จของการส้ารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. Potential Base

4.3 การก้ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
องค์การมหาชน เรื่อง นวัตกรรม
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ก
5.1 การด้าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
และบุคลากรก้าวกระโดด ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการ
ด้าเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)
สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ
80.00

ร้อยละ
89.60



ร้อยละ 96
(ภาพรวม)
4.0000
คะแนนขึนไป
ร้อยละ 100

ร้อยละ 98.81
(ภาพรวม)
4.4917
คะแนน
ร้อยละ 100



ด้าเนินการตาม
ร้อยละ 100
แผน ร้อยละ 100
และ
และมีกิจกรรมที่
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้องค์
องค์ความรู้
ความรู้จากระบบ จากระบบ KM
เทคโนโลยี
ในการ
สารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติงาน 5
สะสมความรู้ (KM)
กิจกรรม
ในการปฏิบัติงาน
5 กิจกรรม






สูงกว่า
เป้าหมาย

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

 หมายถึง ผลด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินต่้ากว่าร้อยละ 50)
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ผลการปฏิบัตงิ าน
สัญญาจ้าง

การประเมินองค์กร**

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สมรรถนะ









องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2.1 การประเมินผลงานผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญาจ้าง
2.1.1.1 นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดระดับ
ผู้อ้านวยการ
น้าขนาดเล็ก
องค์การมหาชน 2.1.1.2 ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาแหล่ง
น้าชุมชนภายในจังหวัด ร่วมกับ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย
2.1.1.3 ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้า
และภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสู่
“คลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน”
2.1.1.4 ผลักดันการจัดตังหน่วย
ปฏิบัติการสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (ศูนย์
ข้อมูลน้าระดับจังหวัด)
2. 1.2 การประเมิน
2.1.2.1 ผลการด้าเนินการตามตัวชีวัด
องค์กร**
องค์การมหาชน ในส่วนที่ 1
2.1.3 งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

2.1.3.1 จ้านวนพืนที่ต้นแบบการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน
น้า ป่า (ข้อสั่งการของ รวท.ตาม
หนังสือ เลขที่ วท0201.1/00947 วันที่
4 กันยายน 2560 และมติ ครม.เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560)

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)*

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

1 เรื่อง

1 เรื่อง



5 จังหวัด
(10 ชุมชน)

8 จังหวัด
(10 ชุมชน)



4 กิจกรรม

4 กิจกรรม



2 จังหวัด

2 จังหวัด
(อยุธยา
สกลนคร)



ผลงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ผลงานสูงกว่า
เป้าหมายทุก
องค์ประกอบ



สูงกว่า
เป้าหมาย

1 พืนที่

1 พืนที่



สูงกว่า
เป้าหมาย

(พืนที่เครือข่าย
ลุ่มน้าแม่ละอุป
อ.กัลยาณิวัฒนา
จ.เชียงใหม่)

สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

2.1.3.2 รายงานสรุปสถานการณ์น้า
ประจ้าวันส้าหรับศูนย์ปฏิบตั ิการ
นายกรัฐมนตรี (คาสั่งสานัก

ทุกวัน

ทุกวัน



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



หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

นายกรัฐมนตรีที่ 189/2558 ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ
สป.วท. ด่วนที่สุด ที่ 0203.3/4996 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ให้จัดทา
บทสรุปผู้บริหารประจาวันเพื่อนาเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีทุกวัน)
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ้านวยการองค์การมหาชน

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



สูงกว่า
เป้าหมาย






หมายเหตุ : * ผู้อ้านวยการองค์การมหาชน จะมีผลการประเมินในระดับ “ต้องปรับปรุง” เมื่อมีผลการประเมินองค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (สัญญาจ้าง/ การประเมินองค์กร/ งานที่คณะกรรมการมอบหมาย) “ต่้ากว่าเป้าหมาย”
** เป็นข้อมูลจากสรุปผลการประเมินองค์กรในส่วนที่ 1
ผลประเมินรายตัวชีวัด




หมายถึง ผลการด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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สรุปผลงานส้าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 การบริหารจัดการน้าระดับชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสน. ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้าระดับชุมชนผ่าน 2 โครงการส้าคัญคือ โครงสร้างแม่ข่ายการจัดการน้าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร น้าตามแนว
พระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.) กองทัพบก
สมาคม อบจ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุมชนแม่ข่าย ชุมชนแกนน้าและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และวางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้าและอาหารใน
ระดับชุมชน เป็นผลให้ชุมชนที่ร่วมโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน โดยเกิดความมั่นคงน้าส้าหรับอุปโภค เฉลี่ยร้อยละ 82.67
เกิดความมั่นคงน้าส้าหรับอุปโภคและท้าการเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 75.83 และมีผลผลิตตลอดทังปี จ้านวน 259 ครัวเรือน หรือคิด
เป็นพืนที่ 1,087 ไร่ และชุมชนแกนน้าสามารถเป็นต้นแบบในขยายผลการบริหารจัดการน้าไปยังชุมชนเครือข่ายได้ถึง 60 ชุมชน
 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล
ตังแต่ปีงบประมาณ 2555-2562 สสน. ได้ด้าเนินโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล โดยมีเป้าหมายในการ
จัดท้าภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล 4,000 ต้าบล (จาก 7,409 ต้าบลทั่วประเทศ) ที่คัดเลือกพืนที่ด้าเนินงานเพื่อเป็นพืนที่น้าร่อง
ซึ่งอยู่ในพืนที่นอกเขตชลประทานที่มีปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง โดยในปีงบประมาณ 2555 – 2561 มีผลการด้าเนินงานร่วมกับ
เทศบาล/อบต. ทั่วประเทศแล้ว 3,549 ต้าบล และในปี 2562 ได้ด้าเนินงานเพิ่มเติมอีกจ้านวน 900 ต้าบล ใน 5 กลุ่มลุ่มน้า (14
จังหวัด) โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้หน่วยงานท้องถิ่นในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้า
ระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แผนที่ การดูและตีความหมายแผนที่ การใช้โปรแกรมในการจัดท้าแผนที่ หรือ QGIS จัดท้า
แผนที่น้าระดับต้าบลและต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศขันพืนฐานไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืนที่
ผลส้าเร็จจากการด้าเนินงาน มีเทศบาล/ อบต. น้าข้อมูลแผนที่แหล่งน้าระดับต้าบลไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพืนที่แล้วจ้านวน 534 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 59.33
 การบริหารจัดการคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
ด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ “คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ” อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้า
ของประเทศ โดยบริหารคลังข้อมูลฯ ให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทังผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล
จากคลังข้อมูลฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศให้ครบทุกด้าน โดยในปีงบประมาณ 2562 คลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติมีเสถียรภาพในการท้างานสูงกว่าร้อยละ 99 และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และการประปา
นครหลวง (กปน.) พร้อมทังให้บริการระบบสนับสนุนหรือค้าแนะน้าเชิงเทคนิคที่ส้าคัญเช่น การสนับสนุนแบบจ้าลองลุ่มน้า
เจ้าพระยา ให้แก่ คพ. เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคาดการณ์คุณภาพน้าและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้า การพัฒนา
ระบบแสดงผลข้อมูลจากคลังข้อมูลฯ ในรูปแบบ one map (http://waterinfo.onwr.go.th) เพื่อให้ส้านักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ (สทนช.) ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ การวิเคราะห์และให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิคในการบริหาร
จัดการน้าทังในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งแก่ คณะท้างาน คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลแบบจ้าลอง และ
ระบบจากคลังข้อมูลน้าฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติ ภายใต้ภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ
สทนช. ในเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2562 สามารถประกาศ
สถานการณ์ แจ้งเตือนและสั่งอพยพได้อย่างทันท่วงที ท้าให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
น้อยมาก
 การสร้างพืนที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟู และบริหารจัดการดิน น้า ป่า
สสน. ร่วมกับ อพ. ด้าเนินงานถ่ายทอดแนวพระราชด้าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน สู่เครือข่ายลุ่มน้าแม่ละอุป
ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เนื่องจากชุมชนตังอยู่ในเขตพืนที่ลุ่มน้า 1A ซึ่งเป็นพืนที่อนุรักษ์ และมีความไม่ชัดเจน
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ในที่ดินท้ากินและพืนที่ป่าอนุรักษ์ เกิดการบุกรุกป่าใช้เป็นที่กิน ท้าให้ป่าเสื่อมโทรมลง น้ามาสู่การขาดแคลนน้าที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต
โดยได้ร่วมกับชุมชนวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างน้า การจัดท้าข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้าร่วมกัน รวมทังด้าเนินงานทฤษฎีใหม่
และวนเกษตร ผลความส้าเร็จชุมชนมีความเข้าใจและเห็นความส้าคัญในการบริหารจัดการ ดิน น้า ป่า และได้ลงพืนที่ส้ารวจ
จัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และขยายผลในระดับเครือข่าย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ละอุป บ้านแม่แดดน้อย และบ้านกิ่ว
โป่ง สร้างกฏกติการ่วมกันในการดูแลรักษาป่า รวมทังมีการจัดท้าแผนน้าร่องการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชนเครือข่ายลุ่ม
น้าแม่ละอุป เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ นับเป็นพืนที่ต้นแบบในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน การบุกรุกป่า การขาดแคลนน้า และสร้างเครือข่ายการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
 การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ก
ในสภาวะที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จ้าเป็นต้องอาศัยแหล่งน้าขนาดเล็กช่วยบรรเทาปัญหา แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดข้อมูลปริมาณน้าในแหล่งกักเก็บน้าขนาด
เล็ก เช่น สระน้าชุมชน แก้มลิง หรืออ่างเก็บน้าขนาดเล็ก ซึ่งกระจายอยู่เป็นจ้านวนมากทั่วประเทศ ท้าให้ไม่ทราบปริมาณน้า
ต้นทุนในพืนที่ที่แท้จริง ไม่สามารถวางแผนบริหารจัดการน้าได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สสน. จึงด้าเนินการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
อุปกรณ์ติดตามระดับน้าในแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์วัดระดับน้าขนาด
เล็กที่มีต้นทุนต่้า ติดตังง่าย ใช้งานสะดวก เหมาะสมกับการใช้งานในแหล่งเก็บน้าขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้า ที่ใช้
เทคโนโลยีการตรวจวัดระดับน้าแบบวัดความแตกต่างของความกดอากาศ (Hydrostatic Pressure) สามารถส่งข้อมูลผ่านทาง
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ไปยังเซิฟเวอร์ที่ก้าหนด เพื่อติดตามระดับน้าได้จากระยะไกล ให้ความถูกต้องแม่นย้าสูงในการ
ตรวจวัดระดับความลึก ของน้า โดยมีค่าความผิดพลาดเพี ยง 1.29 เซนติเมตร สามารถน้าไปใช้งานในพืนที่จริ งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเติมเต็มฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้าของประเทศ และการสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการน้าและ
ภัยพิบัติ
สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 คลั งข้ อมู ลน้ าที่ เชื่ อมโยงข้ อมู ล จากหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อง 38 หน่ว ยงาน พร้อ มด้ วยระบบวิ เคราะห์ ติ ดตาม และ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้าที่ทันสมัยและได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและท้างานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้าทังในสภาวะปกติและวิกฤติ เช่น การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการน้าระดับจังหวัด ระดับภาค เพื่อใช้
ข้อมูลพัฒนาและบริหารพืนที่ การวิเคราห์และสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้าต่อศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี คณะท้างาน
คณะอนุกรรมการ หน่วยงานต่างๆ และศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช. ในเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK)
เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2562 เป็นต้น
 เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรน้าและแผนที่น้าระดับต้าบล 4,000 ต้าบล ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรน้าในพืนที่ตนเอง โดยหน่วยงานท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้ในการ
ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศขันพืนฐานไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืนที่
 ชุมชนแกนน้าได้รับการพัฒนาศักยภาพจนเกิดเป็นต้นแบบความส้าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนที่เหมาะสม
กับภูมิสังคม มีความมั่นคงด้านน้าและอาหารในระดับชุมชน ขับเคลื่อนและขยายผลได้โดยชุมชนเอง รวมทังได้สร้างชุมชนต้นแบบ
ที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟู และบริหารจัดการดิน น้า ป่า เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน การบุกรุกป่า
การขาดแคลนน้า และสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
(และน้าเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอ ไม่เกิน 5 นาที โดยคลิปวีดิโอบรรจุใน CD ทีแนบมาพร้อมนี)
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เอกสารแนบ
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 1 (Function Based)

ตัวชีวัด : 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด้าเนินงาน
ตัวชีวัด : 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ค้าอธิบาย :
สูตรการค้านวณ
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ = กระแสเงินรับสุทธิ – ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ด้าเนินการ
กระแสเงินรับสุทธิ
= (รายได้ทางตรง + รายได้ทางอ้อม) – ค่าใช้จ่ายจากการด้าเนินงานที่ท้าให้เกิดรายได้
ต้นทุนเงินที่ใช้ด้าเนินการ = (เงินอุดหนุนที่ได้รับ * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ) + (เงินทุนที่คณะกรรมการ
อนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนันๆ * อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ) (ถ้ามี) + (เงินกู้ที่คณะกรรมการอนุมัติ
ในปีนันๆ * อัตราต้นทุนของเงินกู้) (ถ้ามี)
เป้าหมาย :
985.68 ล้านบาท
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. ด้าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้าเนินงาน
“โครงการประเมินผลกระทบจากการด้าเนินงานของ สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ปรึกษาได้น้าเสนอแนวทาง
และวิธีการด้าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้รับมติเห็นชอบใน
แนวทางและวิธีการด้าเนินงานแล้ว โดยผลการศึกษาพบว่า การด้าเนินงานของ สสน. ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง
ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม และผลกระทบสืบเนื่อง รวมมูลค่า 1,711,817,848 บาท โดยผลกระทบดังกล่าวเกิด
จากโครงการดังนี
โครงการ/รายการ

(1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
(2) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล
(3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานี
โทรมาตรอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเตือนภัย
(4) โครงการด้านการจัดการน้าชุมชน (โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรนา้ ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรนา้ ตาม
แนวพระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน)
(5) คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ (National Hydroinformatics
and Climate Data Center: NHC)
(6) ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดแพร่
ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานของ สสน.(ค่าบุคลากรและค่าใช้จ่ายพืนฐาน)
รายได้ภายนอก
รวม
รวมผลกระทบทังสิน

ผลกระทบโดยรวม (บาท)
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม
สืบเนื่อง
20,000,000
59,000,000
32,000,000

521,700

554,170,000

174,000,000

33,600,000

675,705,976
3,000,000
120,782,200
14,733,332
803,685,532

24,304,640

198,826,340
1,711,817,848

709,305,976
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และเมื่อน้ามูลค่าผลกระทบดังกล่าว มาค้านวณเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามสูตรค้านวณของส้านักงาน ก.พ.ร. แล้ว
พบว่า การด้าเนินงานของ สสน. ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเท่ากับ 1,408,099,070 บาท โดยมาจากการค้านวณ ดังนี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ = กระแสเงินรับสุทธิ – ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ด้าเนินการ
กระแสเงินรับสุทธิ
= (รายได้ทางตรง + รายได้ทางอ้อม) – ค่าใช้จ่ายจากการด้าเนินงานที่ท้าให้เกิดรายได้
ต้นทุนเงินที่ใช้ด้าเนินการ = (เงินอุดหนุนที่ได้รับ * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณที่ได้รับ ) + (เงินทุนที่คณะกรรมการ
อนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนันๆ * อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ) (ถ้ามี) + (เงินกู้ที่คณะกรรมการ
อนุมัติในปีนันๆ * อัตราต้นทุนของเงินกู้) (ถ้ามี)
รายการ
1. กระแสเงินรับสุทธิ
1.1 รายได้ทางตรง
1.2 รายได้ทางอ้อม
1.3 ค่าใช้จ่ายจากการด้าเนินงานที่ท้าให้เกิดรายได้
2. ต้นทุนเงินที่ใช้ด้าเนินการ
2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับ 571,682,200 บาท คูณ อัตราต้นทุนของเงิน
งบประมาณที่ได้รับ 3.72%
2.2 เงินทุนที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนันๆ 53,000,000 บาท
คูณ อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ 9%
รวมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

มูลค่า (บาท)
1,434,135,648
803,685,532
908,132,316
277,682,200
26,036,578
21,266,578
4,770,000
1,408,099,070
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ตัวชีวัด : 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม
ค้าอธิบาย :
ประโยชน์ที่สังคม/ชุมชนได้รับจากการด้าเนินงานของ สสน.
เป้าหมาย :
1. ชุมชนที่ สสน. ด้าเนินงานมีความมั่นคงด้านน้าส้าหรับอุปโภค ร้อยละ 80
2. ชุมชนที่ สสน. ด้าเนินงานมีความมั่นคงด้านน้าส้าหรับอุปโภคและท้าเกษตร ร้อยละ 75
3. ชุมชนที่มีความมั่นคงด้านผลผลิต มีผลผลิตตลอดปี จ้านวน 250 ครัวเรือน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสน. ด้าเนินงานโครงการด้านการจัดการน้าชุมชน ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพบก สมาคม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด แห่ งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่ งชาติ ชุ ม ชนแกนน้ า และชุ ม ชนเครื อ ข่ า ย ในการประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และวางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้าและ
อาหารในระดับชุมชน โดยได้ด้าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนน้า 60 ชุมชน ในการส้ารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้าและผลผลิตในพืนที่ ถ่ายทอดให้ชุมชนเก็บข้อมูลตารางสมดุลน้า ตลอดจนสนับสนุน ชุมชนในการ
ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างน้าเพื่อเพิ่มน้าต้นทุน การจัดการน้า และการผลิตของชุมชน จนเกิดเป็นผลส้าเร็จในการบริหาร
จัดการน้าและผลผลิตของชุมชนในภาพรวม ดังนี
1. ชุมชนแกนน้ามีความมั่นคงด้านน้าส้าหรับอุปโภคโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.67
2. ชุมชนแกนน้ามีความมั่นคงด้านน้าส้าหรับอุปโภคและท้าเกษตรโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 75.83
3. ชุมชนแกนมีความมั่นคงด้านผลผลิต (มีผลผลิตตลอดปี) จ้านวน 259 ครัวเรือน หรือคิดเป็นพืนที่ 1,087 ไร่
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ตัวชีวัด : 1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
ค้าอธิบาย :
รายได้ที่องค์การมหาชนได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เกิดจากเงินสนับสนุนโครงการที่ดา้ เนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่าย
เป้าหมาย :
15.00 ล้านบาท
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. มี การท้า งานร่ วมกั บหน่ วยงานพั น ธมิ ต รและเครือ ข่ ายก่ อให้ เกิ ด รายได้ เ พื่อ ลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ จ้านวน 22,406,009 บาท ประกอบด้วย
กิจกรรม
โครงการจัดตังหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดอยุธยา
จัดอบรม QGIS ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้าและบริหารจัดการน้า
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 1/3)
Regenarating ECOsystems with Nature-based
solutions for hydro-meteoro-meteorological
risk reduction ("RECONECT")
Expenses for training on advance information
from IWA
Development of the Ayeyarwady decision
support system and basin master plan
ค่าตอบแทนวิทยากร
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าด้วย ว และ ท
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าชุมชน ปีที่ 4
Subconsultancy Services
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้าและบริหารจัดการน้า
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 2/3)
ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศทรัพยากรน้า
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ชุมชนบ้านวังยาว ต้าบลพลับพลา
อ้าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ค่าด้าเนินการส้ารวจรูปตัดขวางล้าน้าในพืนที่คลองเขต
ต้าบลบางกอบัว อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
โครงการผลิตโทรมาตรเพื่อจ้าหน่าย

จ้านวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
2,710,098.13 บริษัท ฮอนด้า ออโตบิล (ประเทศไทย) จ้ากัด
52,990.65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน
1,500,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
1,874,836.63 Ms. Carolien Jaspers / IHE Delft

68,625.23 Ms. Kathrine Cross International
622,507.09 DHI Denmark
6,586.00 Asian Disaster Preparedness Center
4,970,000.00 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
281,032.23 DHI Denmark
1,200,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
8,700.00 ส้านักงานจังหวัดสกลนคร
1,140,000.00 บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จ้ากัด (มหาชน)

11,364.49 บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

119,600.00 ส้านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย
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กิจกรรม
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้าและบริหารจัดการน้า
ด้วย ว และ ท จังหวัดแพร่ (งวดที่ 3/3)
โครงการพัฒนาพืนที่ต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาระบบน้า
ส้าหรับไร่อ้อย
การจัดท้าบัญชีน้าในพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน
ตอนล่าง และลุ่มน้าภาคตะวันออก
การส้ารวจพืนที่เพื่อจัดท้าแบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข
(DEM) ในพืนที่แปลงอ้อย ต้าบลหัวดง อ้าเภอเก้าเลียว
จังหวัดนครสวรรค์
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้าและบริหารจัดการน้า
ด้วย ว และ ท ปีที่ 2 งวดที่ 1/3
ค่าอุปกรณ์โทรมาตรอัตโนมัติ
โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพืนที่ป่าตะวันออก ปี
2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า (ปี
พ.ศ. 2561-2565) "จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล ระหว่าง คน และ ช้าง"
ค่าการคาดการณ์การแพร่กระจายและแหล่งอนุบาล
ตัวอ่อนปูม้า บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับเงินค่าอุปกรณ์ชุดรับ-ส่ง ข้อมูลอัตโนมัติ (Modem)
รับเงินค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้า สถานี
สูบน้าดิบบางบ่อ
Benefit Quantification of Thailand CWP
Projects Y2015-Y2020
Consultancy Services
Consultancy services
ค่าตอบแทนวิทยากร
รับเงินส้าหรับโครงการขยายผลตัวอย่างความส้าเร็จ
การบริหารจัดการน้าและคุณภาพน้า ปีที่ 2
ดอกเบียรับจากเงินฝากธนาคาร
รวมเป็นเงินทังสิน

จ้านวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
300,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
145,794.39 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ้ากัด
570,093.46 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
93,457.94 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้าใต้ดิน

2,259,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
719,080.00 หจก. ออลอีควิปเม้นต์
1,540,000.00 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)

142,056.07 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9,800.00 ส้านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย
292,350.00 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางประกง
สาขาที่ 00014
446,250.00 Coca-Cola (Thailand) Limited
302,082.51
572,544.94
18,000.00
372,429.91

DHI Denmark
DHI Denmark
ส้านักงานองค์การบริหารจังหวัดล้าพูน
บริษัท ไอคอนสยาม จ้ากัด

56,730.25
22,406,009.22
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ตัวชีวัด : 1.2 ตัวชีวัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีวัด : 1.2.1 อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตำมกำรจัดอันดับของ IMD
ค้าอธิบาย :
วัดจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ
IMD (WCY 2018) (อันดับรวม)
เป้าหมาย :
อันดับ 38
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึนจากอันดับที่ 30 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 25 จากทังหมด 63
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี โดยปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 8 (ดีขึน 2
อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในอันดับที่ 20 (ดีขึน 2 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจอยู่ใน
อันดับที่ 27 (ลดลง 2 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพืนฐานอยู่ในอันดับที่ 45 (ดีขึน 3 อันดับ) เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย
โครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ ตามล้าดับ ส่วนประเทศไทยมีอันดับ
ดีขึนมาก โดยขยับจากอันดับที่ 42 ในปี 2561 ขึนมาอยู่ในอันดับที่ 38 ในปี 2562 (สูงกว่าเดิม 4 อันดับ) แต่ภายใต้ปัจจัย
ย่อยโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์นัน ประกอบด้วยตัวชีวัด 22 รายการ แบ่งเป็น Hard data 15 รายการ และ Opinion
survey 3 รายการ และ Background 4 รายการ ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าประเทศไทยมีอันดับที่ดีเป็นส่วนใหญ่
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ตัวชีวัด : 1.2 ตัวชีวัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีวัด : 1.2.2 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ต่องบประมำณรวมของหน่วยงำน
ค้าอธิบาย :
พิจารณาจากสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การมหาชน ต่องบประมาณรวมขององค์การมหาชน
โดยวัดผลเป็นร้อยละ
เป้าหมาย :
ร้อยละ 38
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 376.7581 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณเพื่อด้าเนินงานวิจัยจ้านวน
4 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล
3. โครงการโครงการปรับปรุงระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้า
4. โครงการพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพื่อการบริหารจัดการน้าและคาดการณ์น้าท่วม ในพืนที่เขตเมือง
ณ สินไตรมาสที่ 4/2562 สสน. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทังสิน 372.2685 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการวิจัย จ้านวน 179.4748 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่องบประมาณรวมของ สสน. เท่ากับ
ร้อยละ 48.21 ดังปรากฏในตารางที่แสดงนี
ประเภทงบรายจ่าย

รวมทังสิน
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ (7 โครงการ)
3.1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขันสูงและระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า (วิจัย)
3.2) โครงการพัฒนาภูมสิ ารสนเทศน้าระดับต้าบล (วิจัย)
3.4) โครงการพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพื่อการบริหารจัดการน้าและ
คาดการณ์น้าท่วม ในพืนที่เขตเมือง (วิจัย)
3.6) โครงการปรับปรุงระบบส้ารวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้า (วิจัย)
3.5) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าตามแนวพระราชด้าริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน
3.3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติ
3.7) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรนา้ ชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับ
จัดสรร

ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)
ผลการ
คง
ร้อยละ
ใช้จ่าย
เหลือ เทียบกับแผน
376.7581 372.2685 4.4897
98.81
87.4285 87.4215 0.0070
99.99
35.2373 35.1998 0.0375
99.89
254.0923 249.6471 4.4452
98.25
84.2703 83.8790 0.3913
99.54
88.2000
4.1228

88.0835
4.0182

0.1165
0.1046

99.87
97.46

3.5000

3.4941

0.0059

99.83

32.0000

31.9885

0.0115

99.96

29.9992

26.2024

3.7968

87.34

12.0000

11.9815

0.0185

99.85
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ตัวชีวัด : 1.2 ตัวชีวัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีวัด : 1.2.3 สัดส่วนบุคลำกรตำมสำยงำนหลัก ต่อจำนวนบุคลำกรรวมของหน่วยงำน
ค้าอธิบาย :
พิจารณาจากสัดส่วนของจ้านวนบุคลากรตามสายงานหลักขององค์การมหาชน ต่อจ้านวนบุคลากรรวมขององค์การมหาชน โดย
วัดผลเป็นร้อยละ
เป้าหมาย :
ร้อยละ 61
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสน. มีกรอบอัตราก้าลังทังหมด 140 อัตรา ในปีงบประมาณ 2562 มีบุคลากรบรรจุแล้วจ้านวน 135 อัตรา โดยเป็น
บุคลากรตามสายงานหลักจ้านวน 84 อัตรา ดังนัน จ้านวนบุคลากรตามสายงานหลักของ สสน. คิดเป็นร้อยละ 66.22 ของ
จ้านวนบุคลากรรวมทังหมด
ตารางแสดงจ้านวนบุคลากรตามสายงานหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี
ประเภทบุคลากร
นักวิจัย
บุคลากรสายวิจยั และพัฒนา
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนในโครงการวิจัย
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนให้ทา้ วิจัยและ
พัฒนาผ่านกลไลของ วท.
รวม
จ้านวนบุคลากรของ สสน.

กรอบอัตราก้าลัง
15
49
20
-

บรรจุจริง
15
49
20
-

84
140

84
135
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ตัวชีวัด : 1.2 ตัวชีวัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีวัด : 1.2.4 จำนวนบทควำมวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ค้าอธิบาย :
พิจารณาจากจ้านวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่องค์การมหาชน สามารถด้าเนินงานแล้วเสร็จ และตีพิมพ์ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ซึ่ง
1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศ
2) ได้รับการน้าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review /
Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทังนี ไม่นับรวมบทคัดย่อ
2.1) paper review หมายถึง บทความวิชาการ
2.2) Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ส้าหรับแต่ละ
สาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ (rejected)
หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนันได้ ทังนี เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และ
รับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นัน เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
(Referees) เพื่อท้าให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความ
เชื่อถือในสาขาวิชานันๆ
2.3) Journals หมายถึง วารสารวิชาการจัดเป็นสิ่งพิมพ์ทมี่ ีก้าหนดออกที่แน่นอนและต่อเนือ่ ง โดยมีการน้าเสนอเนือหาใน
ลักษณะบทความและเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4
มีความยาวของเนือหามากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง อีกทังมีการออกแบบและเทคนิค
การจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยภาพและสี
2.4) proceedings paper หมายถึง ชุดเอกสารที่ตีพิมพ์ที่ใช้ประกอบในการประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งจะอยู่ในรูปของ
หนังสือ หรือบางครังเป็น ซีดี หรือดีวีดี ซึ่งรายงานการประชุมมักจะเผยแพร่หลังจากการสัมมนาจบสินลง
2.5) Invited paper หมายถึง วารสารที่จัดงานประชุมวิชาการ ถ้าเคยส่งผลงานไปแล้วได้รับการตอบรับและไปน้าเสนอใน
งานประชุมวิชาการนัน ๆ แล้ว ถ้าน่าสนใจ จะได้รับการเชิญ (invite) ให้เขียนเพิ่ม ลงในวารสารนัน ๆ ต่อไป
เป้าหมาย :
24 บทความ
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. มีผลงานวิชาการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแล้ว 24 เรื่อง ดังนี
ที่
ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
1. Asian Rice Crop Estimation and Monitoring
GEOSS Asia Pacific Symposium
(Dr.Vorawit Meesu)
Strengthening Regiional Cooperation
through AOGEOSS for the SDGs, Paris
Agreement and Sendai Framework 24-26
October, 2018 Kyoto TERRSA
2. A Deep Learning Approach on Building Detection from
https://www.researchgate.net/publicatio
Unmanned Aerial Vehicle-Based Images in Riverbank
n/328949807
Monitoring
(Wuttichai Boonpook , Yumin Tan ,*, Yinghua Ye ,
Peerapong Torteeka , Kritanai Torsri and Shengxian Dong)
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ที่
3.

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
การประมวลผลข้อมูล GNSS อัตโนมัติเพื่อการหาค่าปริมาณไอน้าใน
อากาศส้าหรับพืนที่กรุงเทพและปริมณฑล
(อ้านาจ สมภาร, พีรญา ตันติอนุภาพ, พงษ์ศักดิ์ จินดาศรี, สุรเจตส์
บุญญาอรุณเนตร)
4 การวิเคราะห์ปริมาณไอน้าในอากาศด้วยวิธีการหาต้าแหน่งจุดเดี่ยว
ความละเอียดสูงเพื่อการบริหารจัดการน้า (Precise Point
Positioning (PPP) Technique for Precipitable Water Vapor
Monitoring) (พีรญา ตันติอนุภาพ, อ้านาจ สมภาร)
5 การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีของอากาศ
ยานไร้คนขับเพื่อการจ้าแนกพืนที่เพาะปลูก (An Application of
Deep Learning Approach and UAV Technology for Crop
Extraction)
(Wuttichai Boonpook, Yumin Tan, Peerapong Torteeka,
Kritanai Torsri)
6 Inundation Estimation in the Southern Coast of Thailand
During the Tropical Storm Pabuk Event 2019
(Kachapond Chettanawanit)
7 Prediction of Future Drought in Thailand under Changing
Climate by Using SPI and SPEI Indices
(Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn, Somphinith
Muangthong)
8 Provincial Water Management Operation Center: Phrae
Province, Thailand
Good Practices: National Hydroinformatics and Climate
Data Center (NHC)
(ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ น.ส.ผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ ดร.วีรชัย น.ส.
จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศริ ิ)
9 การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณ
น้าท่า ในพืนที่ลุ่มน้าปราจีนบุรีด้วยแบบจ้าลอง SWAT
(A study Impact of Land use change on Runoff in Prachin
Buri Basin by SWAT)
(อิศเรศ กะการดี, นวลทิพย์ ฉลาดเลิศ, และอุทัยวรรณ ผิวพรรณ)
10 Impact Assessment of Evapotranspiration in Thailand
under Changing Climate by Calibrated Modified Hargreaves
Method
(Winai Chaowiwat, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate
Boonya-Aroonnate)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติในงาน “วลัยลักษณ์
วิจัย” ครังที่ 11 วันที่ 27-28 มี.ค. 2562

GEOINFRTECH 2019
http://tsw.gistda.or.th/geoinfotech.php#
menu
THAILAND SPACE WEEK 2019 August 2729, 2019, Impact Muang Thong Thani,
Bangkok

16th Annual Meeting Asia Oceania
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2
Aug 2019, Singapore
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
4.0+ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี
Asia Pacific Advanced Network (APAN)
ครังที่ 48

12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
4.0+ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี

20

ที่
ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
11 Comparison between Tropical Storm "PABUK" in 2019 and
the Past Extreme Events in Thailand
(Karnjana Saengprapai, Supaluk Wimala, Sasiprapa
Tanyong, Kanoksri Sarinnapakorn)
12 การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ระดับน้าทะเลด้วยระบบ
คาดการณ์ คลื่นพายุซัดฝั่งและเตือนภัยล่วงหน้า ในอ่าวไทยช่วงพายุ
โซนร้อนปาบึก 2562
(วาทิน ธนาธารพร, ณรงค์ฤทธ์ิ เหลืองดิลก, คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์,
ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
13 การศึกษาศักยภาพในการรองรับนา้ ฝนเพื่อใช้เตือนภัยน้าท่วมในพืนที่
กรุงเทพมหานคร
(ทิชา โลลุพิมาน, ธีรพล เจริญสุข, วาทิน ธนาธารพร, ณรงค์ฤทธ์ิ
เหลืองดิลก, ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
14 Bangkok's PM2.5 Air Quality in January 2019 and Weather
Observations.
(Supaluk Wimala, Karnjana Saengprapai, Kanoksri
Sarinnapakorn, Sasiprapa Tanyong)
15 Characteristic of Aerosol Optical Depth and Its Association
with Rainfall and Temperature over Two Biggest Cities in
Thailand.
(Kritanai TORSRI1,*, Kanoksri SARINNAPAKORN1, Thippawan
THODSAN1, Zhaohui LIN2)
16 The Development of An Integrated Decision Model for
Public Investment Projects in Thailand
(Pintip Vajarothai)
17 Development of Operational Urban Flood Guidance
System for Bangkok Area
(Apimook Mooktaree)
18 International Network On Climete and Environment
Sciences (INCES)
(Kritanai Torsri, Sasiprapa Tanyong, Supaluk Wimala)

19 Applying High Resolution Satellite Rainfall Product in the
Operational Flash Flood Forecasting System
(Apimook Mooktaree)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
16th Annual Meeting Asia Oceania
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2
Aug 2019, Singapore
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
4.0+ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
4.0+ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี
16th Annual Meeting Asia Oceania
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2
Aug 2019, Singapore
18th CTWF International Symposium
onAerosol and Climate Change:
Observations, Modeling &
InteractionsJuly 15-17, 2019 Beijing
Friendship Hotel, Beijing, China
The Development of An Integrated
Decision Model for Public Investment
Projects in Thailand
ISBN: 978-90-365-4804-5
16th Annual Meeting Asia Oceania
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2
Aug 2019, Singapore
18th CTWF International Symposium on
Aerosol and Climate Change:
Observations, Modeling & Interactions
July 15-17, 2019 Beijing Friendship Hotel,
Beijing, China
16th Annual Meeting Asia Oceania
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2
Aug 2019, Singapore
21

ที่
ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
20 Development of Bay Shape Experiments : from Static to
Dynamic
(Dr.Sutat Weesakul)
21 Storm Surge Early Warning System in the Gulf of Thailand
During the Tropical Storm Pabuk Event 2019
(Kachapond Chettanawanit)
22 การประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียม PERSIANN-CCS ในการ
คาดการณ์น้าท่วมฉับพลันพืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย
(อภิมุข มุขตารี, ทิชา โลลุพิมาน, วาทิน ธนาธารพร, สถิตย์ จันทร์
ทิพย์, ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
23 Investigation of future flood and drought possibility in
Thailand Case Study : Water Communities Network
(Winai Chaowiwat1, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate
Boonya-Aroonnate)
24 การประเมินพืนที่เสี่ยงจากน้าหนุนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ของอ่าวไทย
ช่วงพายุปาบึกโดยใช้แบบจาลอง Delft3D
(คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์, วาทิน ธนาธารพร)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
1st International Seminar on Coastal
Erosion and Management in East Asia
(31 October – 2 November ,2018)
16th Annual Meeting Asia Oceania
Geosciences Society (AOGS) 28 Jul - 2
Aug 2019, Singapore
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
4.0+ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
4.0+ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
4.0+ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี
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ตัวชีวัด : 1.3 จ้านวนผู้น้าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ค้าอธิบาย :
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่ สสน. พัฒนาขึน เช่น ระบบโทรมาตร ระบบ Internet
GIS-MIS แบบจ้าลอง ระบบข้อมูล ระบบความรู้ ระบบการจัดการชุมชน เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงองค์
ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ที่ สสนก. ผลักดัน/ส่งเสริมให้มีการน้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ผู้น้ า ผลงานไปใช้ เช่ น หน่ ว ยงานราชการ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เอกชน รั ฐ วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน สถาบั น การศึ ก ษา
ภาคเอกชนเป็นต้น โดยเป็นผู้ใช้ผลงานจาก สสน. โดยตรง และผู้ใช้ผลงานของ สสน. ผ่านการถ่ายทอดขยายผลโดยชุมชนที่ร่วม
ด้าเนินการกับ สสน.
ใช้ประโยชน์ เช่น สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือการผลิต ใช้ประกอบการ
วิจัยและพัฒนาหรือน้าไปวิจัยและพัฒนาต่อยอด หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ
พิจารณาจาก : จ้านวนผู้น้าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สสน. ที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 3 ปี
(ของปีงบประมาณ 2559-2561) น้าไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการน้าผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงานให้นับจ้านวนหน่วยงานซ้าได้
เงื่อนไข : ต้องมีหน่วยงานระดับชุมชน ที่น้าผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 ราย
เป้าหมาย :
55 ราย (เป็นชุมชนอย่างน้อย 5 ราย)
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานต่างทังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และรวมถึงชุมชนได้น้าผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ไปใช้ประโยชน์ทังสิน 57 ราย ดังนี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หน่วยงาน/ชุมชนที่น้าผลงานไปใช้ประโยชน์

ผลงานที่น้าไปใช้ประโยชน์
(ผลงานย้อนหลังตังแต่ปี 2559-61)
ภาควิชาภูมสิ ถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลจากระบบโทรมาตร
(version 4)
ภาควิชาวิศวกรรมส้ารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาาชน)
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster
Preparedness Center)
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน
มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้
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ที่

หน่วยงาน/ชุมชนที่น้าผลงานไปใช้ประโยชน์

14 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
17 องค์การบริหารส่วนต้าบลกระโสบ จ.อุบลราชธานี
18 องค์การบริหารส่วนต้าบลปากพระ จังหวัดสุโขทัย

ผลงานที่น้าไปใช้ประโยชน์
(ผลงานย้อนหลังตังแต่ปี 2559-61)
ข้อมูลจากแบบจ้าลองสภาพอากาศ
WRF-ROMS / การใช้งาน
แบบจ้าลอง
แผนที่ภูมสิ ารสนเทศน้าระดับต้าบล

19 ส้านักทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.)
20
21
22
23
24
25
26

บริษัท สกาย วี ไอ วี จ้ากัด
บริษัท PASCO COPORATION
บริษัท Kaiteki-Kukan FC
บริษัท NIKON-TRIMBLE
บริษัท Iwane Laboratories
กรมแผนที่ทหาร
กรมควบคุมมลพิษ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชุมชนบ้านใหม่ ภูคา อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน
ชุมชนต้าบลจุมจัง ต้าบลจุงจัง อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชนนาจ้าปา ต้าบลนาจ้าปา อ้าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชนเชียงรายลุ่ม ต้าบลนาแม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง
ชุมชนบ้านค้าใหญ่ อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชนหนองตาจอน อ้าเภอปะทิว จังหวัดราชบุรี
ชุมชนบ้านส้าน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ชุมชนปากซวด อ้าเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร์
ชุมชนลุม่ น้าลาว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เพชรน้าหนึ่ง อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบางเคียน อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ชุมชนดงขีเหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ชุมชนแม่จั๊วะ อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ชุมชนห้วยตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชุมชนม่วงชุม อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ชุมชนแจ่มบน – แจ่มล่าง อ้าเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงราย
ชุมชนป่าเลา อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่
ชุมชนดอนงาม อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง
ชุมชนศาลาดิน ต้าบลมหาสวัสดิ์ อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คูโบต้าฟาร์ม ต้าบลหนองอิรณ
ุ อ้าเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี

โครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัด ค่า
ระดับและเวลามาตรฐานประเทศ
ไทย แบบรับสัญญาณดาวเทียม
ต่อเนื่องถาวร

แบบจ้าลองเพื่อคาดการณ์นา้ ท่วมใน
พืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
การฟื้นฟูเขาหัวโล้น
ฝายกักเก็บน้ากึ่งถาวร รูปแบบฝาย
ขันบันได
ฝายกักเก็บน้ากึ่งถาวร รูปแบบฝาย
หินก่อ

ระบบการฟื้นฟูป่าต้นน้าด้วยฝาย

ระบบเติมอากาศด้วยพลังแสงอาทิตย์
ระบบเติมน้าใต้ดินพืชไร่
24

ที่

หน่วยงาน/ชุมชนที่น้าผลงานไปใช้ประโยชน์

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชุมชนดงบัง อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนเครือข่ายภูถ้าภูกระแต อ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนโนนแต้ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนปะทิว อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ชุมชนม่วงชุม อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ชุมชนดงละคร ต้าบลดงละคร จังหวัดนครนายก
ชุมชนเครือข่ายลิม่ ทอง จังหวัดบุรรี ัมย์
ชุมชนพะเยา อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา
ชุมชนกุดใหญ่ จังหวัดบุรรี ัมย์
ชุมชนบ้านตูม อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ชุมชนบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ผลงานที่น้าไปใช้ประโยชน์
(ผลงานย้อนหลังตังแต่ปี 2559-61)
การบริหารจัดการสระเก็บน้าขนาด
เล็กแบบขุด 2 ระดับ

25

ตัวชีวัด : 1.4 ความส้าเร็จของคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศ
ค้าอธิบาย :
การบริหารคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง
ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ “คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการน้าของประเทศให้
ครบทุกด้าน ซึ่ง สสน. เริ่มด้าเนินการรวบรวม จัดเก็บและดูแลข้อมูลจาก 35 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าเข้าสู่คลังข้อมูล
น้าฯ มาตังแต่ปี 2555 จนกระทั่งด้าเนินการแล้วเสร็จในปี 2560
ดังนัน ตัวชีวัดนีจะมุ่งเน้น “การใช้ข้อมูล” ซึ่งส้าคัญกว่า “การมีข้อมูล” โดยหากพิจารณาแล้วการบริหารจัดการน้าของ
ประเทศไทยจะมีลักษณะการใช้ข้อมูลอยู่ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 2) การจัดการน้าพืนที่ในเขตชลประทาน
3) การจัดการน้าพืนที่นอกเขตชลประทาน 4) น้าอุปโภคบริโภคและอุ ตสาหกรรม 5) น้าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า 6) การ
บริหารจัดการภัยพิบัติ 7) น้าเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า 8) ด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 9) โครงสร้างพืนฐาน
ระบบข้อมูล โดยขอบเขตของตัวชีวัดนีจะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านที่ 1-7 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหาร
สถานการณ์น้าโดยตรง
วัดความส้าเร็จโดย
การผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์นันจะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบส้าคัญ ได้แก่

เกณฑ์การวัดความส้าเร็จรายปี ตังแต่ปีงบประมาณ 2561-2565
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เป้าหมาย :
ด้าเนินงานตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 50 และมีจ้านวนหน่วยงานใช้ประโยชน์ จากคลังข้อมูลฯ จ้านวน 25 หน่วยงาน
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานเดียวกันแต่คนละฝ่าย/แผนก/คณะ มีการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลฯ ให้นับซ้าหน่วยงานได้
และกรณีหน่วยงานเดิมที่มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากคลังข้อมูลฯ และมีการใช้ข้อมูลต่อเนื่อง/เพิ่มขึนในปีงบประมาณ 2562 ให้นับ
รวมได้
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ด้าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีสเถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศ โดยปีงบประมาณ
2562 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 มีรายละเอียดดังนี
1) Availability : ด้าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.97 (คะแนนร้อยละ 25.00)
2) Service : ด้าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ากับหน่วยงานอื่น แล้วทังสิน 3 ด้าน (คะแนนร้อยละ
10.70) ดังนี
ด้านน้าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ
ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านนา้ อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลกับการประปานครหลวง
3) Tool : ให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิคทีเ่ ป็นประโยชน์กบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องแล้วใน 3 ด้าน (คะแนนร้อยละ 10.70) ดังนี
ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลจากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ เป็น one map
แสดงผลที่เว็บไซต์ http://waterinfo.onwr.go.th เพื่อให้ ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของประเทศ และด้าเนินการวิเคราะห์และให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการน้าทังในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งกับ
หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้าฯ เช่น การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้า โดย
กรมชลประทาน และการประชุมอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้า /คณะท้างาน
อ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดย สทนช.
ด้านน้าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า : สนับสนุนแบบจ้าลองลุ่มน้าเจ้าพระยา (ระบบใหม่) ให้แก่ กรมควบคุมมลพิษเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคาดการณ์คุณภาพน้าและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้า ส้าหรับลุ่มน้าเจ้าพระยาและท่าจีน
ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : ถ่ายทอดองค์ความรู้การติดตามสถานการณ์น้า เพื่อสนับสนุนการวางแผนการบริหาร
จัดการภัยพิบัติเบืองต้น ให้กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 14–15 มีนาคม 2562 โดย
เนือหาประกอบด้วย แบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศ WRF-ROMS ระบบเตือนภัยน้าท่วมฉับพลัน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อคาดการณ์น้าท่วมและบริหารจัดการน้า แบบจ้าลองคาดการณ์คลื่น (SWAN) และการยกตัวของระดับน้าทะเลจากคลื่นซัดฝั่ง
(storm surge) รวมทังการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์คลังข้อมูลน้าฯ เพื่อการจัดท้ารายงานสถานการณ์ภัย
4) Report : สนับสนุนให้เกิดการรายงานและ/หรือออกประกาศแจ้งเตือนภัย ใน 2 ด้าน (คะแนนร้อยละ 3.60) ดังนี
ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : สทนช. ในฐานะหน่วยงานบูรณาการการด้าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า ได้ใช้ข้อมูลคาดการณ์ลักษณะอากาศจากคลังข้อมูลน้าฯ เพื่อประกอบการจัดท้ารายงานฉบับกลางด้าน
สถานการณ์น้าประจ้าวัน
ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : ใช้ข้อมูลแบบจ้าลอง และระบบจากคลังข้อมูลน้าฯ สนับสนุนการประกาศแจ้งเตือนภัยและ
การปฏิบัติภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช. ในเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวเข้าสู่
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2562 และสนับสนุนการออกประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เรื่อง ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 กรณีที่พายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ก่อให้เกิดฝนตกหนักและสถานการณ์อุทกภัยในพืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของไทย
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และมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ จ้านวน 25 หน่วยงาน โดยประกอบด้วย 16
หน่วยงานหลักที่ใช้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์จากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูล
จากคลังข้อมูลฯ เพื่อการด้าเนินงานตามภารกิจจ้านวน 9 หน่วยงาน ดังนี
รายชื่อหน่วยงาน
ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่ สสน. สนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์ คาดการณ์ โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
1. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แผนภาพคาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จาก
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบจ้าลอง WRF-ROMS
3. กรมอุตุนยิ มวิทยา
4. ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
5. กรมชลประทาน
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7. กรุงเทพมหานคร
8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
10. ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สนทช.)
11. กรมทรัพยากรนา้
12. บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (ฝ่ายข่าวอากาศ TNN)
13. ศูนย์อ้านวยการนา้ แห่งชาติ สทนช.
รายงานสถานการณ์น้ารายสัปดาห์
รายงานสถานการณ์น้ารายวัน
ข้อมูลแหล่งนา้ เครือข่ายชุมชน
ข้อมูลตรวจวัดจากโทรมาตร ฯลฯ
รายงานสภาพภูมอิ ากาศ การคาดการณ์ และวิเคราะห์พนที
ื ่
เสีย่ งเกิดฝนตกหนัก
14. ศูนย์ปฏิบัตกิ ารนายกรัฐมนตรี (PMOC)
สรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน
15. ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช.
ข้อมูลการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ ในเหตุการณ์
พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวเข้าสูภ่ าคใต้
16. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ข้อมูลการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ เพื่อประกาศ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) วันที่
18 กันยายน 2562 กรณีทพี่ ายุ
“โพดุล” และ “คาจิก”ิ ก่อให้เกิดฝนตกหนักและ
สถานการณ์อุทกภัยในพืนทีภ่ าคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
ภาคตะวันออก และภาคใต้
หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลผ่านระบบคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
17. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝนรายชั่วโมง จากสถานีโทรมาตร ระดับน้า จากสถานีโทร
มาตร ข้อมูลน้าในเขือ่ นใหญ่ ข้อมูลนา้ ในเขื่อนขนาดกลาง
สถานีวดั น้าท่าจากศูนย์อุทกวิทยา ภาค 1-8
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รายชื่อหน่วยงาน
18. กรมป่าไม้
19. กรมอุตุนิยมวิทยา
20. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
21. กรมทางหลวงชนบท

22. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
23. การประปาส่วนภูมภิ าค

24. กรมโยธาธิการและผังเมือง
25. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์
ข้อมูลคาดการณ์ฝน
ฝนรายชั่วโมง จากสถานีโทรมาตร
คาดการณ์สมดุลนา้ นอกเขตชลประทาน
สถานีวดั น้าท่าจากศูนย์อุทกวิทยา ภาค1-8
ข้อมูลตรวจอัตโนมัติระดับนา้
ระดับนา้ จากข้อมูลโทรมาตร
ข้อมูลฝน จากโทรมาตรเตือนภัย (early warning)
ข้อมูลระดับน้าจากโทรมาตรเตือนภัย (early warning)
ระดับนา้
สถานีวดั น้าท่าจากศูนย์อุทกวิทยา ภาค1-8
พืนฐานเขือ่ น
ข้อมูลพืนฐานของสถานีวัด ระดับน้า
ข้อมูลพืนฐานของโทรมาตรเตือนภัย
ข้อมูลอ่างเก็บนา้ ขนาดใหญ่ (รายชัวโมง)
ระดับนา้
ข้อมูลระดับน้าจากโทรมาตรเตือนภัย (early warning)
สถานีวดั น้าท่าจากศูนย์อุทกวิทยา ภาค1-8
ข้อมูลนา้ ในเขื่อนขนาดกลาง
ข้อมูลนา้ ในเขื่อนใหญ่
ข้อมูลนา้ ในเขื่อนขนาดกลาง
ข้อมูลฝน และระดับน้าจากโทรมาตรเตือนภัย
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ตัวชีวัด : 1.5 ความส้าเร็จของการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนน้าไป
ใช้ประโยชน์
ตัวชีวัด : 1.5.1 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้าสนับสนุน การปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้าใน
พืนที่ได้
ค้าอธิบาย :
จ้านวนเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) ที่สามารถจัดท้าแผนงานโครงการโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เช่น GPS โปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพืนที่ แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งชองการวางแผน
พัฒนาโครงการในพืนที่ของต้าบลนันได้ หรือจัดท้าและน้าเข้าข้อมูลแหล่งน้าในพืนที่ โดยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย :
ร้อยละ 56 และต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่ต่้ากว่าร้อยละ 75
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. ด้าเนินโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล โดยจัดท้าฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าเชิงพืนที่ระดับต้าบล จ้านวน 900 ต้าบล และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ GIS ขันพืนฐาน เพื่อการ
บริหารจัดการน้าระดับท้องถิ่นแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเทศบาล/อบต.ในพืนที่ 900 ต้าบล ใน 5 ลุ่มน้า รวมพืนที่ 14 จังหวัด ดังนี
กลุ่มลุ่มน้ายม-น่าน
จ.น่าน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มลุ่มน้าชี
จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อุดรธานี
กลุ่มลุ่มน้ามูล
จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์
กลุ่มลุ่มน้าปราจีนบุรี-โตนเลสาป
จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว
กลุม่ ลุม่ นา้ ทะเลสาบสงขลา-ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จ.พัทลุง จ.สงขลา
ทังนี มีเทศบาล/ อบต. ที่น้าข้อมูลแผนที่แหล่งน้าระดับต้าบลไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าในพืนที่แล้วจ้านวน 534 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.33
ทังนี จากการส้ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้าระดับต้าบล ในปี 2562 พบว่ามี
ผลระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.60 (อ้างอิงจากรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจ้าปีงบประมาณ 2562
โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส้านักงาน ก.พ.ร.)
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ตัวชีวัด : 1.5.2 จ้านวนหมู่บ้านขยายผลทีเ่ รียนรู้จากชุมชนแกนน้าในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
น้าชุมชน
ค้าอธิบาย :
จ้านวนหมู่บ้านที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/ตัวอย่างการด้าเนินงานของชุมชนแกนน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ท้างานร่วมกับ สสนก.
เป้าหมาย :
60 หมู่บ้าน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ด้าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามแนวพระราชด้าริโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยได้ด้าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนน้าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และขยายผลไปสู่พืนที่อื่นๆ ต่อไป ตัวอย่างกิจกรรมส้าคัญเช่น
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน การใช้
โปรแกรม Quantum GIS จัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติ เพื่อเป็นการถ่ายทอดการใช้

เครื่องมือส้ารวจและวางแผนการบริหารจัดการน้าชุมชน มีชุมชนเครือข่ายและชุมชนขยาย รวมทังหน่วยงานภายนอก กรม
อุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสภาเกษตรจังหวัดในพืนที่ด้าเนินงาน เข้าร่วมประมาณ 180 คน
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” และศึกษาดูงานพืนที่
ตัวอย่างความส้าเร็จ "พิพิธภัณฑ์จัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ บ้านโคกพลวง" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ด้าเนินงานทฤษฎีใหม่ การจัดรูปที่ดิน เก็บกักคาร์บอนในหมู่มวลไม้และการประเมินมูลค่าต้นไม้ รูปแบบเครื่องมืองและ
วิธีการเก็บข้อมูล การจัดการแปลงและผลผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อจ้าหน่าย แปรรูปผลผลิต เป็นต้น โดยมีผู้ร่วมอบรม
ประมาณ 327 คน จากเครือข่ายชุมชน 74 เครือข่ายทั่วประเทศ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการก่อสร้างฝายที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่ ปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วยตนเอง
ทังนี ปีงบประมาณ 2562 ชุมชนแกนน้าที่ร่วมงานกับ สสน. จ้านวน 60 ชุมชน ที่คัดเลือกจากชุมชนแม่ข่ายและชุมชน
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและพร้อมพัฒนา ได้ท้าการวิเคราะห์ สรุป จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน และ
ด้าเนินกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้า ฟื้นฟูแหล่งน้าในพืนที่ของตน และเป็นต้นแบบความส้าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิสังคม โดยชุมชนแกนน้าสามารถขยายผลการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้าไปยังพืนที่
ข้างเคียงได้แล้วจ้านวน 60 หมู่บ้าน
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด
องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based)
ตัวชีวัด : 2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชีวัด : 2.1.1 ร้อยละการด้าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ค้าอธิบาย :
1) หน่วยงานจัดท้าแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามแบบฟอร์มแผนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
2) หน่วยงานด้าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) หน่วยงานรายงานผลการด้าเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. ได้วางแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสังคมผ่านสื่อต่างๆ หลายช่องทาง
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศออนไลน์ และการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ รวม 222 ครัง และได้
ด้าเนินกิจกรรมเผยแพร่ผลการพัฒนาเทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้า และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามแผนอย่างครบถ้วนแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยสรุปดังนี

1.
2.
3.
4.

ช่องทางการสร้างความรับรู้
โทรทัศน์
สิ่งพิมพ์
สารสนเทศออนไลน์
จัดกิจกรรม

รวมทังสิน

แผน (ครัง)
34
69
52
67
222

ผลการด้าเนิงาน (ครัง)
64
255
104
67
490
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ตัวชีวัด : 2.1.2 ร้อยละการชีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
ค้าอธิบาย :
1) หน่วยงานมีกลไกและจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการชีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
2) PMOC ส้านักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันก้าหนดประเด็นข่าวที่ต้องการให้หน่วยงานชีแจงและก้าหนดหน่วยงาน
ที่ต้องการให้ชีแจง รวมทังก้าหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ตอบสนองของแต่ละประเด็นข่าวเข้าสูร่ ะบบฯ
3) หน่วยงานชีแจงประเด็นข่าวที่มคี ณ
ุ ภาพและรายงานเข้าสูร่ ะบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่ก้าหนดไว้
4) เจ้าภาพตัวชีวัดสรุปผลการด้าเนินงานของหน่วยงานจากระบบ
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. ไม่มีประเด็นส้าคัญที่ต้องชีแจง
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ตัวชีวัด : 2.2. จ้านวนพืนที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้า ป่า
ค้าอธิบาย :
การสร้างให้เกิดพืนที่ที่มีการน้า ว และ ท ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ป่า ตัวอย่างเช่น
การส้ารวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อน้าข้อมูล ไปใช้จัดท้าแผนที่น้าไปสู่แผนบริหารจัดการ ดิน น้า ป่า อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีแผนพัฒนา
และฟื้นฟูดิน น้า ป่า ที่จะท้าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพืนฐานความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พืนที่ข้างเคียงได้
เงื่อนไข : พืนที่ต้องมีขนาดไม่ต่้ากว่า 10,000 ไร่
วัดความส้าเร็จโดย
• ใช้ ว และ ท ในการส้ารวจ จัดท้าขอบเขตพืนที่บริหารจัดการดิน น้า ป่า และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
• มี กฎ กติกา การบริหารจัดการร่วมกันภายในชุมชน
• มีความชุ่มชืนเพิ่มขึน และลดพืนที่เขาหัวโล้น
• มีผลผลิต และรายได้ของชุมชนเพิ่มขึน
• เกิดต้นแบบการด้าเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ขยายผลสู่พืนที่อื่น
เป้าหมาย : 1 พืนที่ (พืนที่เครือข่ายลุ่มน้าแม่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่)
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน:
สสน. ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้าเนินงานถ่ายทอดแนวพระราชด้าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าชุมชน สู่เครือข่ายลุ่มน้าแม่ละอุป ต้าบลแจ่มหลวง อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย
ชุมชนบ้านแม่ละอุป บ้านห้วยยาใต้ บ้านขุนแม่ละอุป บ้านห้วยยาใน บ้านห้วยบะบ้า จ้านวน 221 ครัวเรือน ประชากรกว่า 800 คน
มีพืนที่รวม 48,974.17 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน การบุกรุกป่า และการขาดแคลนน้า เนื่องจากชุมชนตังอยู่ในเขตพืนที่ลุ่มน้า
1A ซึ่งเป็นพืนที่อนุรักษ์ และมีความไม่ชัดเจนในที่ดินท้ากินและพืนที่ป่าอนุรักษ์ เกิดการบุกรุกป่าใช้เป็นที่กิน ท้าให้ป่าเสื่อมโทรมลง
น้ามาสู่การขาดแคลนน้าที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยได้ร่วมกับชุมชนวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่การพัฒนาโครงสร้างน้าเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า การจัดท้าข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ก้าหนดข้อตกลง
ความร่วมมือ การลงนามรับรองแผนที่ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้าร่วมกัน และด้าเนินงานทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
การด้าเนินงานที่ผ่านมาได้สนับสนุนชุมชนในการพัฒนาโครงสร้างน้าแล้ว โดยเกิดการสร้างฝายชะลอความชุ่ มชืน แบบฝาย
กรองธรรมชาติ 3 ชัน (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบส้ารองน้า) ในล้าห้วยส้าคัญ ปรับปรุงสภาพแหล่งน้า ปลูกไม้เสริมล้าห้วย
ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส้ารวจและจัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยชุมชนเอง และท้าข้อตกลงความร่วมมือ การลง
นามรับรองแผนที่และแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้าร่วมกันจนเกิดเป็นแผนที่รวมระดับลุ่มน้าจากเครือข่าย 37 ชุมชน 3
ต้าบล 4 ลุ่มน้า ครอบคลุมพืนที่ 403,054.20 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 ชุมชนได้จัดท้าปฏิทินผลผลิต ผลผลิตจากป่า ผลผลิต
จากแปลงเกษตรผสมผสาน ด้าเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ ดิน น้า
ป่าตามแนวพระราชด้าริให้กับชุมชน ลงพืนที่ท้าการส้ารวจ จัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และจนเกิดการขยายผลในระดับ
เครือข่าย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ละอุป บ้านแม่แดดน้อย และบ้านกิ่วโป่ง รวมพืนที่กว่า 14,576 ไร่ และสนับสนุนชุมชนในการ
สร้างกฏกติการ่วมกันในการดูแลรักษาป่า โดยมีผู้แทนของป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมหารือและให้รายละเอียดการดูแลรักษาป่า
ชุ ม ชนชุ ม ชน รวมทั งได้ ร่ ว มกั น จั ด ท้ า แผนน้ า ร่ อ งการป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง ภั ย พิ บั ติ ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยลุ่ ม น้ า แม่ ล ะอุ ป อ้ า เภอ
กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ผลส้าเร็จของการด้าเนินงานชุมชน
มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึน โดยมีรายได้เพิ่มขึนจากการท้าเกษตรผสมผสาน มีกฎ กติกาชัดเจนในการบริหารจัดการพืนที่
ร่วมกันสามารถแก้ปัญหาที่ดินท้ากิน การบุกรุกป่า และการขาดแคลนน้า พืนป่าได้รับการฟื้นฟูให้มีความชุ่มชืน ฟื้นสภาพความเป็น
ป่าไม้ ตลอดจนมีแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันและรับมือภัยพิบัติของชุมชน เกิดเป็นพืนที่ต้นแบบการด้าเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด
องค์ประกอบที่ 4 ( Innovation Based)
ตัวชีวัด : 4.1 ระดับความส้าเร็จของการส้ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
ค้าอธิบาย :
วัดระดับความส้าเร็จจากการใช้ผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การ
มหาชน) โดยให้หน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด้าเนินการส้ารวจเพื่อพัฒนาการให้บริการของสถาบัน
ค้าอธิบาย :
วัดระดับความส้าเร็จจากการใช้ผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การ
มหาชน) โดยให้หน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด้าเนินการส้ารวจเพื่อพัฒนาการให้บริการของสถาบัน
เป้าหมาย :
ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงตามผลการส้ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสน. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส้านักงาน ก.พ.ร. ด้าเนินโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุปการด้าเนินงานได้ดังนี
 ที่ปรึกษาได้น้าเสนอแนวทางและวิธีการด้าเนินงานและแบบส้ารวจความพึงพอใจต่อคณะกรรมการสถาบันแล้ว และ
ได้รับมติเห็นชอบให้ด้าเนินการเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
 สสน. ได้มีการน้าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาพิจารณาใช้ประโยชน์เพื่อ
ปรับปรุงการด้าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน และน้าเสนอต่อที่คณะกรรมการบริหารเพื่อทราบแล้ว ในคราวประชุม
คณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
 ผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สสน. ปี 2562 พบว่าภาพรวมด้านของงานบริการมีค่าคะแนนการประเมินที่
มากกว่า 4.20 หมายถึงในทุกด้านของงานบริการก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมี
ค่าเท่ากับ 4.48 และดัชนีชีวัดความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเท่ากับ 89.60 จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่างาน
บริการของ สสน. ก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อผู้รับบริการ
ด้านการบริการ
1. กระบวนการขันตอนการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สิ่งอ้านวยความสะดวก
4. คุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ดัชนีชีวัดความพึงพอใจโดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
4.40
4.51
4.46
4.47
4.57
4.48
89.60

35

ตัวชีวัด : 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค้าอธิบาย :
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ .ศ.2562

X 100

จ้านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อด้าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบุที่มาของเงินประกอบด้วย)
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
เงื่อนไข :
1. การค้านวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุ มัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ต้นปี เป็นหลัก การปรับแผนการใช้จ่ายเงิ น
ระหว่างปีจะไม่ถูกน้ามาพิจารณาในตัวชีวัดนี
2. หากมีการก่อหนีผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง สัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้น้ามา
ค้านวณเป็นผลงานได้
3. กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กา้ หนดและมีเงินเหลือจ่ายให้คา้ นวณผลการ
ประเมินเป็น ร้อยละ 100
เป้าหมาย :
ร้อยละ 96 (ภาพรวม)
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ้าปี 2562 รวมวงเงินงบประมาณ 376.7581 ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สินไตรมาสที่
4/2562 มีภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพันทังสิน 372.2685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.81

36

ตัวชีวัด : 4.3 การก้ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ค้าอธิบาย :
ก้าหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมินใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 7)
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 3)
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 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
1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
1.5.7 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
2.การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 3)
2.1 มี ก ารเปิ ด เผยผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ (ในการก้าหนดนโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และผลการน้า
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการ

2.0
1.75
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
0.5
1.0
1.75
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
(0.25)
2

1
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เป้าหมาย :
คะแนนประเมิน ตังแต่ 4.0000 ขึนไป
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
2.การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ

เป้าหมาย

ผล

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 2

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 2.6667

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 5
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คิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินตนเองควร
มีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการก้าหนด
นโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และ
ผลการน้านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนไปปฏิบัติ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าทีก่ รรมการ

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
2
0.0500
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
1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่
ก้ากับดูแลองค์การมหาชน

2.5

1

5.0

1

2

3
3

4

5

5

0.1250

5

5

0.2500
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1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ / 10.0
อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญต่อ 17.5
องค์การมหาชนในรายงานประจ้าปี งบประมาณ
หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน ทังในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่าง
ถูกต้องเชื่อถือได้
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
2.5
ความเสีย่ งและภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
2.5

1

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

2

3

4

5

2.6667

0.2667

1

3

5

5

0.1250

1

3

5

5

0.1250

1

3

5

5

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

4.4917

โดยที่ : W คือ น้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวชีวัดแต่ละตัว โดยผลรวมน้าหนักคิดเป็นร้อยละของทุกตัวชีวัด เท่ากับ 100
SM คือ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
i คือ ล้าดับที่ของตัวชีวัดที่ก้าหนดขึนตามแผนพัฒนาองค์การ ; 1, 2,…, i
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ้าปีภายในเวลาที่ก้าหนด (น้าหนักร้อยละ 2)
แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนก้าหนดทิศทางการท้างานของ
องค์การมหาชน เนือหาของแผนยุทธศาสตร์มี 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 เนือหาของแผนปฏิบัติงาน
ประจ้าปี มี 6 ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมาย
3) ขันตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
ภายในเดือนธันวาคม 2561
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
2
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
3
ภายในเดือนตุลาคม 2561
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
4
ภายในเดือนกันยายน 2561
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
5
ก่อนสินปีงบประมาณ 2561 ภายในเดือนสิงหาคม 2561
ด้าเนินการได้ระดับ 4 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
การประชุมคณะกรรมการฯ ครังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ.2560–2564 และอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2561 (วาระที่ 5.1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 และแผน
ปฏิบัติงานประจ้าปี พ.ศ. 2562)
1
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส (น้าหนักร้อยละ 1.75)
การรายงานผลการด้าเนินงานไตรมาส 4 เฉพาะของตัวชีวัดที่ 1.2.1 - 1.2.7 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน และเสนอคณะกรรมการทราบ
1
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง
2
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง
3
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง
4
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ดังนี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
วาระที่ 4.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสน. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็นว่า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมการควบคุมภายในของ สสน. ทัง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3)
กิจกรรมการการควบคุม 4) สารสนเทศและการสือ่ สาร และ 5) การติดตามประเมินผล ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะมีส่วนช่วยให้
การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด ดังนัน ในปีงบประมาณ 2562 จึงไม่
จ้าเป็นต้องจัดท้าแผนการควบคุมภายในเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 3.5 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน ที่
ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และผลการสอบทานงบการเงิน
ประจ้าไตรมาสที่ 1/2562 ที่ภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเงิน
งบประมาณที่รอการใช้โดยการน้าไปฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ้า เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากขึน โดยขอให้มีการตรวจสอบ
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ต่ า งๆ ของสถาบั น ว่ า สามารถด้ า เนิ น การได้ ห รื อ ไม่ รวมทั งรั บ ทราบรายงานผลการสอบข้ อ เท็ จ จริ งของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ใน สสน. แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
วาระที่ 3.4 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน ที่
ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และผลการสอบทานงบการเงิน
ประจ้าไตรมาสที่ 2/2562 ที่ภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน ที่
ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานงบการเงิน และการ
ควบคุมภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 3/2562 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยภาพรวมการปฏิบัติงานทาง
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่เกิดขึนในไตรมาสดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ
และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และยังได้รับทราบว่า สตง. ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สสน.
เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 (วาระที่ 4.3 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2562 (วาระที่ 3.5 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 (วาระที่ 3.4 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน และเสนอคณะกรรมการทราบ
1
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง
2
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง
3
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง
4
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ครบถ้วน (ถ้ามี)
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการเสนอแผนตรวจสอบภายใน และการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
ดังนี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 7/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานของ สสน. ได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ซึ่งได้ก้าหนดขอบเขตการตรวจสอบ ที่ครอบคลุมเนือหา การตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังสถาบัน รวมถึง โครงการส้าคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.
2562 และโครงการที่ต้องติดตามต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
วาระที่ 4.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลการด้าเนินงาน ทีไ่ ด้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 4/2561 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีข้อเสนอแนะให้ สสน.
เร่งด้าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2561 ส้าหรับโครงการที่ยังมีผล
การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน และควรมีการแจกแจงข้อมูลตัวเลขงบประมาณที่มีภาระผูกพันตามสัญญาในรายงานผลการใช้จ่าย
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 3.5 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด้าเนินงาน ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และผลการสอบทาน
งบการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 1/2562 ที่ภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ที่
ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารเงินงบประมาณที่รอการใช้โดยการน้าไปฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ้า เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากขึน โดยขอให้
มีการตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน ว่าสามารถด้าเนินการได้หรือไม่ รวมทังรับทราบรายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุช้ารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ใน สสน. แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
วาระที่ 3.4 คณะกรรมการ มีม ติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด้าเนินงาน ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และผลการสอบทาน
งบการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 2/2562 ที่ภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ที่
ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานงบการเงิน และ
การควบคุมภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 3/2562 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต โดยภาพรวมการ
ปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินโครงการที่เกิดขึนในไตรมาสดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และยังได้รับทราบว่า สตง. ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตังผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ สสน. เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.2
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 7/2561 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 (วาระที่ 4.3 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2562 (วาระที่ 3.5 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 (วาระที่ 3.4 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
5) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
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1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน


คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง

2



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง

3
4



1



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
5
 มีการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงครบถ้วน
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการน้าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
และได้ด้าเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งครบถ้วน ดังนี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 วันที่ 30 มกราคม 2562
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ มีมติอนุมตั ิแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 โดยให้น้าความเห็นของที่ประชุมไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไป
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการ มีมติได้รับทราบผลการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
วาระที่ 3.4 คณะกรรมการ มีมติได้รับทราบผลการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติได้รับทราบผลการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 3/2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติได้รับทราบผลการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 4/2562
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.3
1) แผนบริหารความเสี่ยงของ สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 (วาระที่ 4.3 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2562 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 (วาระที่ 3.4 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
5) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
6) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
7) รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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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 ครัง
2
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง
3
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง
4
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 มีการด้าเนินการส้าเร็จตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
ด้าเนินการได้ระดับ 2 ในปีงบประมาณ 2562 มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ 2 ครัง
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 3.1 คณะกรรมการ มีมติรบั ทราบรายงานการปรับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส้าหรับโครงการที่มีการด้าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ (ใช้เงิน
เหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง) และโครงการส้าหรับเสนอขอตังงบประมาณประจ้าปี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานที่
ก้ากับดูแลด้านความเสี่ยง ในประเด็นเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินความเสีย่ งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือมีชื่อ
เรียกตามโครงการว่า “การประเมินความเสีย่ งเพื่อหาช่องโหว่ของระบบงานส้าคัญของ สสน.” ที่คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ สสน.
ก้าหนดเป็นแผนการด้าเนินงานอย่างเป็นประจ้า และน้าผลทีไ่ ด้รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบด้วย
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.4
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2562 (วาระที่ 3.1 การปรับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 4.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
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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 ครัง
2
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง
3
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง
4
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อ้านวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชีวัด
5
น้าหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการน้าผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับ
ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 ในปีงบประมาณ 2562 มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ดังนี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561
วาระที่ 5.2 คณะกรรมการ อนุมัติหลักเกณฑ์การสะสมเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการ และ
อนุมัติแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยลดการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสน. ประจ้าปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
วาระที่ 5.1 คณะกรรมการ อนุมัติกรอบงบประมาณการขึนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสน. ประจ้าปีงบประมาณ
2562 และกรอบงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสน. ประจ้าปีงบประมาณ 2561
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการรับทราบหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในวันหยุด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในคราวประชุมครังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
วาระที่ 3.2 คณะกรรมการอนุมัตริ ่างข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ....
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ สสน. อนุมัติร่างข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า ว่าด้วยการปฏิบตั ิงาน
ของผู้อ้านวยการ และการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัตงิ านแทนผู้อ้านวยการ พ.ศ. ....
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
วาระที่ 3.1 คณะกรรมการรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครังที่
1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 จ้านวน 2 เรื่อง ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากรของ สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
มาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งงานของเจ้าหน้าที่
ทังนี สสน. มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการ โดยเริ่มตังแต่กระบวนการวางแผนงาน ค่า
น้าหนัก และตัวชีวัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
คณะอนุกรรมการฯ ก้าหนด ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
ส่วนที่ 1 งานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์และงานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง (น้าหนักคะแนนร้อยละ 80) เป็นการ
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ประเมินผลงานที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแผนด้าเนินงาน สสน. ประจ้าปี โดยต้องมีการวางแผนงาน น้าหนัก และตัวชีวัดที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
ส่วนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (น้าหนักคะแนนร้อยละ 20) เป็นการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมหลักองค์กร (HII Core Value)
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.5
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2561 (วาระที่ 5.2 “หลักเกณฑ์การสะสมเงินรายได้ เพื่อใช้เป็น
เงินสนับสนุนสวัสดิการ”)
1.2 ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2561 (วาระที่ 5.1 “การก้าหนดกรอบงบประมาณการขึน
เงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ (องค์การมหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการ
ก้าหนดกรอบงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561”)
1.3 ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2562 (วาระที่ 4.2 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
1.4 ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2562 (วาระที่ 3.2 “ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ....” และวาระที่ 3.3 “ร่างข้อบังคับ
คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า ว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของผู้อ้านวยการ และการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่น
ปฏิบัติงานแทนผู้อ้านวยการ พ.ศ. ....”)
1.5 ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2562 (วาระที่ 3.1 “ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)”)
2) หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง
3) โครงสร้างต้าแหน่ง
4) โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง)
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1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง
2
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง
3
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง
4
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ดังนี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วยผล
การด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
วาระที่ 3.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วยผล
การด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
วาระที่ 3.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วยผล
การด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วยผลการด้าเนินงาน
ตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.6
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2562 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 (วาระที่ 3.3 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 3.3 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
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1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 1 ครัง
2
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 2 ครัง
3
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 3 ครัง
4
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ้านวน 4 ครัง
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ด้าเนินการได้ระดับ 5 มีการรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ดังนี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วย
ผลการด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
วาระที่ 3.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วยผล
การด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
วาระที่ 3.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วยผล
การด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบด้วยผลการ
ด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.7
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2562 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2562 (วาระที่ 3.3 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 3.3 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
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1.3 การรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 0.5)
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ก้าหนดให้รายงานที่น้าเสนอรัฐมนตรี ผู้รักษาการตาม
พระราชกฤษฏีกาจัดตังองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และค้าชีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานที่จะจัดท้าในภายหน้า
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีการรายงาน
3
 มีการรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน จ้านวน 1 ครัง
5
 มีการส่งรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลองค์การมหาชน จ้านวน 2 ครัง
ด้าเนินการได้ระดับ 5 ปีงบประมาณ 2562 สสน. มีการส่งรายงานผลการด้าเนินงานรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแล แล้วจ้านวน 2 ครัง
ครังที่ 1 : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 น้าส่งผลการด้าเนินงาน สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
ครังที่ 2 : เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 น้าส่งรายงานประจ้าปี 2561 ของ สสน.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.5
1) บันทึกข้อความ วท 6201/670 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
2) บันทึกข้อความ อว 5901/1563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
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1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 1)
 กรรมการโดยต้าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต้าแหน่ง
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ร้อยละ 50 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึนไปของจ้านวนกรรมการ
2
 ร้อยละ 60 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึนไปของจ้านวนกรรมการ
3
 ร้อยละ 70 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึนไปของจ้านวนกรรมการ
4
 ร้อยละ 80 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึนไปของจ้านวนกรรมการ
5
 ร้อยละ 90 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึนไปของจ้านวนกรรมการ
ด้าเนินการได้ระดับ 2.6667 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
ปีงบประมาณ 2562 ตังแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 สสน. มีการประชุมคณะกรรมการ จ้านวน 12 ครัง โดยมี
จ้านวนครังของการประชุมที่มีคณะกรรมการมาประชุมไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 ทังสิน 8 ครัง ดังนันคิดเป็นร้อยละ 66.6667
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.4
1) ตารางแจงนับจ้านวนกรรมการคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุม
2) e-File ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้าหนักร้อยละ 1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้าหนักร้อยละ 0.25)
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลค้าอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ พร้อมทังระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์
3
 มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
5
 มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน
ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินงานดังนี
สสน. มีการรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางปรับปรุงแก้ไข/ปรับปรุงการด้าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สสน. และรายงานประจ้าปี
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.1
รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2561 (หน้าที่ 53-55,58,98-99) และเว็บไซต์ สสน. http://www.hii.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 ดังนี
สสน. มีการจัดท้ารายงานทางการเงินและเปิดเผยงบการเงิน ครบถ้วนทัง 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) งบดุล 2) งบก้าไร
ขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด และ 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเผยแพร่ในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ สสน.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.2
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2561 (หน้าที่ 83-96) และเว็บไซต์ สสน. http://www.hii.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 ดังนี
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ครบทัง 4 ประเด็น ในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ สสน.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.3
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2561 (หน้าที่ 101-106) และเว็บไซต์ สสน. http://www.hii.or.th

1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครังที่มีการประชุม
5
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครังที่มีการประชุม
ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมทุกครังในรายงานประจ้าปี และเว็บไซต์ของ สสน.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.4
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2561 (หน้าที่ 111-113) และเว็บไซต์ สสน. http://www.hii.or.th
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1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 0.25)
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มโี ครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะทีส
่ ้าคัญ
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส้าคัญครบถ้วนทุกคณะ
5
 อนุกรรมการที่ส้าคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล
ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการทีส่ ้าคัญบนเว็บไซต์ของ สสน. และในรายงานประจ้าปี
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.5
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2561 (หน้าที่ 107-110) และเว็บไซต์ สสน. http://www.hii.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 ดังนี
มีการเปิ ดเผยข้ อมู ล ความเป็น มาของหน่ว ยงาน พัฒ นาการที่ส้า คัญ ผลการปฏิ บัติงานตามภารกิจ หลั กที่ผ่ านมา การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักปัจจุบัน แผนความเสี่ยงขององค์กร และแผนยุทธศาสตร์ในเว็บไซต์ของ สสน. และรายงานประจ้าปี
อย่างครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.6
1) รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2561 (หน้าที่ 2-3, 16-58, 156-162) และเว็บไซต์ของ สสน. http://www.hii.or.th
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1.5.7 มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 10 ประเด็น คือ
1) รายงานประจ้าปี
2) โครงการลงทุนที่สา้ คัญ
3) การจัดซือจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
6) แผนงานที่ส้าคัญ
7) นโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทังด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
10) รายงานผลการประเมินความคุม้ ค่าการด้าเนินงานขององค์การมหาชน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
 มีข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ด้าเนินการได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี
เว็บไซต์ สสน. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส้าคัญครบถ้วน และเป็นปัจจุบันทุกรายการแล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5.7
1) เว็บไซต์ของ สสน. http://www.hii.or.th
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2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 3)
2.1 มี ก ารเปิ ดเผยผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการโดย คณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้าหนักร้อยละ 2)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง ทังแบบรายบุคคลและแบบทังคณะ*
 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
5
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก้าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิ น้าที่
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนือหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การท้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น
- การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่้าเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้านการเงินและ
ภารกิจหลัก
* มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ด้าเนินการได้ระดับ 5 ปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการได้ประเมินตนเองแบบรายบุคคลและแบบทังคณะ และเปิดเผยผลการ
ประเมินฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 “วาระที่ 3.1 การพัฒนาตนเองของคณะ
กรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า”แล้ว โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบรายบุคคล เท่ากับ 4.52 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5) และระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบทังคณะ เท่ากับ 4.73 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) โดยที่ประชุมได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดที่ 2.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 3.1 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า)
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2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (น้าหนักร้อยละ 1)
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การมหาชน โดยมีเนือหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน (ระบุ
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจ้านวนกรรมการที่เข้าร่วม)
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม
2
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3
 มีการเยีย
่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
4
 มีการเยีย
่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส้าคัญและความเสี่ยงขององค์กร
5
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยีย
่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส้าคัญและความเสี่ยงขององค์กร
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน้าความรู้ที่ได้รบ
ั ไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน
ด้า เนิ น การได้ ระดั บ 5 ในปี งบประมาณ 2562 สสน. จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่อ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของคณะกรรมการใน
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ประกอบด้วยการเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการปฏิบัติงานที่ส้าคัญของ สสน. 3 กิจกรรม ดังนี
กิจกรรมที่ 1: เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัตงิ านของหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้าเคลื่อนที่
กิจกรรมที่ 2: เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้าฝน และระดับน้าอัตโนมัติ
รุ่นล่าสุด
กิจกรรมที่ 3: เยี่ยมชมห้องบัญชาการและห้องวิเคราะห์สถานการณ์ และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้า
โดยได้สรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2562 เพื่อทราบแล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดที่ 2.2
1) ส้าเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2562 (วาระที่ 3.1 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า)
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สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation based)
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ก
1. หลักการ เหตุผล ความจ้าเป็น
ในปี 2558-2559 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง
อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้อ งการ จึ งจ้ าเป็น ต้อ งอาศั ยแหล่ งน้ าขนาดเล็ก ช่ว ย
บรรเทาปั ญ หา แต่ สิ่ งหนึ่ งที่ ท้ า ให้ ก ารแก้ ปั ญ หาภั ย แล้ งไม่
สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การขาดข้อมูล
ปริdgffddddd
มาณน้าในแหล่งกักเก็บน้าขนาดเล็ก เช่น สระน้าชุมชน
พืนที่แ ก้มลิ ง หรืออ่า งเก็ บน้า ขนาดเล็ก ซึ่งกระจายอยู่เป็ น
จ้านวนมากทั่วประเทศ การมีข้อมูลระดับน้าในแหล่งกักเก็บ
น้าขนาดเล็ก จะท้าให้ทราบปริมาณน้าต้นทุนในพืนที่ ซึ่งจะ
เป็นการช่วยสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้าได้เป็น
อย่างดี
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ า และการเกษตร
(องค์การมหาชน) จึงมีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ติดตาม
ระดับน้าในแหล่งน้าขนาดเล็ก โดยออกแบบอุปกรณ์วัดระดับ
น้าขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่้า ติดตังง่าย ใช้งานสะดวก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้าของประเทศ ในการ
สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการน้าและภัยพิบัติได้
2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอุป กรณ์ ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ ก
ต้นทุนต่้าและสะดวกในการติดตัง

3. การด้าเนินการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ศึกษาและออกแบบระบบ
จัดหาอุปกรณ์ทดลอง
ออกแบบและทดสอบระบบส่วนตรวจวัดระดับน้า
ออกแบบและทดสอบระบบส่วนโครงสร้างอุปกรณ์
ทดสอบรวมระบบและแก้ไข
สรุปผลการพัฒนา
4. ผลที่คาดหวัง

มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามระดับน้าที่ติดตังง่าย และใช้
งานสะดวก สนับสนุนการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้าเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
5. ผลที่เกิดขึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสน. ได้ ด้าเนินการพัฒนา
ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็กแล้วเสร็จ มีลักษณะ
เป็น ทุ่นลอยน้ า ที่ใ ช้เทคโนโลยีการตรวจวั ดระดับน้ า แบบวั ด
ความแตกต่ า งของความกดอากาศ(Hydrostatic Pressure)
ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ
1) ระบบตรวจวั ดระดับน้ าโดยเปรียบเทีย บความกดอากาศ
ระหว่างใต้ผิวน้ากับบนผิวน้า แล้วแปลงค่าเป็นความลึกของน้า
2) ระบบส่ ง ข้ อ มู ล ท้ า หน้ า ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเซิฟเวอร์ที่ก้าหนด เพื่อติดตาม
ระดับน้าได้จากระยะไกล
โดยแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเน้นที่การใช้งานได้
สะดวก ติดตังง่าย และราคาถูก ซึ่งเหมาะสมกับการตรวจวัด
ระดับน้าในแหล่งเก็บน้าขนาดเล็ก จากผลการทดสอบความ
คาดเคลื่อนของการตรวจวัดระดับน้าในพืนที่จริง พบว่า มีค่า
ผิดพลาดของการวัดระดับความลึกน้าที่ 1.29 เซนติเมตร
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด
องค์ประกอบที่ 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 ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาระบบ
ราชการ 4.0 และประเทศไทย 4.0
เป้าหมาย :
ด้าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 และมีกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสะสมความรู้ (KM) ใน
การปฏิบัติงาน 5 กิจกรรม
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. ได้ด้า เนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด
(Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2565) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาต่อเนื่องใน 4 ด้าน คือ 1)
ด้านกระบวนงาน/ การบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านธรรมาภิบาล และ 4) ด้านประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณ และได้ด้าเนินการตามแผนกิจกรรมของปี 2562 แล้ว เสร็จทังหมด โดยผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ร้อยละ 100 สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี
1) ด้านกระบวนงาน/การบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น
1.1 งานพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน : สสน. ได้แต่งตังคณะท้างานเพื่อทบทวนการควบคุมคุณภาพของ
แผนภูมิการไหล (Process Flowchart) ในแต่ละกระบวนการ (ค้าสั่ง สสน. ที่ 47/2561 เรื่องแต่งตังคณะท้างานจัดท้าแผนภูมิการ
ไหล (Process Flowchart) ของกระบวนการให้บริการหลักของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
โดยมีผลตังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป) และได้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกด้าเนินการปรับปรุงแผนภูมิการไหล
(Process Flowchart) ของกระบวนการให้บริการของ สสน. จ้านวน 18 กระบวนการแล้วเสร็จ โดยได้จัดเวทีสื่อสารสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให้บริการ และแผนภูมิการไหลแก่บุคลากรเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
1.2 การบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยการบริหารคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ท้าหน้าที่รวบรวม
จัดเก็บและดูแลข้อมูลจาก 37 หน่วยงานเข้าสู่คลังข้อมูลน้า เพื่อให้ข้อมูลมีเสถียรภาพ พร้อมวิเคราะห์และให้บริการอย่างต่อเนื่อง :
ด้าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลฯ ให้มีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.97
สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากคลังข้อ มูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยเชื่อมโยงระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่ว ย
ปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประปานครหลวง เพื่อสนับสนุนการการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ และมีการวิเคราะห์และให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการน้าทังในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งกับหน่วยงานต่างๆ
เช่น การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้า โดยกรมชลประทาน และการประชุมอนุกรรมการ
วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้า /คณะท้างานอ้านวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดย สทนช.
เป็นต้น รวมถึงได้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช. ในเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก
(PABUK)” เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2562 จนเกิดประกาศแจ้งเตือนภัย และอพยพประชาชนได้ทันท่วงที
และสนั บ สนุ น การท้ า งานของกองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ จ นมี ป ระกาศ ยกระดั บ การจั ด การ
สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 กรณีที่พายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักและ
สถานการณ์อุทกภัยในพืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของไทย คิดเป็นผลการด้าเนินงานภาพรวม
ร้อยละ 50
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2) ด้านบุคลากร
2.1 การพัฒนาบุคลากรที่มีผลงานและสมรรถนะสูง (Talent Development) : ด้าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลงานและสมรรถนะสูง ได้ครบถ้วนตามแผนที่ก้าหนด และเกิดการผลิตผลงานด้าน
วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานได้รวม 15 ผลงาน
2.2 การน้าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร : การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสะสม
ความรู้ภายในองค์กร โดยได้แต่งตังคณะท้างานจัดการความรู้บนเว็บไซต์ ขึน เพื่อท้าหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสะสม
ความรู้ภายในองค์กร รวมถึงพิจารณาคัดกรองความรู้ก่อนน้าขึนระบบ และจัดสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร สสน.
ในหัวข้อ "การจัดการความรู้ภายใน สสน. และการใช้งานเว็บไซต์ KM ของ สสน." โดยในปีงบประมาณ 2562 สสน. ได้ด้าเนินการ
บันทึกความรู้ที่เกิดขึนใน ระบบ KM แล้วจ้านวน 40 รายการ และความรู้ดังกล่าวได้เกิดการน้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
แล้ว จ้านวน 5 กิจกรรม ดังนี
บันทึกความรู้เรื่อง
กิจกรรมที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
HII Bigdata Platform
บุคลากรผู้รับผิดชอบการพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของ สสน. ใช้เพื่อการเรียนรู้และต่อ
(สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ของ ยอดการด้าเนินงานในขันตอนถัดไปคือ การจัดท้าระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ )
ด้านบริหารจัดการน้า (BI/DSS) ได้แก่ ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลขันสูง (Data
Analytics) ระบบรายงานสถานการณ์หลายมิติ (Situation Awareness) และระบบการ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Visualization)
แนะน้าการใช้งาน Thaiwater
บุคลากรสายงานวิจัยและพัฒนาทีเ่ ริ่มงานใหม่ใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น
Mobile Application
ส้าหรับติดตามสถานการณ์น้าและสภาพอากาศของประเทศไทยบนมือถือ เพื่อประยุกต์
ในกิจกรรมงานส่งเสริมและถ่ายทอดวิธีการใช้งานและการศึกษาข้อมูลต่างๆ บน
แอปพลิเคชั่นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน
มารู้จัก CEPH กันเถอะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใช้เรียนรู้เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ openstack ซึ่งเป็น private cloud ที่ทาง สสน.
เป็นผู้จัดท้าขึน อาทิ ระบบ Intranet ระบบคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ เป็นต้น
รวมถึง CEPH เป็น opensource software จึงช่วยให้ สสน. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซือ hardware และ license ต่างๆ เกี่ยวกับ storage ด้วย
ลงทะเบียนออนไลน์ด้วย
น้ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการลงทะเบียนออนไลน์ส้าหรับการจัดอบรม/สัมมนา อาทิ
Google Form
การอบรมหัวข้อ "Increasing Capability (INCAP) in Data Science for model
output Statistics (MOS) and Bias Correction Approach to Shot-term and
Seasonal Weather Forecast Workshop." ที่จัดขึนเมื่อวันที่ 5-9 ส.ค. 2562 ณ
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้วิธีการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานต่างๆ ภายในองค์กร อาทิ แบบสอบถามความคิดเห็นในการให้บริการ
เบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
3) ด้านธรรมาภิบาล
จัดท้าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สสน. โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และได้ด้าเนินกิจกรรมตามแผนครบถ้วน โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนเกินกว่าเป้าหมาย คิดเป็นความส้าเร็จใน
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การด้าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100
4) ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
4.1 สสน. ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้เงินรายได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) เพื่อเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการ (เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การสะสมเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของ สสน.) ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2561 โดยได้ด้าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยลดการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสน. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
4.2 สสน. ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนในการน้าเสนอผลงาน เทคโนโลยี และข้อมูลการคาดการณ์น้าและภูมิอากาศ
ผ่านสื่อต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 30.4800 ล้านบาท
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดที่ 5.1
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2561 (วาระที่ 5.2 หลักเกณฑ์การสะสมเงินรายได้ หลังหัก
ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการ)
2) รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ 2562
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด
สัญญาจ้างผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
2.1 ผลงานผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญาจ้างผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ตัวชีวัด 2.1.1.1 นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ก
ค้าอธิบาย :
พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ก ภายใต้แนวคิดการออกแบบและพัฒนาที่เน้นการใช้งานได้สะดวก
ติดตังง่าย และราคาถูก ซึ่งเหมาะสมกับการตรวจวัดระดับน้าในแหล่งเก็บน้าขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการวางแผนการบริหาร
จัดการน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เป้าหมาย :
1 เรื่อง
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสน. ได้ด้าเนินการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็กแล้วเสร็จ มีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้าที่ใช้เทคโนโลยี
การตรวจวัดระดับน้าแบบวัดความแตกต่างของความกดอากาศ(Hydrostatic Pressure) ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ
1) ระบบตรวจวัดระดับน้าโดยเปรียบเทียบความกดอากาศระหว่างใต้ผิวน้ากับบนผิวน้าแล้วแปลงค่าเป็นความลึกของน้า
2) ระบบส่งข้อมูล ท้าหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเซิฟเวอร์ที่ก้าหนด เพื่อติดตาม
ระดับน้าได้จากระยะไกล
โดยแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเน้นที่การใช้งานได้สะดวก ติดตังง่าย และราคาถูก ซึ่งเหมาะสมกับการตรวจวัด
ระดับน้าในแหล่งเก็บน้าขนาดเล็ก จากผลการทดสอบความคาดเคลื่อนของการตรวจวัดระดับน้าในพืนที่จริง พบว่า มีค่า
ผิดพลาดของการวัดระดับความลึกน้าที่ 1.29 เซนติเมตร
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ตัวชีวัดที่ 2.1.1.2 ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาแหล่งน้าชุมชนภายในจังหวัด ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ค้าอธิบาย :
สร้างศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น และเกษตรกร ให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดท้าข้อมูล
แหล่งน้าเชิงพืนที่ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ วางแผนงานพัฒนา ดูแล บ้ารุงรักษาแหล่งน้า
ในจังหวัดได้
เป้าหมาย :
5 จังหวัด (10 ชุมชน)
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสน. สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การบริหารจัดการน้ าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ” ร่ว มกันตังแต่
ปีงบประมาณ 2560 และด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัด ด้าเนินกิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อสร้าง
บุคลากร และตัวอย่างขยายผลการด้าเนินงานตามแนวพระราชด้าริ ด้านการจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนให้จังหวัดมีข้อมูล
พร้อมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า เกิดศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์น้า ประกอบการตัดสินใจ
ทังในภาวะปกติ ภาวะวิกฤต และแผนพัฒนาน้า สามารถพัฒนา ฟื้นฟู และ ซ่อมบ้ารุงแหล่งน้าเป็นตัวอย่างความส้าเร็จส้าหรับ
ขยายผลสู่การปฏิบัติจริงในพืนที่ของเกษตรกร ผลจากการด้าเนินงานท้าให้ชุมชนที่มีความพร้อมสามารถใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการจัดท้าแผนพัฒนาแหล่งน้าแล้วจ้านวน 10 ชุมชน ในพืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่
รายละเอียด
ชุมชนหนองค้า ต้าบลภูเขาทอง
อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุมชน ต้าบลศรีสว่าง อ้าเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุมชนบ้านสระหลวง หมู่ที่ 28 ต้าบลทุง่ มหา
เจริญ อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ชุมชนบ้านวาใหญ่ ต้าบลวาใหญ่ อ้าเภอ
อากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
ชุมชนบ้านศรีฐาน หมู่ 8 อ้าเภอป่าติว
จังหวัดยโสธร
ชุมชนต้าบลหนองแก อ้าเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวล้าภู
ชุมชนบ้านหนองแหน ต้าบลหนองไผ่
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ความร่วมมือ
สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวล้าภู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การด้าเนินงาน
ขุดลอกล้าห้วย และวางท่อกระจายน้า
สู่แก้มลิง
ขุดลอกและก่อสร้างฝายกักเก็บนา้

ชุมชนลุ่มน้าล้าสะโตน ต้าบลทัพราช
อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ชุมชน นาข้าวเสีย ต้าบลนาข้าวเสีย
9
อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ชุมชนป่าแพะ ต้าบลแม่ขะนิง อ้าเภอเวียงสา
10
จังหวัดน่าน

สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ฟื้นฟูล้าห้วยและสร้างฝายกักเก็บนา้

1
2
3
4
5
6
7
8

ขุดลอก ขุดขยาย ก่อสร้างฝาย
ขุดลอกล้าห้วยและเสริมฝาย สร้าง
ตัวอย่างเกษตรทฤษฏีใหม่
ฟื้นฟูหนอง วางท่อปรับคลองส่งน้า
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบเก็บกักนา้
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบเก็บกักนา้
ระบายนา้

ขุดลอกคลองและขุดคูส่งน้า
สร้างฝายดักตะกอนฟื้นแหล่งน้า ถังพัก
น้าและถังกรองน้าพร้อมระบบจ่าย
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ตัวชีวัดที่ 2.1.1.3 ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสู่ “คลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน”
ค้าอธิบาย :
ขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสูก่ ารจัดตังคลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน (ASEAN
Hydroinformatics Data Centre : AHC) ที่มีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลด้านน้าของอาเซียน โดยเริ่มด้าเนินงานกับ
ประเทศในเขตลุ่มแม่น้าโขง (CLMV) และในปีงบประมาณ 2562 มีแผนด้าเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ได้มีการกิจกรรม
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “SMART Informatics for
Sustainability” ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงาน ASEAN NEXT 2018: Rising STI Networking for Innovative ASEAN และ
ขยายความร่วมมือการด้าเนินงาน AHC ในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียน
มาร์และเวียดนามแล้ว โดยปีงบประมาณ 2562 มีแผนด้าเนินกิจกรรมส้าคัญ 4 กิจกรรม ได้แก่
- ลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 1 ประเทศ
- การสรรหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ AHC อย่างน้อย 3 ประเทศ
- การจัดประชุมสมาชิกโครงการ AHC
- การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN NEXT 2019
เป้าหมาย :
4 กิจกรรม
ข้อมูลการด้าเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2562 สสน. ด้าเนินงานขยายผลการพัฒนาคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ไปสู่การจัดตัง
คลังข้อมูลน้าแห่งอาเซียน (Asean Hydroinformatics and Climate Data Center : AHC) ตามแผนแล้วดังนี
1. ลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
ผลักดันให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดย
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สสน. และ Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change (IMHEN)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum Of Understanding on
Collaborative Research on Climate and Hydrology ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2566) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี
1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์รวมทังความสามารถด้านงานวิจัยและ
การบริหารจัดการน้า
2) เพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการน้า ความเสี่ยงด้านอุทกวิทยา การเก็บ
ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ระบบจ้าลองทางอุทกวิทยา การพยากรณ์อากาศในระยะยาว และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเอเชีย
3) ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาของ IHE Delft Institute for Water Education ให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการจัดการน้าของประเทศไทยตลอดจนการแลกเปลี่ยน
นักวิจัย เจ้าหน้าที่ การร่วมงานประชุม ในสาขา Hydro-meteorological model, climate variation, weather and
climate prediction
2. การสรรหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ AHC
ท้าการประชาสัมพันธ์ และสรรหาสมาชิกจากประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการน้า อุตุนิยมวิทยา การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้าเนินโครงการฯ โดย สสน.
ได้ท้าหนังสือถึงฝ่ายเลขาธิการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแจ้งเวียนให้ประธานคณะกรรมการ
อาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศสมาชิก (ASEAN COSTI National Chairs) มอบหมาย
ผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ โดยมีการตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว จ้านวน 9 ประเทศ ประกอบด้วย 1)
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ราชอาณาจักรกัมพูชา 2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4) มาเลเซีย 5) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 6) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 7) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 8) ราชอาณาจักรไทย (สสน.) และ 9) สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
3. การจัดประชุมสมาชิกโครงการ AHC
สสน. ได้จัดให้มีการประชุม The First ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) ขึนเมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2562 ภายใต้การประชุม ASEAN NEXT 2019: STI Leading towards Community Happiness ณ ห้องประชุม
แคปปา โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้า กทม. ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียนทังสิน 9 ประเทศ (จ้านวน 21 คน) ผู้แทน
จาก สสน. ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในครังนี
ด้วย
4. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN NEXT 2019
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ได้จัดประชุม ASEAN NEXT 2019 ภายใต้หัวข้อ “STI Leading towards Community Happiness” และ สสน. ได้ร่วมจัด
ประชุม “Transformation of STI and Indigenous Knowledge to SDGs: 2019 Super Smart Community” ขึนเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินฟินิตี โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้า กทม. โดยการได้เชิญวิทยากรจาก
ประเทศญี่ปุ่นและอาเซียนมาร่วมน้าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

.
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ตัวชีวัดที่ 2.1.1.4 ผลักดันการจัดตังหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
(ศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัด)
ค้าอธิบาย :
ขยายผลการใช้งานคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติสู่พืนที่ โดยจัดตังหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างนโยบายระดับประเทศสู่การปฏิบตั ิในพืนที่ ทังระดับจังหวัด และระดับ
ชุมชน ซึ่งมีแผนการด้าเนินการที่สา้ คัญดังนี
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ระดับจังหวัด ให้พร้อมส้าหรับการใช้งานในระดับพืนที่
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ทังภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ให้สามารถติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น้า ส้ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และจัดท้าแผนพัฒนาพืนที่ในภาวะ
ปกติได้
- ประสานให้เกิดการบูรณาการการท้างานร่วมกันของหน่วยงานในพืนที่ รวมทังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าในจังหวัดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :
2 จังหวัด
ข้อมูลการด้าเนินงาน :
คลั งข้ อ มู ล น้ า และภู มิ อ ากาศแห่ งชาติ โดย สสน. ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด แพร่ สุ โ ขทั ย พิ จิ ต ร และพะเยา น้ า ร่ อ งจั ด ตั ง
“ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด” เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับจังหวัด ให้หน่วยงานท้องถิ่นมี
ระบบข้อมูล ส้าหรับติดตามสถานการณ์ คาดการณ์ และวางแผนบริหารจัดการน้าเชิงพืนที่ ทังในสภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สสน. ใช้ต้นแบบจากการด้าเนินงานที่ประสบความส้าเร็จของจังหวัดน้าร่องดังกล่าว มาขยายผล โดยมุ่งหวังจะให้เกิด
ศูนย์บริหารจัดการการน้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือภาค ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ซึ่งในปี 2562 มีการจัดตัง
ศูนย์บริหารจัดการน้าในพืนที่ 2 จังหวัด ดังนี
1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ด้าเนินการจัดตังศูนย์บริหารจัดการน้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ระบบสารสนเทศ : พัฒนาระบบพร้อมใช้งานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร : เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้ า ศู น ย์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมเพื่ อ ด้ า เนิ น การในระยะแรก ได้ แ ก่
(1) การปฐมนิเทศแนวทางการด้าเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้า ระดับจังหวัด (2) ศึกษาดูงานต้นแบบความส้าเร็จการบริหาร
จัดการน้าชุมชนต้าบลบึงช้าอ้อ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ (3) กำรใช้งำน

ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำเพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ำและบริหำรจัดกำรน้ำระดับพื้นที่

- บูรณาการหน่วยงานในพืนที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) จ้ากัด เพื่อน้ามาใช้ในการจัดตังและขับเคลื่อนการด้าเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมุ่งหมายให้โครงการดังกล่าวสามารถช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพืนที่
เศรษฐกิจส้าคัญของประเทศทังในด้านภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงก่อให้เกิดแนวทางการท้างานร่วมกันระหว่าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา สสน. และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ้ากัด ซึ่งนับเป็นศูนย์
บริหารจัดการน้า ระดับจังหวัดแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน
ศูนย์บริหารจัดการน้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้าเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
ชุมชน หน่วยงานในจังหวัด กองทัพบก ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ด้วยการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้า ติดตาม วิเคราะห์และจัดท้ารายงานสถานการณ์น้าของจังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง
ของจังหวัดที่จะใช้บริหารจัดการร่วมกัน รวมทังเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างแม่นย้า
และเหมาะสม ต่อไป
2) จังหวัดสกลนคร :
- ด้าเนินการจัดตังศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดสกลนคร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
- ระบบสารสนเทศ : พัฒนาระบบพร้อมใช้งานเมื่อเดือนกันยายน 2562
- ศักยภาพของบุคลากร : เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อด้าเนินการในระยะแรก ได้แก่
(1) การปฐมนิเทศแนวทางการด้าเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้า ระดับจังหวัด (2) ศึกษาดูงานต้นแบบความส้าเร็จการบริหาร
จัดการน้าชุมชนต้าบลบึงช้าอ้อ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจดั การน้าชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ (3) การใช้งานระบบ
สารสนเทศทรัพยากรน้าเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์นา้ และบริหารจัดการน้าระดับพืนที่
- บูรณาการหน่วยงานในพืนที่ : ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดสกลนคร จัดตังขึนเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานในจังหวัดได้ใช้ประโยชน์ร่ว มกัน ในการบริหารจัดการน้า ทังภาวะปกติและภาวะวิกฤต เกิดการท้างานร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร โดยร่วมกันติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น้าเพื่อให้สามารถวางแผนเตรียมการรับมือภัยพิบัติล่วงหน้าได้ รวมทังประสานงานแจ้งเตือนสถานการณ์น้า
ร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชุมชนต้าบลวาใหญ่ และต้าบลอากาศ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 จังหวัดสกลนครจัดให้มี ได้ฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก
น้าท่วมฉับพลัน วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสกลนคร แบบบูรณาการ ปี 2562 ซึ่งการฝึกฯ ครังนี เป็น “การบัญชาการ
เหตุการณ์แบบเชิงรุก” เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย้าจากศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดสกลนคร มีผู้เชี่ยวชาญจาก
ทุกหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการให้เตรียมการล่ วงหน้าเพื่อรับมือก่อนเกิดเหตุ
ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี จังหวัดสกลนครได้ด้าเนิน โครงการฟื้นฟูแหล่งน้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่
อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย น้าหลากและน้าแล้งในพืนที่ รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้า
อย่างยั่งยืน โดยท้างานร่วมกันระหว่าง มูลนิธิอาสาเพื่อ นพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ศูนย์บริหารจัดการน้า จังหวัด
สกลนคร สสน. สกจ.สกลนคร ส้านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร และ
เครือข่ายประชาชน ชุมชนบ้านวาใหญ่
จากการด้าเนินงานดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงงานของภาวะปกติและภาวะวิกฤตเข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานส้าคัญประกอบการตัดสินใจ โดยบูรณาการการท้างานของหน่วยงาน บูรณาการเชิงพืนที่ และเป็นการท้างาน
อย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชน
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด
2.1.2 การประเมินองค์กร
ตัวชีวัด 2.1.2.1 ผลการด้าเนินการตามตัวชีวัดองค์การมหาชน ในส่วนที่ 1
ค้าอธิบาย :
ผลการด้าเนินการตามตัวชีวัดองค์การมหาชนส่วนที่ 1
เป้าหมาย :
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
ผลการด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ

การประเมินองค์กร
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รายละเอียดผลการด้าเนินงานรายตัวชีวัด
งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ตัวชีวัดที่ 2.1.3.1 จ้านวนพืนที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการดิน น้า ป่า
(ข้อสั่งการของ รวท.ตามหนังสือ เลขที่ วท 0201.1/00947 วันที่ 4 กันยายน 2560 และมติ ครม.เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2560)
ค้าอธิบาย :
การสร้างให้เกิดพืนที่ที่มีการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน
น้า ป่า เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพืนฐานความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พืนที่ข้างเคียงได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้าเนินการในพืนที่เครือข่ายลุ่มน้า
แม่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เป้าหมาย :
1 พืนที่
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสน. ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้าเนินงานถ่ายทอดแนวพระราชด้าริด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน สู่เครือข่ายลุ่มน้าแม่ละอุป ต้าบลแจ่มหลวง อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาชิกเครือข่าย
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านแม่ละอุป บ้านห้วยยาใต้ บ้านขุนแม่ละอุป บ้านห้วยยาใน บ้านห้วยบะบ้า จ้านวน 221 ครัวเรือน
ประชากรกว่า 800 คน มีพืนที่รวม 48,974.17 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน การบุกรุกป่า และการขาดแคลนน้า เนื่องจาก
ชุมชนตังอยู่ในเขตพืนที่ลุ่มน้า 1A ซึ่งเป็นพืนที่อนุรักษ์ และมีความไม่ชัดเจนในที่ดินท้ากินและพืนที่ป่าอนุรักษ์ เกิดการบุกรุกป่า
ใช้เป็นที่กิน ท้าให้ป่าเสื่อมโทรมลง น้ามาสู่การขาดแคลนน้าที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยได้ร่วมกับชุมชนวางแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้แก่การพัฒนาโครงสร้างน้าเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การจัดท้าข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน ก้าหนดข้อตกลงความร่วมมือ การลงนามรับรองแผนที่ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้าร่วมกัน
และด้าเนินงานทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
การด้าเนินงานที่ผ่านมาได้สนับสนุนชุมชนในการพัฒนาโครงสร้างน้าแล้ว โดยเกิดการสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน แบบ
ฝายกรองธรรมชาติ 3 ชัน (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบส้ารองน้า) ในล้าห้วยส้าคัญ ปรับปรุงสภาพแหล่งน้า ปลูกไม้
เสริมล้าห้วย ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่ าง ส้ารวจและจัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยชุมชนเอง และท้าข้อตกลง
ความร่วมมือ การลงนามรับรองแผนที่และแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้าร่วมกันจนเกิดเป็นแผนที่รวมระดับลุ่มน้าจาก
เครือข่าย 37 ชุมชน 3 ต้าบล 4 ลุ่มน้า ครอบคลุมพืนที่ 403,054.20 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 ชุมชนได้จัดท้าปฏิทิน
ผลผลิต ผลผลิตจากป่า ผลผลิตจากแปลงเกษตรผสมผสาน ด้าเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างความ
เข้าใจในการบริหารจัดการ ดิน น้า ป่าตามแนวพระราชด้าริให้กับชุมชน ลงพืนที่ท้าการส้ารวจ จัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และจนเกิดการขยายผลในระดับเครือข่าย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ละอุป บ้านแม่แดดน้อย และบ้านกิ่วโป่ง รวมพืนที่กว่า
14,576 ไร่ และสนับสนุนชุมชนในการสร้างกฏกติการ่วมกันในการดูแลรักษาป่า โดยมีผู้แทนของป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม
หารือและให้รายละเอียดการดูแลรักษาป่าชุมชนชุ มชน รวมทังได้ร่วมกันจัดท้าแผนน้าร่องการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ
ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้าแม่ละอุป อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป ผลส้าเร็จของการด้าเนินงานชุมชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึน โดยมีรายได้เพิ่มขึนจากการท้าเกษตรผสมผสาน
มีกฎ กติกาชัดเจนในการบริหารจัดการพืนที่ร่วมกันสามารถแก้ปัญหาที่ดินท้ากิน การบุกรุกป่า และการขาดแคลนน้า พืนป่า
ได้รับการฟื้นฟูให้มีความชุ่มชืน ฟื้นสภาพความเป็นป่าไม้ ตลอดจนมีแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันและรับมือภัยพิบัติของชุมชน เกิดเป็น
พืนที่ต้นแบบการด้าเนินงาน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
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ตัวชีวัดที่ 2.1.3.2 รายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวันส้าหรับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 189/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ สป.วท. ด่วนที่สดุ ที่ 0203.3/4996 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ให้จัดทาบทสรุปผู้บริหารประจาวันเพื่อนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีทุกวัน)
ค้าอธิบาย :
จัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าให้กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เวลา 5.00 น. เป็นประจ้าทุกวัน โดยรายงาน
ประกอบด้ว ยข้ อมู ล พายุ กลุ่ ม เมฆฝน ปริม าณฝนสะสม 24 ชั่ว โมง ระดั บ น้ าในแม่ น้ า ส้า คั ญ ปริ มาณน้า ในเขื่ อ นส้ า คั ญ
คาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน และคาดการณ์ความสูงคลื่นล่วงหน้า 3 วัน และสามารถดูรายงานย้อนหลังตังแต่วันที่ 16
กรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
นอกจากนี ได้จัดท้ารายงานสถานการณ์น้าให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรนา้ กนช. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 10.00 น. เป็นประจ้าทุกวันเช่นกัน
เป้าหมาย :
ทุกวัน
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :
สสน. ด้าเนินการจัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เป็นประจ้าทุกวัน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2562 มีการจัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวัน ทังสินจ้านวน 365 ฉบับ โดยสามารถเรียกดูรายงานได้ที่
เว็บไซต์ http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report

ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด

1) นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว
โทร. 02 158 0901 ต่อ 3221
2) นางสาวนิภาวรรณ แป้นสุวรรณ
โทร. 02 158 0901 ต่อ 3224
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กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายในและภายนอกขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โปรดกาเครื่องหมาย √)
กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ไม่มี
มี
ภายใน
√
ภายนอก

หมายเหตุ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
(องค์การมหาชน) บรรจุใน CD ที่แนบ
มาพร้อมนี

√

จ้านวนเรื่องร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ้านวนเรื่องร้องเรียนทังหมดขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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. 2561
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
การด้าเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

โครงการของสถาบันฯ ที่ด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่เป็น
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ต้องใช้ระยะเวลาการด้าเนินงานการต่อเนื่องในปีถัดไป
จึงมีบางโครงการที่ต้องผูกพันการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ

ได้มีการน้าผลการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้สอบบัญชีรับ
อนุ ญ าต เข้ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผล
การด้าเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งมีผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่
ปะชุ ม ได้ ให้ความส้ า คั ญ กับ ข้อสั ง เกตของผู้ ส อบบั ญ ชี เห็น ว่ า ฝ่ า ยบริ หารต้ องรับ
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและที่ประชุมไปด้าเนินการ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน

หมายเหตุ : ผลการสอบบัญชีโดย บริษัท ส้านักงานสามสิบสี่ออดิต จ้ากัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรจุใน CD ที่แนบมาพร้อมนี
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ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
การด้าเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน) (หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)
ณ วันที่รายงานผลต่อส้านักงาน ก.พ.ร. การตรวจสอบบัญชีประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสน. ยังไม่เริม่ ด้าเนินการตรวจสอบ
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