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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

การประเมินผลการด าเนินงานของ 

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สสนก. ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนึ่ง

การศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ สสนก. ปี พ.ศ. 2555 – 2559 และ
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึงความสอดคล้องและความสามารถในการตอบสนอง
ต่อนโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องของประเทศ สอง การประเมินผลการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ด้านประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และระบบการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการก ากับดูแลองค์กร และ สาม การจัดท าเกณฑ์การ
ประเมิน ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ สสนก.  รายงานในส่วนนี้ จ าแนกการน าเสนอออกเป็น 6 หัวข้อ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

 

 1. การศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สสนก. ตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556  

การศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์เอกสารประกอบกับการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์ พบว่า แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2556 ก าหนดมารองรับแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 
2559 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและแผนหลักที่ เกี่ยวข้องของประเทศ โดยมีความสอดคล้องกันในทุกระดับ 
และยังพบว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ก าหนดมาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร มี
การรับรู้ร่วมกัน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงวัฒนธรรมองค์การ สามารถ
บ่งชี้ทิศทางองค์การ อีกทั้งมีการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ส่วนใหญ่ก็บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีข้อจ ากัด
ในทางปฏิบัติบ้าง คือมี “งานจร” หรืองานที่ไม่ใช่ภารกิจประจ า แต่ได้รับมอบหมายเข้ามาเป็นครั้งคราวจาก
ฝ่ายการเมือง แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จากการเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีค่าเกิน
เป้าหมายในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะระดับความส าเร็จของการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนโครงการความร่วมมือในประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
และจ านวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง ในขณะที่พบว่าการก าหนดค่าเป้าหมาย
ปี 2556 นั้น ส่วนใหญ่ปรับสูงขึ้นจากปี 2555 จึงสรุปได้ว่าการด าเนินงานของ สสนก. นั้นมีประสิทธิผลดีมาก 

 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จากการเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่าการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน  มีค่า
ใกล้เคียงเกือบเท่ากับเป้าหมาย ขณะที่ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตร  มีผล
การด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จึงสรุปได้ว่าการด าเนินงานของ สสนก. ถือว่ามีประสิทธิภาพ 

 

 4. การศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร 

การศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร ใช้การ
เปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบกับพิจารณาด้านกฎหมาย และโครงสร้างองค์กร 

จากการเปรียบเทียบ พบว่าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีค่าเกินเป้าหมายในทุกด้าน โดยเฉพาะระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ส่วนด้านกฎหมาย พบว่าการก ากับดูแลกิจการของ สสนก. นั้น
เป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า 
สสนก. จัดองค์การแนวราบ จึงมีความคล่องตัว รวดเร็ว ลดขั้นตอน เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องท างานเชิงรุกให้
ทันต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จึงสรุปผลการศึกษาได้ว่า สสนก. มีการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องค์การที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม ก็มีอุปสรรคด้านระบบการบริหารจัดการเล็กน้อย ได้แก่ การมี“งานจร” และ
การที่มีบุคลากรจ านวนหนึ่งไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ก็อาจท าให้การสื่อสารองค์กรไม่ทั่วถึง 
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 5. การจัดท าเกณฑ์การประเมินส าหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 

  จากการศึกษาที่พบว่า โครงการ/กิจกรรม ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2556 มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 จึงไม่จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการประเมินหรือตัด
โครงการ/กิจกรรมใดออก ส าหรับการจัดท าเกณฑ์การประเมินเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ควรค านึงประเด็นต่อไปนี้ 

- ความสอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

- ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  

- เป้าหมายการด าเนินงาน พ.ศ. 2556 ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถตอบสนองตัวชี้วัดและ
เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม  

 6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร  

คณะที่ปรึกษา มีความเห็นและข้อเสนอดังต่อไปนี้ 

  1) การก ากับตามแผนยุทธศาสตร์จะสามารถท าได้ดีขึ้น หากมีแผนยุทธศาสตร์ระดับฝ่าย พร้อมกับมี
คณะท างานก ากับแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่าย  

2) ควรมีกิจกรรมการถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ให้มากข้ึน  

3) ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ “งานจร” โดยให้มีการรวบรวมสถิติงานจรที่เกิดขึ้นในแต่
ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา เพ่ือวิเคราะห์จ าแนกลักษณะงานว่าเป็นงานประเภทใดบ้าง เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดบ้าง 
ซึ่งฝ่ายที่มักได้รับงานจรบ่อยครั้งก็ควรมีการทบทวนวางแผนอัตราก าลังคนใหม่ โดยพิจารณางานจรเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของภาระงานด้วย 

4) ควรเปิดรับฟังเสียง หรือส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงภาวะที่เป็น
สุข มีความพร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมสิ่งแวดล้อม และการใช้เหตุผลสติปัญญา ของบุคลากร
ภายในองค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสามารถรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ในระยะยาวต่อไป 

5) ควรมีการบูรณาการระบบการประเมินผล ให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ไปพร้อมกับการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment 
Report: SAR) ทั้งรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ในคราวเดียวกัน สะดวกและ
ประหยัดในการด าเนินการ 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์  
พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งเป็นแผนระยะกลางมาเป็นกรอบในการด้าเนินงาน และมีแผนปฏิบัติงาน ประจ้าปี
งบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นมารองรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ้าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การก้าหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องของประเทศ และยังต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์กร โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานมารองรับตามล้าดับ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไประยะหนึ่ง จ้าเป็นจะต้องมีการติดตามเพ่ือทบทวน
ความสอดคล้องเชื่อมโยง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการน้าไปปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น  การศึกษาและวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จึงมีความส้าคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบการประเมินผล ทั้งในส่วนของการจัดท้าเกณฑ์การประเมิน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการด้าเนินงาน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สสนก. ตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ถึงความสอดคล้องและความสามารถในการตอบสนองต่อนโยบายและ
แผนหลักที่เก่ียวข้องของประเทศ 

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
1.2.4 เพ่ือศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก้ากับดูแลองค์กร 
1.2.5 เพ่ือจัดท้าเกณฑ์การประเมินส้าหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดความส้าเร็จในการด้าเนินงาน 
1.2.6 เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ประกอบด้วยเนื้อหาส้าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลการด้าเนินงาน และการจัดท้าเกณฑ์การประเมิน  

1.3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป็นการศึกษาจากแผนยุทธศาสตร์ของ สสนก. ในปี พ.ศ.  
2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 ถึงความสอดคล้องและความสามารถ
ในการตอบสนองต่อนโยบายและแผนหลักที่เก่ียวข้องของประเทศ ได้แก่ 

- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
- นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564)  
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
- โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555 – 2559 

1.3.2 การประเมินผลการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด้าเนินงานตามค้ารับรอง
การปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน และด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก้ากับดูแลองค์กร 
1.3.3 การจัดท าเกณฑ์การประเมิน เป็นการก้าหนดวิธีการประเมินผลการด้าเนินงานเพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าและตรวจสอบการด้าเนินงานของ สสนก. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน และโครงการ/
กิจกรรม ประจ้าปี พ.ศ. 2556 อาท ิ

- กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  
- โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า  
- โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.)  
- กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
- โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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1.4 แนวคิดการด าเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการศึกษา  
 ในการประเมินผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2556 มีกรอบแนวคิดการด้าเนินงาน ขั้นตอน วิธีการ 
และแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.4.1 แนวคิดการด าเนินงาน  
1) การศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ยึดตามหลักการท้าให้องค์กรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

(Align the Organization) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งกับนโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องของประเทศ และการ
ถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในองค์กร 

2) การประเมินผลการด าเนินงาน ยึดตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3) การจัดท าเกณฑ์การประเมิน ยึดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งก้าหนดโดย ก.พ.ร. ที่เน้นระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management – RBMs) โดยค้านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งเป็นหลัก ให้
ความส้าคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า จึงก้าหนดให้ประเมินใน 4 มิติ โดยปรับจากแนวคิดของ Kaplan & Norton เรื่อง Balanced 
Scorecard (BSC) ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 4 ด้านการก้ากับดูแลและการพัฒนาองค์การ 

1.4.2 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1) การศึกษาและวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์  ใช้ การวิ เคราะห์ เอกสารประกอบกั บการวิ จั ย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของ 
สสนก. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

- การวิเคราะห์เอกสาร จะวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบตารางวิเคราะห์องค์ประกอบภายใน และ
องค์ประกอบภายนอกที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบภายใน ได้แก่ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สสนก. ส่วนองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ นโยบายและ
แผนหลักที่เก่ียวข้องของประเทศ โดยจะพิจารณาความสอดคล้องในทุกระดับ 

- การวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับบุคลากรระดับ
บริหาร และสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับบุคลากรระดับปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาทบทวนความสอดคล้อง
เหมาะสม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการน้าไปปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้ 
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2) การประเมินผลการด าเนินงาน จะท้าการเปรียบเทียบระหว่างผลการด้าเนินงานกับเปูาหมายที่
ก้าหนดไว้ในค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคิดเป็นค่าร้อยละของการ
บรรลุตามเปูาหมาย ข้อมูลในการวิเคราะห์น้ามาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน  
(Self Assessment Report: SAR) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) พร้อมกับการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐานประกอบ ซึ่งมีมิติครอบคลุมด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน และด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก้ากับดูแลองค์กร  

3) การจัดท าเกณฑ์การประเมิน เป็นการด้าเนินการโดยน้าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้สอดคล้องรองรับกัน และเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ ก.พ.ร. ก้าหนด 
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บทที่ 2 กำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
 
2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สสนก. ตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556  

สสนก. ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 ภายใต้กรอบแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยสรุปตามแผนภาพได ้ดังนี้ 
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โดยได้ก้าหนดแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 1 กิจกรรม และ  
6 โครงการ ได้แก่ 

1) กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  
2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  
3) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า  
5) โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.)  
6) กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  
7) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ท้าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงาน

ของ สสนก.  ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2-1 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก.  

ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   

ส่วนท่ี 8 แนวนโยบายด้านท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

  

มาตรา 85 (4) จัดให้มีแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบ และ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ท้ังต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล 

5. การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส่วนท่ี 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน 

  

มาตราท่ี 86 (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านต่างๆ โดยจัดให้มีกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้มี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้
ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการ
ด้ารงชีวิต 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

1. กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศอัตโนมัติ 

2. การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัย
น้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า 

5. โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

3. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

6. กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและ
ชุมชน  

7. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ 

 
จากตารางที่ 2-1 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน

ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
1) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตอบสนองต่อ
รัฐธรรมนูญฯ ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 (4) ในด้านการมี
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

2) กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  และโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่งตอบสนองต่อ
รัฐธรรมนูญฯ ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน มาตรา 86 (1) ในด้าน
การมีสถาบันการศึกษาและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

3) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้า
ท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า และโครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
ซึ่งตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญฯ ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน มาตรา 
86 (1) ในด้านการเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4) กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่ง
ตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญฯ ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน มาตรา 86  
(1) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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5) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน ซึ่งตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญฯ ส่วนที่ 
9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน มาตรา 86 (1) ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
2.1.2 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. กับแผนการบริหารราชการ 

แสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 
ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2-2 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 

ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2555 – 2558 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรก 

  

1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่าง
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นท่ี
ชลประทาน  

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศอัตโนมัติ 

2. การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น 

3. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัย
น้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า 

5. โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) 

นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

  

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนา 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

1. กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 

3. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

6. กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2555 – 2558 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนและชุมชน 

7. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
จากตารางที่ 2-2 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน

ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 
ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  
ซึ่งตอบสนองต่อแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก ข้อ 1.4 
ในด้านการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้า 

2) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้า
ท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า และโครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น  
ซึ่งตอบสนองต่อแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก ข้อ 1.4 
ในด้านการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้า 

3) กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  
ซึ่งตอบสนองต่อแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม ข้อ 6.3 ในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

4) กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร   
ซึ่งตอบสนองต่อแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม ข้อ 6.3 ในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 

5) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน 
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ซึ่งตอบสนองต่อแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม ข้อ 6.3 ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 

2.1.3 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

น้าเสนอความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 
ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนี้ 
ตารางท่ี 2-3 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปี

งบประมาณ 2556 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งาน 

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ 

(2) เร่งรัดการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรให้
เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน และลด
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัด
สภาพอากาศอัตโนมัติ 

2. การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัย
และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น 

3. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เสี่ยงภัยน้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า 

5. โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุก
จังหวัด (ยกเว้น กทม.) 

2. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัว
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม
มีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 

(1) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและ
การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ
รับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

(3) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ

2. การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัย
และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น 

3. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เสี่ยงภัยน้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า 

5. โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุก
จังหวัด (ยกเว้น กทม.) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งาน 

ทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

 
จากตารางที่ 2-3 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน

ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่ง
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อ 1 ในด้านการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้า 

2) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้า
ท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า และโครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อ 1 ในด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้า 

3) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้า
ท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า และโครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อ 2 ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และศักยภาพชุมชน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
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2.1.4 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. กับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 
ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 
2564) ดังนี้ 
ตารางท่ี 2-4 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 

ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 – 2564) 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1  

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  

กลยุทธ์ที่ 1.2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ 

  

มาตรการท่ี 1.2.5 การสนับสนุนส่งเสริม วทน. 
เพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนและชุมชน 

7. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5. การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 1.3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีด
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน 

  

มาตรการท่ี 1.3.1 การพัฒนา วทน. เพื่อ
พัฒนาการเกษตรชุมชนท่ียั่งยืนและพอเพียง 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนและชุมชน 

7. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5. การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
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นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1  

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งาน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  

มาตรการที่ 3.1.1 การพัฒนา วทน. เพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาแบบจ้าลองพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2. การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น 

3. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เสี่ยงภัยน้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า 

5. โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุก
จังหวัด (ยกเว้น กทม.) 

มาตรการท่ี 3.1.2 การพัฒนาระบบการเตือนภัย 
(Early Warning System)  
 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัด
สภาพอากาศอัตโนมัติ 

2. การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น 

3. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เสี่ยงภัยน้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า 

กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ า
ของประเทศ 

  

มาตรการท่ี 3.4.1 การพัฒนา วทน. เพื่อ
สนับสนุนระบบการจัดหาน้้า (Provision)  

2. การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น 

5. โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุก
จังหวัด (ยกเว้น กทม.) มาตรการท่ี 3.4.2 การพัฒนา วทน. เพื่อการ

จัดสรรน้้า (Allocation) 

มาตรการท่ี 3.4.3 การพัฒนา วทน. เพื่อการ
จัดการน้้า (Management) 
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จากตารางที่ 2-4 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ดังนี้ 

1) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ตอบสนองต่อนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม มาตรการที่ 1.2.5 ในด้านการส่งเสริมให้
ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ตอบสนองต่อนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาตรการที่ 1.3.1 ในด้านส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร และลดการพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอกในการบริหารจัดการน้้า 

3) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้า
ท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า และโครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
ตอบสนองต่อนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาตรการที่ 
3.1.1 ในด้านการพัฒนาแบบจ้าลองการวิจัยและคาดการณ์สภาพอากาศ และแบบจ้าลองการบริหารจัดการน้้า 

4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่ง
ตอบสนองต่อนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาตรการที่ 
3.1.2 ในด้านการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

5) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัย
น้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
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ความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาตรการที ่3.1.2 ในด้านการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

6) โครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.) รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาตรการที่  3.4.1 
ในด้านการพัฒนาระบบการจัดหาน้้าและการบริหารจัดการข้อมูล มาตรการที่ 3.4.2 ในด้านการพยากรณ์และการ
วางแผนจัดสรรน้้า และมาตรการที่ 3.4.3 ในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้้า 

 
2.1.5 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 

2555 – 2559) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ 

สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 2-5 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปี

งบประมาณ 2556 กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ 
เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ
และสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการน้้าของประเทศ 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม รวมท้ังระบบบริหารจัดการ
น้้าท่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

1. กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

3. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

6. กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 
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จากตารางที่ 2-5 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่ง
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนา
ทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า และยังตอบสนองกลยุทธ์การวิจัยที่ 4 ในด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ 

2) กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  ซึ่งตอบสนอง
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า และยังตอบสนองกลยุทธ์การวิจัยที่ 4 ในด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ 
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2.1.6 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน กับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 
ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2-6 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 

ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ
เสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  

1.15 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย   

1.15.1 สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
และสถาบันวิจัย ท้ังในระดับประเทศ และ
ในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก สิ่งอ้านวย
ความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุน การ
ลงทุนด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสร้าง
องค์ความรู้ 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

1. กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

3. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

6. กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

 
จากตารางที่ 2-6 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน

ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้  

1) กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่ง
ตอบสนองต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ข้อ 1.15 .1 ในด้านการสนับสนุน
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ 
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2) กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่ง
ตอบสนองต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ข้อ 1.15.1 ในด้านการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัย ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค 

 
2.1.7 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2555 – 2559 
แสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 

ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555 – 2559 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2-7 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปี   
งบประมาณ 2556 กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555 – 2559 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555 – 2559 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  
และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิต
ภาพของประเทศ 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

1. กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และมีการน้าผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิง
พาณิชย์และการบริการสังคม 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนและชุมชน 

7. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5. การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้า
ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
จากตารางที่ 2-7 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน

ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2555 – 2559 ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ซึ่ง
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย  พัฒนา และ
นวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพ่ิมผลิตภาพของประเทศ ในด้านการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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2) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
มีการน้าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิตเชิงพาณิชย์และการบริการสังคม  ในด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการน้าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ 

 
2.1.8 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน กับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า

และการเกษตร (องค์การมหาชน) 
แสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. 

ประจ้าปีงบประมาณ 2556 กับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร  
(องค์การมหาชน) ดังตารางที่ 2-8 
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ตารางท่ี 2-8 ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556  
กับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

แผนยุทธศาสตร์ สสนก.  
พ.ศ. 2555 – 2559 และ 

แผนปฏิบัติงานของ สสนก. 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

2. น าเสนอผลการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้องค์การต่างๆ น าไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็น
ผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน
ให้ประชาชนและชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิด
ประสิทธิผล 

วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นองค์กรท่ีสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้าหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้้าและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติท่ีรุนแรงขึ้น และขยายผลการท้างานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 

ค่านิยม Innovative: หาค้าตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้ สร้างความช้านาญ 
สร้างการจัดการ 

Trust: สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความส้าเร็จจริง 
Team & Networking: เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการท้างานร่วมกัน 

ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายความส้าเร็จ 

พันธกิจ 1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากร
น้้าและการเกษตร 

2. บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย 
พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้
องค์การต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 

3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา 
และความร่วมมือ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
และพัฒนาของสถาบัน ให้กับ
ประชาชนและชุมชน 
5. พัฒนาต้นแบบความส้าเร็จของ
การจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ให้มี
ศักยภาพพร้อมขยายผล 
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แผนยุทธศาสตร์ สสนก.  
พ.ศ. 2555 – 2559 และ 

แผนปฏิบัติงานของ สสนก. 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

2. น าเสนอผลการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้องค์การต่างๆ น าไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็น
ผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน
ให้ประชาชนและชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิด
ประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์  

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร
น้้าและการเกษตร 

2. การให้บริการและเผยแพร่
ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาขึ้น 

3. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ
ประชาชนและชุมชน 
5. การสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชน ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งาน  

1. กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากร
น้้าและการเกษตร 
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 

 

3. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เสี่ยงภัยน้้าท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า 
5. โครงการจัดท้าระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด (ยกเว้น 
กทม.) 

6. กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากร
และพัฒนาเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

7. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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จากตารางที่ 2-8 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 รองรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และตอบสนองต่อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  และโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ตามพันธกิจที่ 1 วิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร สอดคล้องกับค่านิยม  
Innovative: หาค้าตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สร้างความรู้ สร้างความช้านาญ สร้างการจัดการ ตามวิสัยทัศน์ การ
เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้าหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร โดยตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อ 1 วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

2) โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้้า
ท่วมน้้าแล้ง 25 ลุ่มน้้า และโครงการจัดท้าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
ตามพันธกิจที่ 2 บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพ่ือให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร สอดคล้องกับค่านิยม Innovative: หาค้าตอบใหม่ในการ
แก้ปัญหา สร้างความรู้ สร้างความช้านาญ สร้างการจัดการ ตามวิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้าหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้้าและการเกษตร โดยตอบสนอง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อ 2 น้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

3) กิจกรรมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร  ตาม
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับค่านิยม Trust: สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความส้าเร็จจริง และ 
Team & Networking: เชื่อมั่นในคน มีกรอบทิศทางการท้างานร่วมกัน ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่าย
ความส้าเร็จ ตามวิสัยทัศน์ การขยายผลการท้างานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย โดยตอบสนองวัตถุประสงค์
การจัดตั้งข้อ 3 ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

4) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน และประเด็น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพันธกิจที่ 4 
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและ
ชุมชน และพันธกิจที่ 5 พัฒนาต้นแบบความส้าเร็จของการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล 
สอดคล้องกับค่านิยม Trust: สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความส้าเร็จจริง และ Team & Networking: เชื่อมั่น
ในคน มีกรอบทิศทางการท้างานร่วมกัน ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายความส้าเร็จ ตามวิสัยทัศน์ การขยาย
ผลการท้างานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย โดยตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อ 4 บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิด
ประสิทธิผล 
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2.1.9 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 
 
ตารางท่ี 2-9 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559  

องค์ประกอบภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 

1. การวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และ
ฐานความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

2. การให้บริการและเผยแพร่
งานวิจัยและเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น 

3. การสร้างเครือข่าย
งานวิจัยและพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
น าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับประชาชนและ
ชุมชน 

5. การสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและ
ฐานความรู้ ท่ีเป็นค้าตอบ
ใหม่ในการแก้ปัญหา 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาขึ้น สามารถน้าไปเผยแพร่ 
และประยุกต์ใช้ได้ผลจริง 

เกิดความร่วมมือด้าน
การศึกษา วิจัย เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยน
ผลงานวิจัยและข้อมูล 

ประชาชนและชุมชนได้น้า
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

แม่ข่ายมีศักยภาพในการ
ด้าเนินงานและขยายผล ด้าน
การจัดการทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 

ตัวชี้วัด 1) จ้านวนผลงานวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมท่ี
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้
ในภาคการผลิต เกษตร 
บริการและ ภาคสังคม/
ชุมชน (เรื่อง) 
2) จ้านวนผลงานวิจัย 
และพัฒนา ท่ีสามารถ
น้าไปยื่นขอจดสิทธิบัตร 
(เรื่อง) 
3) จ้านวนบทความท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(เรื่อง) 

1) จ้านวนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล 
สถาบันการศึกษา และชุมชน ท่ีน้า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ (ราย) 
2) จ้านวนบริการข้อมูลและ
วิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากร
น้้าและการเกษตร (รายการ) 
3) อัตราความถูกต้องของบริการ
ข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือน
ปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าในเขื่อน 
และพายุ (ร้อยละ) 

จ้านวนโครงการความ
ร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรม
ต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม (โครงการ) 

1) จ้านวนกิจกรรมท่ีน้าผลงานไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
(กิจกรรม) 
2) ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ี
สามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3) ร้อยละของจ้านวนชุมชนภายใต้
โครงการจัดการน้้าชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม ในพื้นท่ี
นอกเขตชลประทาน โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 84 แห่ง ท่ีสามารถ
บริหารจัดการน้้าได้ด้วยตนเอง 

จ้านวนแม่ข่ายด้านการ
จัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ท่ี
มีศักยภาพและสามารถขยาย
ผล (ราย) 
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องค์ประกอบภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 

1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
และฐานความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

2. การให้บริการและ
เผยแพร่งานวิจัยและ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 

3. การสร้างเครือข่าย
งานวิจัยและพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนและชุมชน 

5. การสร้างแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชน 
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด (ต่อ)  4) จ้านวนเทศบาล/อบต. ท่ี
ใช้แผนท่ีแหล่งน้้าสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการ
วางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน้้า ในพื้นท่ีได้ (ราย) 

 4) ร้อยละของจ้านวนชุมชน
ในเครือข่าย 40 ชุมชนท่ี
เพิ่มขึ้นของโครงการจัดการ
น้้าชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้ง น้้าท่วม ในพื้นท่ีนอกเขต
ชลประทาน โดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 84 แห่ง ท่ีสามารถท้า
โครงสร้างน้้าได้ส้าเร็จ 

 

กลยุทธ์ ผลักดันการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์ และขยายผล 
งานวิจัยและเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาขึ้น  
2) สร้างคลังข้อมูลและ
ความรู้ด้านทรัพยากรน้้า และ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลและการ
ให้บริการ 

1) สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย
และบุคลากร  
2) เผยแพร่ผลงานและ
ตัวอย่างความส้าเร็จ ให้เกิด
ความร่วมมือใน
ระดับประเทศและระดับ
สากล 

สร้างความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นในการน้าผลงานวิจัย
และเทคโนโลยี ไปใช้
ประโยชน์ 

เร่งสร้างแม่ข่ายด้านการ
จัดการทรัพยากรน้้าชุมชน 
ให้มีศักยภาพและความพร้อม
ในการขยายผล 
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จากตารางที่ 2-9 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบภายในต่างๆ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 ดังนี้ 

1) กลยุทธ์ ผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับตัวชี้วัดทั้ง 3 ข้อ ตามเปูาประสงค์ 
ผลงานวิจัยและฐานความรู้ ที่เป็นค้าตอบใหม่ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

2) กลยุทธ์ ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขยายผล งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และสร้าง
คลังข้อมูลและความรู้ด้านทรัพยากรน้้า และพัฒนาคุณภาพข้อมูลและการให้บริการ รองรับกับตัวชี้วัดทั้ง 4 ข้อ 
ตามเปูาประสงค์ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น  สามารถน้าไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ผลจริง 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 

3) กลยุทธ์ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยและบุคลากร และเผยแพร่ผลงานและตัวอย่าง
ความส้าเร็จ ให้เกิดความร่วมมือในระดับประเทศและระดับสากล รองรับกับตัวชี้วัด จ้านวนโครงการความร่วมมือ
ทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ตามเปูาประสงค์ เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูล สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายงานวิจัย
และพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

4) กลยุทธ์ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการน้าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี  ไปใช้ประโยชน์ รองรับกับ
ตัวชี้วัดทั้ง 4 ข้อ ตามเปูาประสงค์ ประชาชนและชุมชนได้น้าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนและชุมชน 

5) กลยุทธ์ เร่งสร้างแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการขยายผล 
รองรับกับตัวชี้วัด จ้านวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล ตาม
เปูาประสงค์ แม่ข่ายมีศักยภาพในการด้าเนินงานและขยายผล ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน  ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารแล้ว คณะที่ปรึกษาได้ท้าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับบุคลากร

ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ของ สสนท. จ้านวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ประกอบกับได้สัมภาษณ์กับ
เจ้าหน้าที่ฝุายสารสนเทศการเกษตร และหน่วยตรวจสอบภายใน รวม 4 ท่าน ในระหว่างการลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน
โครงการที่ สสนก. ให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 57 บ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง และวันที่ 
8 สิงหาคม 57 บ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สรุปประเด็นการสนทนาและการสัมภาษณ ์ไดด้ังนี้ 

 
2.2.1 ประเด็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 

1) การรับรู้และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกท่านรับรู้ต่อแผนยุทธศาสตร์ โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหาร สสนก. แล้ว จะมีการเผยแพร่ต่อบุคลากรทุกกลุ่มงานและทุกระดับในองค์การ ผ่านงาน
สัมมนาประจ้าปี ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากการลงพ้ืนที่ ให้ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติ อาทิ การสร้างฝาย 
โดยมีผู้บริหารอธิบายให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใด แนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวจึงสร้างการรับรู้
ร่วมกันได้ครอบคลุมทุกระดับ และท้าให้เข้าใจได้อย่างแท้จริง เพราะมาจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงการอ่านและ
จดจ้าจากเอกสาร ประกอบกับการมีค่านิยมองค์การหรือ Core Value ในเรื่อง Team & Networking เป็นตัว
ส่งเสริมให้การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ท้าได้ง่ายขึ้น 

เมื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้ข้อมูลสอดคล้องตรงกันว่ามีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ในงาน
สัมมนาประจ้าปี แต่เจ้าหน้าที่บางคนอาจติดภารกิจหน้างานในพ้ืนที่ จึงอาจไม่ได้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ก็จะมีการ
ประชุมฝุาย ซึ่งผู้อ้านวยการฝุาย หรือหัวหน้าหน่วย/กลุ่มงาน ก็จะน้ามาแจ้งให้ทุกคนทราบ 

2) การมีส่วนร่วมในการก้าหนดและการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ 
ในขั้นตอนการก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ จะมีกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นหน่วยรับผิดชอบ

ด้าเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์ขึ้น โดยน้านโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเป็นกรอบก้าหนด
ทิศทาง และค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์จากการท้า SWOT ซึ่งทุกกลุ่มงานจะมีการท้าขึ้น เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของตน เมื่อร่างแผนยุทธศาสตร์ขึ้นแล้วจะเวียนให้กลุ่มงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณา ก่อน
น้าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ นอกจากกระบวนการก้าหนดแผนแล้ว กลุ่มงานต่างๆ ยังมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป 

เมื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ก็ได้ข้อมูลตรงกันว่า แต่ละฝุายหรือกลุ่มงาน ได้ท้า SWOT ก่อน
ก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที ่
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3) ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีปัจจุบัน 
แผนยุทธศาสตร์จะมีการทบทวนอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีปัจจุบัน 

รวมถึงค้านึงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ้าปีด้วย โดยพบว่าต้นปีที่ผ่านมามีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและเกณฑ์บางตัวเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องของประเทศที่อาจมีฉบับ
ใหม่ออกมา หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนเปูาหมาย เนื่องจากงบประมาณมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
ในขณะวางแผน แตอ่ย่างไรก็ตาม โครงสร้างของแผนก็ยังคงเดิม 

4) ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับวัฒนธรรมองค์การ 
แผนยุทธศาสตร์ ก้าหนดค่านิยมหลัก เรื่อง Innovative Trust และ Team & Networking เป็นสิ่งที่

จ้าเป็นส้าหรับ สสนก. ซึ่งเป็นองค์การทางวิทยาศาสตร์ ที่จะต้องมีนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ และข้อมูลจะต้อง
ถูกต้องแม่นย้าเชื่อถือได้ ในขณะเดียวกัน การท้างานก็ต้องท้างานร่วมกับชุมชน ประชาชน เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จึงต้องอาศัยการท้างานเป็นทีมและอาศัยเครือข่าย  

5) การน้าแผนยุทธศาสตร์มาบ่งชี้ทิศทางขององค์การ 
แผนยุทธศาสตร์สามารถบ่งชี้ทิศทางขององค์การได้อย่างชัดเจน ทุกประเด็นยุทธศาสตร์เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่างครอบคลุม ผู้เข้าร่วมสนทนาเห็นร่วมกันว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ดีเพียงพอ 
เหมาะสมแล้ว 

6) เกณฑ์การก้าหนดเปูาหมาย และความยากง่ายในการบรรลุเปูาหมาย 
การก้าหนดเปูาหมายอาศัยข้อมูลการด้าเนินการที่ผ่านมา โดยเปูาหมายที่ ก้าหนดไว้ถือว่าเป็น

เปูาหมายที่ท้าทาย และมีการปรับค่าเปูาหมายเพ่ิมขึ้นทุกปี ผู้เข้าร่วมสนทนายอมรับว่า มีความยากมากในการ
บรรลุเปูาหมาย แต่ก็อาศัยความทุ่มเทร่วมกันจนสามารถบรรลุได้เป็นส่วนใหญ่ 

แต่ประเด็นนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยอมรับว่าเป็นเกณฑ์ที่ท้าทาย แต่ ไม่รู้สึกกดดันและมั่นใจว่าท้าได้ 
เพราะเชื่อมั่นใจทีมงาน เชื่อมั่นในหัวหน้างาน อีกท้ังได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยดี  

7) ข้อจ้ากัดหรืออุปสรรค ที่ควรมีการน้าไปปรับปรุงในแผนยุทธศาสตร์ 
อาจมีข้อจ้ากัดด้านงบประมาณบ้าง ท้าให้ต้องปรับลดค่าเปูาหมาย และข้อจ้ากัดอีกประการคือ การมี 

“งานจร” ซึ่งก็คืองานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งอาจกระทบต่องานที่ท้าอยู่ ท้าให้ก้าหนดการต่างๆ ที่
วางแผนไว้คลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคต่อแผนยุทธศาสตร์โดยภาพรวม  ขณะเดียวกัน 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็กล่าวถึง “งานจร” ว่ามีค่อนข้างมาก และมักเป็นงานเร่งด่วน กระทบต่องานประจ้า  
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2.2.2 ประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2556 
1) การรับรู้และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน 
 ผู้เข้าร่วมสนทนาทุกท่านรับรู้ต่อแผนปฏิบัติงาน โดนส่วนหนึ่งรับรู้ผ่านงานสัมมนาประจ้าปี

เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งรับรู้จากการมีส่วนร่วมในการก้าหนดและการน้าแผนไปปฏิบัติ  
 เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ พบว่าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีมักรับรู้เฉพาะโครงการ/

กิจกรรมที่เกี่ยวกับฝุาย/หน่วยงาน/กลุ่มงานของตน โดยอาจไม่ได้รับทราบทั้งหมดว่าในแต่ละปีมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้าง ซึ่งการรับรู้นี้มาจากการประชุมฝุาย/หน่วยงาน/กลุ่มงาน ทั้งการประชุมประจ้าปี และการประชุมตาม
วาระ 

2) การมีส่วนร่วมในการก้าหนดและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน 
 แผนปฏิบัติงานประจ้าปีจะเป็นไปตามแผนงบประมาณ เมื่อเสนอของบประมาณต่อรัฐบาลจะต้อง

ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการเข้าไปด้วย เมื่อได้อนุมัติงบประมาณแล้วจึงน้ามาสู่การก้าหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจ้าปี ทั้งนี้ การก้าหนดกิจกรรม/โครงการ เกิดจากการประชุมของผู้บริหารที่จะพิจารณาถึงภารกิจต่างๆ ที่จะ
รองรับอย่างครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบกับค้านึงถึงแนวทางที่จะมาช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 

 หน้าที่การก้าหนดแผนปฏิบัติงานจะอยู่ในระดับผู้จัดการฝุาย โดยมีการประชุมร่วมกัน ซึ่งเป็นไปทั้ง
ในลักษณะ Top-down (การมอบหมายของผู้บริหาร) และแบบ Bottom-up (ระดับปฏิบัติเสนอขึ้นไปเอง) 
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็สามารถเสนอหรือให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติงานประจ้าปีได้ ในส่วนการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติงาน ก็จะมอบหมายไปในแต่ละกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

3) เกณฑ์การก้าหนดเปูาหมาย และความยากง่ายในการบรรลุเปูาหมาย 
 การก้าหนดเปูาหมายโครงการอาศัยข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความสอดคล้องกับ

เปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ โดยเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ถือว่าเป็นเปูาหมายที่ท้าทาย และมีการปรับค่าเปูาหมาย
เพ่ิมข้ึนทุกปถี้าเป็นโครงการต่อเนื่อง ทั้งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า มีความยากมากในการ
บรรลุเปูาหมาย  

4) ความเหมาะสมของจ้านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน  
 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับจ้านวนคนหรืองบประมาณที่มีอยู่ ถือว่างาน

ค่อนข้างมาก แต่เป็นแนวคิดของผู้บริหารที่เน้นว่า “อยากให้มีงานล้นมือ” เพ่ือให้เป็นองค์การที่ตื่นตัวอยู่เสมอ  
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้สัมภาษณ์ว่าปริมาณโครงการ/กิจกรรมประจ้าปีมีจ้านวนมากจริง แต่ก็

เห็นว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ส้าคัญ จ้าเป็นต้องท้า และอยู่ในวิสัยที่สามารถท้าได้ 
5) ข้อจ้ากัดหรืออุปสรรค ที่ควรมีการน้าไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติงาน 
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 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือผู้บริหารระดับสูง เป็นปัญหาหนึ่งที่กระทบต่อการท้างาน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเข้ามาแทรกแซงในโครงการที่ด้าเนินอยู่   

 
สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์เอกสาร การสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม จ้านวน 5 ท่าน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 4 

ท่าน ผลที่พบมีความสอดคล้องกันว่า แผนปฏิบัติงานประจ้าปี พ.ศ. 2556 ถูกก้าหนดมาเพ่ือรองรับแผน
ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนยุทธศาสตร์นั้นก็อยู่ภายใต้กรอบนโยบายและแผนหลักที่
เกี่ยวข้องของประเทศ โดยมีความสอดคล้องกันในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานฉบับปัจจุบัน ก้าหนดมาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรขององค์การ มีการรับรู้ร่วมกัน มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงวัฒนธรรมองค์การ สามารถบ่งชี้ทิศทางองค์การได้อย่าง
ชัดเจน และแม้จะก้าหนดเปูาหมายที่ท้าทาย ยากต่อการบรรลุเปูาหมาย แต่ก็สามารถท้าได้ โดยอาจมีข้อจ้ากัดหรือ
อุปสรรคเกิดขึ้นในทางปฏิบัติบ้าง โดยเฉพาะการมี “งานจร” แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนักทั้งต่อแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สสนก. 
 
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ยึดตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการด้าเนินงานกับเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ ฅ 
คิดเป็นค่าร้อยละของการบรรลุตามเปูาหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลในการวิเคราะห์น้ามาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ค้ารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน)  
ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้มีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบ พบว่ามีครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3-1 เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานกับเปูาหมายตามตัวชี้วัดในค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) เป้าหมาย  

ปี 2555 
เป้าหมาย  
ปี 2556 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
2553 2554 2555 

1) จ้านวนการบริการข้อมลูและวิเคราะหด์้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร (รายการ) 

121 343 523 343 850 876 103.06 

2) อัตราความถูกต้องของบริการขอ้ความสั้น (SMS) แจ้ง
เตือนปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าในเขื่อน และพายุ (ร้อยละ) 

- 98.93 99.39 80 98.25 99.43 101.20 

3) จ้านวนผลงานวิจัยและพัฒนา ท่ีสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/
ชุมชน (เรื่อง) 

10 20 21 20 20* 22 110.00 

4) จ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณ
กุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ท่ีใช้ผลงานวิจัยและ
พัฒนา (ราย) 

12 25 325 60 100 108 108.00 

5) จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เรื่อง) 4 7 5 6 6* 8 133.33 

6) ระดับความส้าเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ        
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ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) เป้าหมาย  

ปี 2555 
เป้าหมาย  
ปี 2556 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
2553 2554 2555 

6.1) จ้านวนโครงการความร่วมมือในประเทศที่มีกิจกรรม
ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ) 

- 2 3 2 3 5 166.67 

6.2) จ้านวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มี
กิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการ) 

3 5 6 4 5 7 140.00 

7) ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีสามารถน้าความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

- 89.70 92.60 89 89.5 95.54 106.75 

8) จ้านวนกิจกรรมที่น้าผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่
ชุมชน (กิจกรรม) 

- 53 60 53 56 62 110.71 

9) ระดับความส้าเร็จของการสร้างแม่ข่ายการจดัการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ระดับ)** 

- - - - 3 5 166.67 

*เปูาหมายเท่ากับปี 2555 

**ตัวช้ีวัดต่างไปจากปี 2555  

 
จากตารางที่ 3-1 เห็นได้ว่า ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดมีค่าเกินเปูาหมายในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะระดับ

ความส้าเร็จของการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวนโครงการ
ความร่วมมือในประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และจ้านวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการด้าเนินงานเทียบกับเปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ 166.67 166.67 และ 140.00 
ตามล้าดับ  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการก้าหนดเปูาหมาย พบว่าเปูาหมายปี 2556 ส่วนใหญ่ปรับสูงขึ้นจากปี 2555 
โดยเฉพาะจ้านวนการบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร และจ้านวน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา  
ซ่ึงก้าหนดเปูาหมายสูงขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 247.81 และ 166.67 ตามล้าดับ ยกเว้น จ้านวนผลงานวิจัยและ
พัฒนา ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน และจ้านวนบทความ  
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ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งก้าหนดเปูาหมายเท่าเดิม ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ก้าหนดเปูาหมาย
ที่ท้าทาย 

 
สรุปผลกำรศึกษำ 
จากข้างต้น สรุปได้ว่า การด้าเนินงานของ สสนก. นั้นมีประสิทธิผลดีมากเมื่อเทียบกับเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ 

และแม้ว่าจะเป็นเปูาหมายที่ท้าทายแต่ก็ยังสามารถบรรลุเปูาหมายนั้นได้ 
 

3.1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดที่  1 จ้านวนการบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (รายการ)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สสนก. ให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ

การเกษตร จ้านวน 876 รายการ ดังตารางที่ 3 – 2 
ตารางที่ 3-2 รายการการให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร ประจ้าปี

งบประมาณ 2556 

รายการที่ให้การบริการ หน่วยงานที่ใช้บริการ จ านวน 

(รายการ) 
1) รายงานคาดการณส์ภาวะฝน/รายงานข้อมูลน้้า

รายสัปดาห/์แผนภาพคาดการณฝ์นและทิศทาง
ลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจ้าลอง WRM  

1. ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ
2. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. กรมอุตุนิยมวิทยา 
4. ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
5. กรมชลประทาน 
6. การไฟฟูาฝาุยผลิตแห่งประเทศไทย 
7. กรุงเทพมหานคร 
8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
9. รัฐบาล 
10. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
11. ประชาชนท่ัวไป 

833 

2) ข้อมูลปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า 7 วัน - กรมทรัพยากรธรณ ี 1 

3) ข้อมูลปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า 3 วัน - กรมทรัพยากรธรณ ี 1 

4) ข้อมูลระดับน้้าและปรมิาณน้า้ท่าไหลผ่านของ
สถานีโทรมาตรทีต่ิดตั้งในต้าบลท่าเรือ และ
ต้าบลบ่อโพง จ.พระนครศรีอยุธยา 

- นายวัจสกร  กาญจนะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1 
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รายการที่ให้การบริการ หน่วยงานที่ใช้บริการ จ านวน 

(รายการ) 

5) การบริการข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรน้้า
และการเกษตร 

- เจ้าหน้าท่ีประจ้าศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้้า กรมชลประทาน 

1 

6) แผนที่ข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้้า - ชุมชนต่างๆ จาก 4 ภาค 30 ชุมชน 30 

7) บริการข้อมลูโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
บ้ารุงรักษา และติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัด
สภาพอากาศอัตโนมัต ิ

- ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

8) บริการข้อมลูและให้ค้าปรึกษาการใช้ข้อมูลการ
พยากรณเ์มฆ 

- ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

1 

9) บริการข้อมลู เรื่องการพัฒนาระบบแบบจ้าลอง
เพื่อวิเคราะห์การไหลในลุ่มน้้าเจ้าพระยาและ
เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัต ิ

- นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

1 

10) บริการข้อมลูระบบแบบจ้าลองเพื่อวิเคราะห์
การไหลในลุ่มน้า้เจ้าพระยา 

- ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้้าและโครงสรา้งพื้นฐาน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

1 

11) บริการข้อมลู การท้าวิจัย นศ.ปรญิญาเอก  
12) เรื่องแผนที่ลุม่น้้าตาปีและลุ่มน้้าสาขา  

 

- นศ.ปริญญาเอก (คุณกนวรรณ ศาศวัตเตชะ) 
Wageningen University and Research 
Centre (WUR) ,The Netherlands 

1 

13) บริการข้อมลู การท้าวิจัย นศ.ปรญิญาเอก   
14) เรื่องข้อมูลแผนที่ Digital Elevation Map 

(DEM)  

- นศ.ปริญญาเอก (คุณกนวรรณ ศาศวัตเตชะ) 
Wageningen University and Research 
Centre (WUR) ,The Netherlands 

1 

15) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกับการ
จัดการภัยพิบัต ิ 

- เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet)  

1 

16) รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้้าราย
สัปดาห ์

- คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้้า
และจัดสรรน้้า 

1 

17) สนับสนุนข้อมลู WRF และข้อมูลชนิด real-
time ตลอดระยะเวลา 1 ปีของโครงการ  

- Asia Institute of Technology (AIT) 1 

รวมท้ังสิ้น 876 
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ตัวชี้วัดที่  2 อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าใน
เขื่อน และพายุ (ร้อยละ)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสนก. ให้บริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าใน
เขื่อน และพายุ ทั้งหมด 883 ครั้ง ถูกต้อง 878 ครั้ง มีความผิดพลาด 5 ครั้ง อัตราความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
99.43 ดังตารางที่ 3-3 
ตารางท่ี 3- 3 การให้บริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าในเขื่อน และพายุ รายไตรมาส   

ประจ้าปีงบประมาณ 2556 
ไตรมาส จ านวน SMS ที่ส่ง จ านวน SMS ที่ถูกต้อง อัตราความถูกต้อง 

ไตรมาส 1  154 154 100 
ไตรมาส 2  66 64 96.97 

ไตรมาส 3  162 161 99.38 
ไตรมาส 4  501 499 99.6 

รวม 883 878 99.43 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 จ้านวนผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ 
และภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง)  

ตัวชี้วัดที่ 4 จ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน 
ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสนก. มีผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 
เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน จ้านวน 22 เรื่อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล 
สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สสนก. จ้านวน 108 ราย ดังตารางที่ 3-4 
ตารางท่ี 3-4 จ้านวนหน่วยงานใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ 2556 

 

ผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อหน่วยงาน/ชุมชนผู้รับประโยชน ์ การน าไปใช้ประโยชน ์

1)  อุปกรณ์ติดตาม
สถานการณ์น้้าอัตโนมัติ 
(Media Box) 

1. เทศบาลตา้บลปุาแงะ ต.ปุาแงะ อ.ปุาแดด  
จ.เชียงราย 

2. องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค้้า ต.ศรีค้้า   
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

3. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมไ่ร่ ต.แม่ไร่  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

4. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านหลวง  
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

- เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์น้า้ 
วิเคราะหส์ถานการณ์น้้าและจดัสรรน้้า 
เป็นประโยชน์ในการเฝูาตดิตามขอ้มูล
สภาพภมูิอากาศและสภาพน้้าเป็นอย่าง
มาก 
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ผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อหน่วยงาน/ชุมชนผู้รับประโยชน ์ การน าไปใช้ประโยชน ์

5. องค์การบริหารส่วนต้าบลสะลวง ต.สะลวง  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

6. องค์การบริหารส่วนต้าบลสบเตีย้ะ 
 ต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

7. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังจันทร ์ 
ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 

8. องค์การบริหารส่วนต้าบลยกกระบัตร  
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 

9. องค์การบริหารส่วนต้าบลผาสิงห์ ต.ผาสิงห์  
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

10. องค์การบริหารส่วนต้าบลไชยสถาน  
ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

11. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาซาว ต.นาซาว  
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

12. เทศบาลตา้บลห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย  
อ.สอง จ.แพร่ 

13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง  
อ.เมืองแพร่ จ.แพร ่

14. ที่ว่าการอ้าเภอเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.
แพร่ 

15. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมจ่ั๊วะ ต.แม่จั๊วะ  
อ.เด่นชัย จ.แพร ่

16. องค์การบริหารส่วนต้าบลไทรย้อย  
ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร ่

17. เทศบาลตา้บลปงปุาหวาย ต.ปงน้อย  
อ.เด่นชัย จ.แพร ่

18. องค์การบริหารส่วนต้าบลเด่นชัย ต.เด่นชัย  
อ.เด่นชัย จ.แพร ่

19. เทศบาลตา้บลเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย  
จ.แพร ่

20. เทศบาลตา้บลหลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ  
อ.งาว จ.ล้าปาง 
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ผลงานวิจัยและพัฒนา ชื่อหน่วยงาน/ชุมชนผู้รับประโยชน ์ การน าไปใช้ประโยชน ์

21. องค์การบริหารส่วนต้าบลเวยีงตาล  
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง 

22. เทศบาลตา้บลล้าปางหลวง ต.ล้าปางหลวง  
อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

23. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาครัว ต.นาครัว  
อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 

24. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่พริก  
ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล้าปาง 

25. กรมทรัพยากรน้้า กรุงเทพ 
26. กรมเจ้าท่า กรุงเทพ 
27. ส้านักการระบายน้า้ กรุงเทพ 
28. การไฟฟูาฝาุยผลิตแห่งประเทศไทย 
29. ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดา้ร ิ
30. เทศบาลตา้บลแปลงยาว ต.แปลงยาว  

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางนาง  

ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม  

อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาเพิ่ม  

ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงซ้าอ้อ  

ต.บึงซ้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงบอน  

ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงกาสาม  

ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงบา ต.บึงบา  

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลย่านรี ต.ย่านรี  

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุร ี
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39. องค์การบริหารส่วนต้าบลดงข้ีเหลก็  
ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบรุ ี

40. ที่ว่าการอ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
ต.โพธ์ิประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง  
จ.พิจิตร 

41. องค์การบริหารส่วนต้าบลไผ่ท่าโพ  
ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พจิิตร 

42. องค์การบริหารส่วนต้าบลรังนก ต.รังนก  
อ.สามง่าม จ.พิจติร 

43. ที่ว่าการอ้าเภอสามง่าม ต.สามง่าม  
อ.สามง่าม จ.พิจติร 

44. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางลาย  
ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจติร 

45. เทศบาลตา้บลเนินฆ้อ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง  
จ.ระยอง 

46. องค์การบริหารส่วนต้าบลซับจา้ปา  
ต.ซับจ้าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุร ี

47. เทศบาลตา้บลวิหารแดง ต.วิหารแดง  
อ.วิหารแดง จ.สระบรุ ี

48. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย 
จ.สุโขทัย 

49. ที่ว่าการอ้าเภอศรีสัชนาลยั ต.หาดเสี้ยว  
อ.ศรีสัชนาลยั จ.สโุขทัย 

50. ที่ว่าการอ้าเภอกงไกรลาศ ต.บ้านกร่าง  
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

51. ที่ว่าการอ้าเภอศรีส้าโรง ต.คลองตาล  
อ.ศรีส้าโรง จ.สโุขทัย 

52. ส้านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ในเมอืง  
อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์

53. ที่ว่าการอ้าเภอเมืองอุตรดติถ์ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์

54. ที่ว่าการอ้าเภอลับแล ต.ลับแล อ.ลับแล  
จ.อุตรดติถ ์
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55. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์

56. อุตุนิยมวิทยาจ.อุตรดติถ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุตรดติถ ์

57. กองบัญชาการจ.อุตรดิตถ์ ต.ในเมอืง  
อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์

58. องค์การบริหารส่วนต้าบลสองคอน  
ต.สองคอน  อ.ฟากท่า จ.อุตรดติถ์ 

59. องค์การบริหารส่วนต้าบลปุาเซ่า ต.ปุาเซ่า  
อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์

60. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่ามะเฟอืง  
ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

61. องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยมุ่น  
ต.ห้วยมุ่น อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ ์

62. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก่ง  
ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์

63. องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดสองแคว  
ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์

64. อบต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  
2) การพัฒนาอากาศยานไร้

นักบิน 
65. คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ ตดิตามสถานการณ์

น้้าและจดัสรรน้้า 
66. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

1. ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการ
ระบายน้้ าประมาณเดือนกันยายน -
ตุลาคม  

2. น้าเครื่องบิน UAV ไปจัดแสดง
นิทรรศการ 

3)  ระบบบริการข้อมลู
คาดการณ์ฝนอัตโนมตัิ 
(WRF Web Service) 

67. กรมทรัพยากรธรณ ี - ศึกษาพัฒนาระบบแบบจ้าลองเพือ่เพิ่ม
ขีดความสามารถในการเฝาูระวังแจ้ง
เตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ 

4)  เรือส้ารวจอัตโนมัต ิ 68. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ - น้าเรือส้ารวจอัตโนมัตไิปส้ารวจความจุ
อ่างเก็บน้้าบางพระ จ.ชลบุร ี

5) แผนที่น้้าระดับจังหวัด 
(ภาคเหนือ) 

69. ศูนย์วิจัยพลังงานขั้นสูง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-
ญี่ปุุน 

- ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ Image 
Processing 
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6)  เทคโนโลยีโทรมาตร
ตรวจวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัต ิ

70. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า  
ห้วยโล่ง จ.ล้าปาง 

71. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
แม่สะลา จ.น่าน 

72. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
ดอยกาด จ.พะเยา 

73. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
ดอยผาจิ จ.พะเยา 

74. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
บ้านหลวง จ.น่าน 

75. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
น้้าพ้ี จ.น่าน 

76. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
แม่ปุง จ.พะเยา 

77. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
ขุนงาว จ.ล้าปาง 

78. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
ขุนแหง จ.ล้าปาง 

79. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
น้้าสิน จ.สโุขทัย 

- เพื่อศึกษาและจดัท้าระบบฐานข้อมูลน้้า 
ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้้าฝน
และ ปรมิาณน้้าท่าแบบอัตโนมตัิในพ้ืนท่ี
ต้นน้้าล้าธารของลุ่มน้้ายม 

7)  โทรมาตรตรวจวัด
ระดับน้้าอตัโนมตัิด้วย
เรดาร ์

80. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
น้้าเงิน จ.พะเยา 

81. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
น้้างิม จ.พะเยา 

82. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
น้้าม่าว จ.พะเยา 

83. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
แม่จั๊วะ จ.พะเยา 

84. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
แม่หวด จ.ลา้ปาง 

85. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้นน้้า 
แม่ตีบ จ.ล้าปาง 
 

- บูรณาการข้อมูลน้า้ เพื่อใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการน้้าและทรัพยากร
ปุาไม้ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้้ายม 
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8)  Weather Forecast 
Services for 
Researcher(NetCDF) 

86. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) 

- ข้อมูลคาดการณฝ์น 3*3 กม. เพื่อน้าไป
เป็นข้อมูลแสดงผ่านเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นมือถือ 

9)  การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ใหม่เพื่อเรียนรู้การ
บริหารจดัการน้้าและ
เพิ่มผลผลิตที่เหมาะสม
กับพ้ืนท่ีเกษตร 

87. บ้านโกรกประดู่  ต.โคกกลาง  อ.ลา้ปลายมาศ จ.
บุรีรัมย ์

1. เสริมสร้างแนวคดิและพัฒนากลุ่มทฤษฎี
ใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

2. พัฒนาสมาชิกให้เกิดทักษะการพึ่งพา
ตนเองและพึ่งพากันเองได้อย่างยั่งยืน 

3. เสริมสร้างใหส้มาชิกรู้จักการวางแผนการ
ผลิตและบริหารจัดการพื้นท่ีให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

4. สมาชิกไดเ้รียนรู้การบริหารจัดการน้้า
ต้นทุนท่ีเหมาะสมกับพื้นที่เกษตร 

5. พัฒนาสมาชิกให้เกิดเป็นต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้การท้าทฤษฎีใหม่ขึ้นใน
ชุมชน 

6. สมาชิกไดเ้รียนรู้การน้าวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง 

 88. ชุมชนทับคริสต์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1. โครงสร้างระบบกระจายน้้าในแปลง
เกษตร 2 ครัวเรือน  

2. เก็บข้อมูลเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ การ
จัดเก็บจากแปลงตัวอย่าง 4 ครัวเรือน 

 89. สภาองค์กรต้าบลเวียงคุกและเทศบาลเวียงคุก 
ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 

- สนับสนุนการท้าเกษตรทฤษฎีใหม ่3 
พื้นที่ โดยท้าระบบกระจายน้้า ระบบน้้า
หยด มินิสปริงเกลอร์  

 90. ชุมชนบ้านท่าค้อ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน  
จ.อุบลราชธาน ี

1. เพื่อเพิ่มรายได้และผลผลิตภายใต้การ
ประยุกต์ใช้แนวทางทฤษฎีใหม ่

2. เพื่อเรียนรู้จดัการพื้นที่ปุาและน้้าให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

3. เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แก่พ้ืนท่ีอื่นๆ 
ต่อไป 
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 91. ชุมชนบ้านดงบัง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่  
จ.ขอนแก่น 

1. พัฒนาชุมชนให้สามารถวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้้า 

2. เพื่อลดการท้าเกษตรเชิงเดีย่วในพ้ืนท่ี
และท้าการผลติได้ตลอดทั้งป ี

3. เพื่อส่งเสรมิการท้าทฤษฎีใหม่ ให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง 

4. เพื่อให้เกษตรกรมีงานท้าในท้องถิ่นของ
ตนเอง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

5. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

 92. บ้านม่วงชุม  ต.ครึ่ง  อ.เชียงของ   
จ.เชียงราย 

 
 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มทฤษฎีใหม ่
2. เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้้าของ

เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง 
3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ

น้้าและการผลิตได้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 

 93. บ้านตูม ต.กดุน้้าใส  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร 1. เสรมิแนวคดิและพัฒนากลุม่การผลิตทฤษฎี
ใหม ่

2. พัฒนาสมาชิกให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

3. เสริมสร้างใหส้มาชิกรู้จักวางแผนการ
ผลิตและบริหารจัดการพื้นท่ีให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

4. ได้เรยีนรู้การบริหารจัดการน้้าตน้ทุนท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่เกษตร 

5. พัฒนาสมาชิกให้เกิดเป็นแบบอย่าง การ
ท้าทฤษฎีใหม่ขึ้นในชุมชน 
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 94. ชุมชนบ้านค้าปลาหลาย ต.บ้านดง  
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

1. สมาชิกเข้าร่วมท้าทฤษฎีใหม่ 3 
ครัวเรือน 

2. เก็บข้อมูลผลผลิตรายได้ก่อนและหลัง
การด้าเนินโครงการ 

10) การพัฒนารูปแบบวน
เกษตรที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตชุมชน 

95. เครือข่ายชุมชนรักษ์ปุาลุ่มน้้าลาว  
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 

1. เพื่อให้เกิดรูปแบบการท้าวนเกษตรที่
เหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
วิถีชีวิตชุมชน 

2. เพื่อพัฒนาเป็นแปลงวนเกษตรตัวอย่าง 
ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรยีนรู้ และ
ขยายแนวคิดให้กับชุมชนเครือข่ายฯ 

11) การพัฒนาศักยภาพ 
แม่ข่ายการจดัการ
ชุมชนด้วยการส่งเสรมิ
การเกษตรแบบวน
เกษตร 

96. ชุมชนบ้านสบลี ต.แจซ้้อน อ.เมืองปาน   
จ.ล้าปาง 

พัฒนาชุมชน โดยด้าเนินการด้านการเกษตร
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบวนเกษตร  
1. ส่งเสรมิการท้าวนเกษตรแก่สมาชิก 
2. ต้นแบบในการท้าเกษตรแบบวนเกษตร 
3. ส่งเสรมิรายไดเ้สริมจากอาชีพหลักและ

ลดรายจ่ายของเกษตรกร  
4. สมาชิกรู้จักการวางแผนและพึ่งพาตนเอง

ได ้
โครงการส่งเสริมการทฤษฎีใหม่  
1. ส่งเสรมิการท้าทฤษฎีใหม่ให้แกส่มาชิก 
2. ต้นแบบในการท้าทฤษฎีใหม ่
3. ส่งเสรมิรายไดเ้สริมจากอาชีพหลักและ

ลดรายจ่ายของเกษตรกร  
4. สมาชิกรู้จักการวางแผนและพึ่งพาตนเอง 

12) การปรับปรุงระบบ
ส้ารองน้้าและการ
กระจายน้้าในแปลง
เกษตร 

97. ชุมชนบ้านหนองตาจอน ต้าบลทุ่งหลวง  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

1.ปรับปรุงระบบส้ารองน้้าและการกระจาย
น้้าในแปลงเกษตร 

2. จัดท้าแผนการผลติและข้อมูลการผลิต 

13) การพัฒนากลุ่มเกษตร
ทางเลือกในรูปแบบวน
เกษตร 

98. เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้้าอ่างเก็บน้้าหว้ยทราย   
ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

1. จัดตั้งกองทุนการท้าถังส้ารองน้้าให้
กระจายสู่เกษตรกรได้ทั่วถึง 

2. เกิดกลุ่มน้าร่องในการท้าวนเกษตรที่ใช้
น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. พัฒนารูปแบบการท้านาให้เกิดผลิตภณัฑ์
อินทรีย์ของชุมชน 

14) การเตมิน้้าใส่ถังสูงและ
กระจายน้้าด้วยระบบ
น้้าหยดรอบที่พัก 

99. ชุมชนผาชัน ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร  
จ.อุบลราชธาน ี

- ท้าเกษตร โดยใช้น้้าท่ีส่งมาจากฝายวัง
อีแร้ง เติมใส่ถังสูงและกระจายน้้าด้วย
ระบบน้้าหยดรอบที่พักอาศัย 

15) การท้าวนเกษตร เพื่อ
ส่งเสริมการขยายพันธ์ุ
ไม้ท้องถิ่น 

100. บ้านดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ  
จ.น่าน 

1. เพื่อส่งเสรมิการขยายพันธ์ุไม้ทอ้งถิ่น 
2. เพื่อส่งเสรมิการปลูกไม้ยืนต้นและไม้

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเกษตรและพื้นท่ีปุา 
16) การท้าเกษตรแบบ

ผสมผสานและการ
เชื่อมโยงการจดัการน้้า
อย่างเป็นระบบ 

101. ชุมชนบ้านท่าด่าน  ต.ดอนรัก อ.หนองจิก  จ.
ปัตตาน ี

- ใช้ทฤษฏีใหม่มาท้าการเกษตรแบบ
ผสมผสานและการเชื่อมโยงการจดัการ
น้้าอย่างเป็นระบบ 

17) การวิเคราะห์และ
จัดเก็บข้อมลูแปลง
ตัวอย่าง 

  

102. บ้านปากซวด ต.พะแสง  อ.บ้านตาขุน  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1. สนับสนุนความรู้ การวิเคราะห์ การ
จัดเก็บข้อมลูแปลงตัวอย่าง 5 ครัวเรือน  

2. เพิ่มเติมระบบกระจายน้า้ในแปลง 1 
ครัวเรือน 

18) ระบบกระจายน้้าเพื่อ
การท้าวนเกษตร 

 

103. ชุมชนบ้านปิยะมิตร 3  ต.อัยเยอรเ์วง   
อ.เบตง จ.ยะลา 

1. สมาชิกเข้าร่วมจ้านวน 6 ครัวเรือน 
2. วางระบบท่อส่งน้้าหลักให้กับแปลง

เกษตรของสมาชิก 6 แปลง 
3. ระบบกระจายในแปลงเกษตรจา้นวน 2 

ราย 
 104. บ้านทุ่งฮ้าง อ.แจ้ห่ม จ.ล้าปาง - การพัฒนาระบบส่งน้้าแปลงวนเกษตร 
19) โครงสร้างน้้าเสริม

ทฤษฎี-ใหม ่
 

105. ชุมชนบ้านนาเจริญ ต.ส้าโรง  อ.โพธ์ิไทร  
จ.อุบลราชธาน ี

1. จัดท้ารูปแบบโครงสรา้งน้้าเสรมิทฤษฎี
ใหม่  

2. สนับสนุนเครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง  
ระบบกรองน้้าเกษตร ชนิดแผ่นดิสก์ ท่อ
PVC ท่อ PE ท่อ Micro PE วาล์ว ข้อ
ต่อ หัวหยด มินสิปริงเกอร์ และอปุกรณ ์

20) ทฤษฎีใหม่โรงเรียน 
และทฤษฎีใหม่
ครัวเรือน 

  

106. ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อค้า   
อ.เมือง  จ.ก้าแพงเพชร 

เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนสัมผสัไดถ้ึง
ความส้าคญัของการเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาน้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ
สร้างความมั่นคงในการด้ารงชีพ โดย
วางแผนขยายแนวคิดทฤษฎีใหม่  
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ใน 2 โครงการ ต้นแบบ ได้แก ่
1. โครงการส่งเสรมิทฤษฎีใหม่โรงเรียน 
2. โครงการส่งเสรมิทฤษฎีใหม่ครวัเรือน 

21) การสร้างต้นแบบการ
ท้าทฤษฎีใหม่ 

  

107. ชุมชนบ้านหนองใหญ่  ต.หนองใหญ่  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร ์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลติควบคู่
กับการบริหาร จัดการน้้าชุมชนอยา่ง
เป็นระบบ 

2. สร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่   
3. เพื่อให้ชุมชนสัมผัสได้ถึงความสา้คัญของ

การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาน้้าใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด สามารถสร้างความ
มั่นคงในการด้ารงชีพ 

22) กองทุนทฤษฎีใหม ่
 

108. ชุมชนห้วยตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา  
 

1. ส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มทฤษฎีใหม่ใน
พื้นที ่

2. พัฒนาสมาชิกให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

3. เสริมสร้างใหส้มาชิกรู้จักวางแผนการ
ผลิตและบริหารจัดการพื้นท่ีให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

4. สามารถน้าทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่
ของตน และเกิดผลส้าเร็จ เกิดเปน็
ตัวอย่างแก่คนในชุมชน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5 จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เรื่อง) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สสนก. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ จ้านวน 8 เรื่อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางที่ 3-5 และ ตารางที่ 3-6 ตามล้าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการด าเนินงาน ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556           หน้า 50 
 

ตารางท่ี 3-5 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ 2556  
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1) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า้ด้วยระบบผลักดันน้้า 
โดย ดร.รอยล จิตรดอน 

วารสารกรมอู่ทหารเรือประจ้าปี 2556 หน้า  
43 – 49  

2) การพัฒนาระบบแบบจ้าลองและระบบช่วยการตดัสินใจเพื่อ
วิเคราะห์การไหลและคาดการณ์น้า้ท่วมในลุ่มน้้าเจา้พระยา 
โดยนางปิยมาลย์ ศรีสมพร, นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์,  
นายสุรเจตส์ บุญญาอรณุเนตร และนายรอยล จิตรดอน 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 18 ฉบบั 4 หน้า 45-52 

3) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
จัดการน้้าในลุ่มน้้าเจา้พระยา โดยนางปิยมาลย์ ศรีสมพร, 
นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์, นายสรุเจตส์ บุญญาอรณุเนตร และ
นายรอยล จติรดอน 

วิศวกรรมสาร ปีท่ี 66 ฉบับท่ี 2 หน้า 25-37 

4) การพัฒนาระบบคาดการณ์น้้าท่วมและระบบช่วยการ
ตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภยั ในลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้า
น่าน โดยนายสถิตย์ จันทร์ทิพย์, นายวาทิน ธนาธารพร 
และนางปิยมาลย์ ศรีสมพร 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมแห่งน้้าแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 5 (5-6 กันยายน 2556) 

5) การก้าหนดเกณฑเ์ตือนภยัน้้าท่วมฉับพลันโดยใช้ปรมิาณฝน
ในลุ่มน้้าน่าน โดยนางสาวทิพวรรณ ทอดแสน,  
นางสาวกนกศรี ศรินนภากร, นายสุรเจตส์ บญุญาอรุณเนตร 
และนายรอยล จติรดอน  

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมแห่งน้้าแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 5 (5-6 กันยายน 2556) 
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6) Characterization of Landslide Deformations in 
Three Gorges Area Using Multiple InSAR Data 
Stacks By Peraya Tantianuparp, Xuguo Shi, Lu 
Zhang, Timo Balz and Mingsheng Liao 

Remote Sensing (ISSN 2072-4292) Volume 5, Issue 6 
http://www.mdpi.com/2072-4292/5/6/2704 

7) Monitoring Flooding in Thailand Using Earth 
Observing One in a Sensorweb By Steve Chien, 
Joshua Doubleday, David Mclaren, Daniel Tran, 
Veerachai Tanpipat, Royol Chitradon, Surajate 
Boonya-aroonnet, Porranee Thanapakpawin, and 
Daniel Mandl. 

IEE Journal of selected topic in applied earth 
observation and remote sensing. Vol.6 NO.2  p. 291-
297 

8) Predicting Thailand is Extreme Precipitation Events 
Using Climate Factors By Kanoksri Sarinnapakorn, 
Aisawan Chankarn, Kritanai Torsri, Surajate 
B.Aroonnet and Royol Chitradon. 

International Training Workshop on Extreme Weather 
and Climate Events: Monitoring, Prediction and Risk 
Management for Developing Countries 14-23 July 
2013, Beijing, China. 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส้าเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ ได้แก่ จ้านวนโครงการความร่วมมือ 

ในประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ) และจ้านวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มี
กิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสนก. มีโครงการความร่วมมือในประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น
รูปธรรม จ้านวน 5 โครงการ และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 7 
โครงการ ดังตารางที่ 3-7 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdpi.com/2072-4292/5/6/2704
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ตารางที่ 3-7 โครงการความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
ประจ้าปีงบประมาณ 2556 

โครงการความร่วมมือในประเทศ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1) โครงการศึกษาระบบตรวจวัดข้อมลู ภูมิอากาศ ปริมาณ
น้้าฝน และปริมาณน้้าท่า โดยใช้ระบบโทรมาตรอตัโนมตัิใน
พื้นที่ต้นน้้าล้าธาร ลุ่มน้้ายม 
ความร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธ์ุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) Joint Research and Development Project on 
Science and Technology Usage for Water 
Resource Management between Department of 
Technology and Innovation under the Ministry 
of Science and Technology, Lao PDR and Hydro 
and Agro Informatics Institute under the Ministry 
of Science and Technology, Thailand  
ความร่วมมือกับ Department of Technology and 
Innovation under the Ministry of Science and 
Technology, Lao PDR 

2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง“การสนับสนุนการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้้า ตามแนวพระราชด้าริ ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 
ความร่วมมือกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2) Participatory Flood Management on The Project 
for Flood Countermeasure for Thailand 
Agriculture Sector in the Kingdom of Thailand  
ความร่วมมือกับ Sanyu Consultants INC (SCI) 

3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การปูองกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภัยและภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  
ความร่วมมือกับ จังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

3) Memorandum of Understanding on Agro 
Informatics for Community Water Resource 
Management between The Institute of 
Environment and Sustainable Development in 
Agriculture (IEDA), under the Chinese Academy 
of Agricultural Sciences (CAAS), China and Hydro 
and Agro Informatics Institute (HAII), under the 
Ministry of Science and Technology, Thailand 
The Institute of Environment and Sustainable 
ความร่วมมือกับ Development in Agriculture (IEDA), 
under the Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS), China 

4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัยและ
จัดท้าข้อมูลการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน”  
ความร่วมมือกับ บริษัท มิตรผลวจิยั พัฒนาอ้อยและน้้าตาล 
จ้ากัด 

4) Memorandum of Understanding on Agro and 
Community Water Resource Management 
Between The Institute of Agricultural Economics 
and Development (IAED), under the Chinese 
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โครงการความร่วมมือในประเทศ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China 
and HAII  
ความร่วมมือกับ The Institute of Agricultural  
Economics and Development (IAED), under the 
Chinese Academy of Agricultural Sciences 
(CAAS), China 

5) โครงการแก้ปญัหาอุทกภัย ปีท่ี 2  
ความร่วมมือกับ หลักสตูรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุตธิรรม 

5) The International Training Workshop on 
“Extreme Weather and Climate Events: 
Detection, Monitoring, Prediction and Risk 
Management for Developing Countries” 
ความร่วมมือกับ International Center for Climate 
and Environment Sciences (ICCES),  Institute of 
Atmospheric Physics (IAP) 

 6) APEC Climate Center Training Program 2013 
ความร่วมมือกับ APEC Climate Center 

 7) Network of Community Water Resource 
Management: Village that Learns and Earns for 
Water Shortage Areas Phase VII  
ความร่วมมือกับ The Coca-Cola Foundation 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ที่สามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสนก. ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวม 9 ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 401 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ้านวน 202 คน และมีผู้รับ
การฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ้านวน 
193 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.54 ดังตารางที่ 3-8 
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ตารางท่ี 3-8 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. 2556 

หลักสูตร 

จ้านวน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ทั้งหมด 
(คน) 

จ้านวน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่

ตอบแบบประเมิน 
(1) 

จ้านวนผู้รับการฝึกอบรม
ที่ตอบแบบประเมินโดย
ให้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
(มากและมากที่สุด) 

(2) 

ร้อยละของผู้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่

สามารถน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
(ร้อยละ) 

(3) = (2)/(1) x 100 

1) การประยุกต์ใช้ระบบภูมสิารสนเทศ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน 

61 42 42 100.00 

2) การวิเคราะห์ข้อมลูโครงสร้างน้้า
และแผนทีต่้าบล 

14 13 12 92.31 

3) วนเกษตร เชิงปฏิบัต ิ 36 20 19 95.00 

4) ทฤษฎีใหม่ เชิงปฏิบัติ  56 22 22 100.00 

5) Flood Management for  
Chao Phraya River Basin 

65 42 39 92.86 

6) คลังข้อมูลน้้าและการคาดการณ์
สภาพอากาศ 

10 10 9 90.00 

7) การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้า 
(ภาคเหนือ) 

45 24 23 95.83 

8) การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้า (ภาคใต้) 

35 13 12 92.31 

9) การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้ากลุ่มต้าบล 

79 16 15 93.75 

รวม 9 หลักสูตร 401 202 193 95.54 

 
ตัวช้ีวัดที่ 8 จ้านวนกิจกรรมที่น้าผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (กิจกรรม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสนก. มีจ้านวนกิจกรรมที่น้าผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 62 

กิจกรรม ดังตารางที่ 3-9 
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ตารางท่ี 3-9 กิจกรรมที่น้าผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ้าปีบประมาณ พ.ศ. 2556 
กิจกรรม เทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด 

1)  กิจกรรมการวางแผนโครงการบริหาร
จัดการน้้าระดับท้องถิ่น  
เทศบาลดู่ใต้ จ.น่าน 
อบต.ถืมตอง จ.น่าน 
อบต.ไชยสถาน จ.นา่น 
อบต.สะเนียน จ.น่าน 

- แผนที่น้้าต้าบลและการน้าแผนท่ีน้า้ต้าบลใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้้า 

2)  กิจกรรมการสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์
ติดตามสถานการณ์น้้าอัตโนมตัิ (Media 
Box) เทศบาล/อบต. และส่วนราชการ
จังหวัดอุตรดติถ์ 84 แห่ง 

- การฝึกอบรมและสาธติวิธีการใช้งานอุปกรณ์ตดิตามสถานการณ์น้า้อัตโนมัติ 
(Media Box) แนะน้าอุปกรณ์ สอนการใช้งาน การติดตั้ง และการใช้ข้อมูลต่างๆ 
ที่ส่งผ่านอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้้าอัตโนมัต ิ

3)  กิจกรรมการเปดิศูนย์บริหารจดัการน้้า
จังหวัดแพร่ และกจิกรรมการสาธติ
วิธีการใช้งานอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์
น้้าอัตโนมัติ (Media Box) 
เทศบาล/อบต. และส่วนราชการจงัหวัด
แพร่ 85 แห่ง 

- การฝึกอบรมและสาธติการใช้งานอุปกรณ์ตดิตามสถานการณ์น้้าอัตโนมัติ 
(Media Box) และการตดิตามสถานการณ์น้้าและสภาพอากาศจากแผนภาพ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้้าท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตส้าหรับ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ ์

4)  โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้้าภูเขา 
ห้วยตาจัน  
ชุมชนบ้านคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ  
จ.ชุมพร 

1. คอมพิวเตอร์ – บันทึกข้อมูล และจัดท้ารายงาน  
2. เครื่องจับพิกัด GPS – ระบุพิกดัต้าแหน่งหรือพ้ืนท่ีด้าเนินโครงการ 
3. โปรแกรม Map Source – ถ่ายโอนข้อมูลพิกัดจากเครื่อง GPS  
4. โปรแกรม Google Earth – แสดงต้าแหน่งและพื้นท่ีโครงการจัดท้า แผนที่

ประกอบการพิจารณา  
5. โปรแกรม Quantum GIS – จัดท้าแผนที่พ้ืนท่ีด้าเนินงาน 

5)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้้าในไร่นาของเกษตรกร (กองทุน
หมุนเวียนสระน้้าในไร่นา)  
ชุมชนบ้านดงบัง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่  
จ.ขอนแก่น 

1. คอมพิวเตอร์ – ใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลการใช้น้้า ข้อมูล
ระดับน้้า ข้อมลูผลิตที่เกดิขึ้น ปัจจยัน้าเข้าปัจจัยนา้ออก รายรับรายจ่าย 
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  

2. เครื่องจับพิกัด GPS – การใช้แผนที่ภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องระบุ
พิกัดภูมิศาสตร์ ส้ารวจขนาดพื้นทีร่ับน้้า ต้าแหน่งระดับความสูงของสระเก็บน้้า 
ขนาดของสระเกบ็น้้า พื้นที่รับประโยชน์ 

3. ไม้วัดระดับน้้า – เพื่อเก็บข้อมูลระดับน้้า  
4. กล้องถ่ายรูป – เก็บภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นท้ังระดับน้้าและการ

เจริญเติบโตของพืช  
5. อินเตอร์เน็ต – ค้นคว้าหาองค์ความรู้เพิ่มเติม 
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กิจกรรม เทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด 

6)  โครงการพัฒนาระบบส่งน้้าเพือ่การเกษตร  
ห้วยเปญ 
บ้านดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ  
จ.น่าน 

1. เครื่องจับพิกัด GPS – เก็บพิกัดต้าแหน่งพ้ืนท่ีเกษตรรายแปลง เก็บพิกัดและ
เส้นทางแหล่งน้้าท่ีมีในพ้ืนท่ีเกษตร  

2. แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ/แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม – ช่วยในการวางแผนและ
วิเคราะหส์ภาพพ้ืนท่ีโดยรวม ประกอบการวางแผนและเก็บข้อมลู  

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ – ใช้โปรแกรมประยุกตส์้าหรบัท้าแผนที่แปลงเกษตรบรเิวณ
ห้วยเปญ ระบตุ้าแหน่งแหล่งน้้าและสถานทีส่้าคญัที่เกี่ยวข้องลงบนแผนที่ 

7)  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท่อ
ส่งน้้าคุ้มเหนือหมู่ 8 
บ้านดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ  
จ.น่าน  

 

1. เครื่องจับพิกัด GPS  - เก็บพิกัดต้าแหน่งจุดที่จะสร้างฝาย 
ดักตะกอน  เก็บพิกัดฝาย เส้นทางเดินท่อส่งน้้าและถังพักน้้าเพื่อน้า 
มาวิเคราะห์ระบบ  เก็บข้อมูลพิกัดจุดที่ส้าคัญในชุมชนเพื่อประกอบ การ
วิเคราะหร์ะบบและด้าเนินกิจกรรม เช่น ต้าแหน่งท่อข้ามห้วย  
เส้นลา้น้้า ต้าแหน่งโครงสรา้งทางน้้าต่างๆ เป็นต้น  

2. แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ/แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม  - ช่วยในการวางแผนและ
วิเคราะหร์ะบบน้า้ของชุมชน ระบุต้าแหน่งและขอบเขตพื้นท่ีในการด้าเนิน
โครงการเพื่อความชัดเจนของกรอบงาน 

8)  โครงการขดุลอกพร้อมเสริมคนัสระหนอง
น้อยอีสานเขียว  
บ้านตูม ต.กดุน้ าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
  

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนงานจดัการพื้นที่เกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด GPS – ส้ารวจ เก็บต้าแหน่งพิกัด พื้นที่เกษตร  
3. โปรแกรม Microsoft Office – การบันทึกและจดัเก็บข้อมลู  

การจัดข้อเสนอโครงการ การรายงานผลโครงการ  
4. โปรแกรม Quantum GIS – การจดัท้าแผนที่ด้าเนินโครงการ แผนทีเ่สน้ทางน้้า  

9)  โครงการขดุสระประจ้าไร่นา  
บ้านตูม ต.กดุน้ าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
  

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนงานจดัการพื้นที่เกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด GPS – ส้ารวจ เก็บต้าแหน่งพิกัด พื้นที่เกษตร  
3. โปรแกรม Microsoft Office – การบันทึกและจดัเก็บข้อมลู  

การจัดข้อเสนอโครงการ การรายงานผลโครงการ  
4. โปรแกรม Quantum GIS – การจดัท้าแผนที่ด้าเนินโครงการ แผนทีเ่สน้ทางน้้า  

10)  โครงการขุดลอกกุดผือเพื่อพัฒนา 
แหล่งน้้าชุมชนบ้านท่าค้อ ต.ท่าไห อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี   

 

1. การจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ – การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจดัการ
เอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห ์และสรุปข้อมูล การใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร  

2. ด้านสารสนเทศภมูิศาสตร์ – การใช้แผนที่ ภาพถา่ยดาวเทยีมเครื่องจบัพิกัด GPS  
3. ด้านแหล่งน้้า – การศึกษาหาปริมาณน้้าและการไหลของน้้าในฤดนู้้าหลาก การ

บริหารจดัการแหล่งน้้า การท้าส้ารวจ รูปแบบและการสรา้งที่ระบายน้้า 
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11)  โครงการอนุรักษร์ะบบนิเวศปุาชายเลน 
ลุ่มน้้าประแส  
ลุ่มน้ าประแส อ.แกลง จ.ระยอง   

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ีจุดตดิตั้งระบบจุลินทรยีน์้้าหยด  
2. เครื่องจับพิกัด GPS – ส้ารวจจดุติดตั้งถังจุลินทรีย์น้้าหยด และจดุตรวจวดั

คุณภาพน้้า  
3. โปรแกรม Map Source –ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS – จัดท้าแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง  
5. โปรแกรม Google Earth – จัดท้าแผนที่อย่างง่าย และดูข้อมูลตา้แหน่งบน

ภาพถ่ายดาวเทียม  
6. โปรแกรม Excel ประยุกต์ – ตารางบันทึกข้อมูลการตรวจวดัคุณภาพน้้า 

12)  โครงการสร้างฝายและขุดบ่อดักตะกอน 
บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 7 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย  

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม – ใช้ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนจัดการพืน้ท่ีเกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด GPS – ใช้ส้ารวจ และเก็บต้าแหน่งพิกัด พ้ืนท่ีเกษตร แหล่งน้้า 

เส้นทางน้้า  
3. โปรแกรม Microsoft Office – ใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมลู การจัดท้า

ข้อเสนอโครงการ การรายงานผลโครงการ  
4. โปรแกรม AutoCAD – ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ โครงการแหล่งน้้า  
5. โปรแกรม Quantum GIS – ใช้ในการจัดท้าแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี 

ด้าเนินโครงการ แผนที่เส้นทางน้้า แหล่งน้้า 

13)  โครงการจดัการปุาต้นน้้าให้เช่ือมต่อกับ
แหล่งส้ารองน้้าในพ้ืนท่ีเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ ระยะที่ 3 ปี 2556    
เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ าลาว  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนจดัการระบบน้้าและ
ปริมาณส้ารองน้้า  

2. เครื่องจับพิกัด GPS – ส้ารวจและเก็บต้าแหน่งพิกัดเส้นทางน้้า ระบบน้้า และ
แหล่งส้ารองน้้า  

3. โปรแกรม Map Source – ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS – จัดท้าแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง  
5. โปรแกรม Google Earth – จัดท้าแผนที่อย่างง่าย และดูข้อมูลตา้แหน่งบน

ภาพถ่ายดาวเทียม  
6. โปรแกรม Excel ประยุกต์ – ตารางบันทึกข้อมูลสา้รวจแผนท่ีเสน้ทางน้้า ระบบ

น้้า และแหล่งส้ารองน้้า ตารางบันทึกข้อมูลปริมาณส้ารองน้้า ระบบบัญชี
โครงการ 

14)  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้า้ภูเขาเดิม 
ชุมชนแม่หาด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม ่  

 

1. เทคโนโลยดี้านการจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ – การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมการจดัการเอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล การใช้
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่อสบืค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร 

2. เทคโนโลยดี้านสารสนเทศภมูิศาสตร์ – การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องจับ
พิกัด GPS  
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3. เทคโนโลยดี้านแหล่งน้้า – บริหารจัดการแหล่งน้้า การท้าส้ารวจ รูปแบบและการ
สร้างท่อลอดเพื่อส่งน้้าข้ามแหล่งน้้าธรรมชาติ 

15)  โครงการก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมส่งน้้า
เหมืองแม่หาดข้ามล้าห้วยตองซาน  
ชุมชนแม่หาด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 

 

1. เทคโนโลยดี้านการจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ – การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมการจดัการเอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลก่อสร้าง
ท่อลอดสี่เหลี่ยมส่งน้้าเหมืองแม่หาดข้ามลา้ห้วยตองซาน  

2. เทคโนโลยดี้านสารสนเทศภมูิศาสตรภ์าพถ่ายดาวเทียม  
เครื่องจับพิกัด GPS – การใช้แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องจับพกิัด GPS เพื่อ
จัดท้าแผนที่เหมืองแม่หาดแสดงตา้แหน่งท่อลอดสี่เหลี่ยมส่งน้้าเหมอืงแม่หาด
ข้ามล้าห้วยตองซาน  

3. เทคโนโลยดี้านแหล่งน้้า – การศึกษาหาปริมาณน้้าและการไหลของน้้าในล้าห้วย 
การบริหารจัดการแหล่งน้้า การทา้ส้ารวจ รูปแบบและการสร้างท่อลอดเพื่อส่ง
น้้าข้ามแหล่งน้้าธรรมชาต ิ

16)  โครงการอนุรักษ์ปุาชายเลนเกิดใหม ่
หมู่ที ่4 บ้านห้วยทรัพย์ และหมู่ที่ 7 บ้าน
คลองกอ  
ชุมชนลีเล็ด ต.ลเีลด็ อ.พุนพิน จ.
สุราษฏร์ธาน ี  

 

1. คอมพิวเตอร์ – บันทึกข้อมูล และจัดท้ารายงาน  
2. เครื่องจับพิกัด GPS – ระบุพิกดัต้าแหน่งหรือพ้ืนท่ีด้าเนินโครงการ  
3. โปรแกรม Map Source – ถ่ายโอนข้อมูลพิกัดจากเครื่อง GPS  
4. โปรแกรม Google Earth – แสดงต้าแหน่งและพื้นท่ีโครงการ  

เพื่อจัดท้าแผนท่ีประกอบการพิจารณา  
5. โปรแกรม Quantum GIS – จัดท้าแผนที่พ้ืนท่ีด้าเนินงาน 

17)  โครงการตรวจวัดคณุภาพน้้า และ
ปรับปรุงน้้าเสียในคลองมหาสวสัดิ ์ 
ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

 

1. เครื่องจับพิกัด GPS  - จับพิกัดต้าแหน่งจุดตดิตั้งถังดักไขมันและติดตั้งถัง
จุลินทรีย์ – เก็บข้อมูลพื้นที่ส้าคญัต่างๆ รวมถึงข้อมูลแปลงเกษตร  

2. แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ/แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม  - วิเคราะห์และวางแผนจุด
เก็บตัวอย่างน้้า รวมถึงจุดติดตั้งถังดักไขมันและถังจุลินทรีย์ – วิเคราะห์เส้นทาง
น้้าและโครงสร้างน้้าของชุมชนเพื่อวางแผนบริหารจัดการ  

3. คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค  - ประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้จากเครื่องจับพิกัด GPS และ
แสดงผลเพื่อช่วยในการบรหิารจดัการ  

4. โปรแกรมประยุกต์ (Quantum GIS/Google Earth)  - ท้าแผนท่ีด้วยตัวเอง เพื่อ
ช่วยในการวางแผนการด้าเนินงานและเผยแพร่ความรู ้

18)  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้้าล้าห้วยแม่ลี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งน้้าพ้ืนท่ีเกษตรสาย
นาดง   
ชุมชนบ้านสบลี ต.แจซ้้อน อ.เมืองปาน  
จ.ล าปาง  

1. เทคโนโลยดี้านการจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ – การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมการจดัการเอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล การใช้
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสบืค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร  

2. เทคโนโลยดี้านสารสนเทศภมูิศาสตรภ์าพถ่ายดาวเทียม เครื่องจับพิกัด GPS – 
การใช้เครื่อง GPS ระบุตา้แหน่งโครงการ และ ใช้แผนที่ภาพดาวเทยีมในการ
ส้ารวจพ้ืนท่ีปุาชุมชน  
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3. โปรแกรม Quantum GIS – จัดท้าแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง 

19)  โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าและฝาย
ดักตะกอนลา้ห้วยย่าคา้   
ชุมชนบ้านสบลี ต.แจซ้้อน อ.เมืองปาน  
จ.ล าปาง   

 

1. เทคโนโลยดี้านการจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ – การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมการจดัการเอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล การใช้
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสบืค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร  

2. เทคโนโลยดี้านสารสนเทศภมูิศาสตรภ์าพถ่ายดาวเทียม เครื่องจับพิกัด  GPS – 
การใช้เครื่อง GPS ระบุตา้แหน่งโครงการ และ ใช้แผนที่ภาพดาวเทยีมในการ
ส้ารวจพ้ืนท่ีปุาชุมชน 

20)   โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูล้าหว้ยคต 
(คลองพระราชด้าริ) และหนองน้้ารั้ว  
ชุมชนบ้านหนองตาจอน ต.ทุ่งหลวง  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี   

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนงานจดัการพื้นที่เกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS – ส้ารวจ เก็บต้าแหน่งพิกัด พ้ืนท่ีเกษตร  
3. โปรแกรม Quantum GIS – ชุมชนเรียนรู้การใช้งานและประยุกต์ใช้งาน

โปรแกรม 
4. โปรแกรม Microsoft Word, Excel – การบันทึกและจดัเก็บข้อมลู บัญชี

ครัวเรือน 

21)  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้า้ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งน้้าพ้ืนท่ีเกษตรสาย
นาดง  
ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อค า  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร   

 

1. แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนจดัการแนวท่อ 
2. เครื่องจับพิกัด  GPS – ส้ารวจและเก็บต้าแหน่งพิกัดท่อลอด และพื้นท่ีที่ได้รับ

ประโยชน์ เพื่อแสดงต้าแหน่งพื้นทีด่้าเนินโครงการ 
3. โปรแกรม Map Source – ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS – จัดท้าแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง  
5. โปรแกรม Google Earth – จัดท้าแผนที่อย่างง่าย และดูข้อมูลตา้แหน่งบน

ภาพถ่ายดาวเทียม 
22)  โครงการขุดลอกพื้นที่รับน้้าบริเวณปาุ

ท้าเลชุมชนเวียลเรยีน ระยะที่ 2 
บ้านหนองใหญ่ ชุมชนบ้านหนองใหญ ่
 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
  

 

1. เทคโนโลยดี้านการจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ – การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมการจดัการเอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล การใช้
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่อสบืค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร  

2. เทคโนโลยดี้านสารสนเทศภมูิศาสตร์ – การใช้แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม  
3. เครื่องจับพิกัด  GPS เทคโนโลยีด้านแหล่งน้้า – การศึกษาหาปรมิาณน้้าและการ

ไหลของน้้าในฤดูน้้าหลาก การบรหิารจัดการ 
แหล่งน้้า การท้าสา้รวจ รูปแบบและการสรา้งที่ระบายน้้า 

23)  โครงการแก้ปญัหา น้้าแล้ง น้า้หลาก 
ชุมชนห้วยตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา  

 

1. แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ, แผนที่แสดงระดับความสูง –ส้ารวจพ้ืนท่ี และ
วางแผนงานจัดการโครงสร้าง 

2. เครื่องจับพิกัด  GPS –ส้ารวจ เก็บพิกัดต้าแหล่งน้้าท่ีต้องปรับปรุง  
3. โปรแกรม Microsoft Word, Excel –การบันทึกและจัดเก็บข้อมลู บัญชี

ครัวเรือน 
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24)  โครงการฝายหินก่อ  
เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ าห้วยทราย 
ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่  

 

1. แผนที่ภาพถา่ยดาวเทยีม  - ส้ารวจพื้นที่ และวางแผนจดัการปุาตน้น้้าเครือข่าย  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS – ส้ารวจและเก็บต้าแหน่งพิกัดปุาต้นน้า้เครือข่าย 

จุดท้าฝาย สุดเสี่ยงการพังทลาย จดุฝายชะลอน้้า  
3. โปรแกรม Map Source  - ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS  - จัดท้าแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง  
5. โปรแกรม Excel ประยุกต์  - ตารางบันทึกข้อมูลสา้รวจแผนท่ีปุาต้นน้้าเครือข่าย  

ตารางบันทึกข้อมูลระบบนิเวศน์ปาุต้นน้้า 

25)  โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า  
หมู่ที่ 1 บ้านดอนรัก ต.ดอนรัก  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี   

 

1. แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนงานจดัการพื้นที่เกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS – ส้ารวจ เก็บต้าแหน่งพิกัด พ้ืนท่ีเกษตร  
3. โปรแกรม Quantum GIS – ชุมชนเรียนรู้การใช้งานและประยุกต์ใช้งาน

โปรแกรม  
4. โปรแกรม Microsoft Word, Excel – การบันทึกและจดัเก็บข้อมลู บัญชี

ครัวเรือน 

26)  โครงการขุดลอกหน้าฝายล้าห้วยตาด
ชุมชนบ้านโกรกประดู่ ต.โคกกลาง  
อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรมัย์   

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม – ส้ารวจพ้ืนท่ีและวางแผนการปรบัปรงุฝายเก็บน้้า 
2. เครื่องจับพิกัด  GPS – ส้ารวจ เก็บต้าแหน่งพิกัดพื้นท่ีที่จะท้าการปรับปรุง  
3. โปรแกรม Microsoft Office – บันทึกและจัดเก็บข้อมูล การจัดทา้ข้อเสนอ การ

ด้าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ  
4. โปรแกรม Quantum GIS – การจัดท้าแผนท่ีแสดงพื้นที่การด้าเนินโครงการ 

แผนที่เส้นทางน้้า  
5. กล้องถ่ายภาพ – บันทึกภาพถ่าย ก่อน ระหว่าง และด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

27)  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตด้วย
เกษตรทฤษฎีใหม ่
ชุมชนบ้านดงบัง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่  
จ.ขอนแก่น 

1. คอมพิวเตอร์ ส้าหรับใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ข้อมูลการใช้น้้า ข้อมูล
ระดับน้้า ข้อมลูผลิตที่เกดิขึ้น ปัจจยัน้าเข้าปัจจัยนา้ออก รายรับรายจ่าย  

2. เทคโนโลยดี้านสารสนเทศภมูิศาสตรแ์ละใช้ GPS  การใช้แผนที่ภมูิศาสตร์ 
ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องระบุพิกัดภูมิศาสตร์ ส้ารวจขนาดพื้นที่รับน้า้ ต้าแหน่งระดับ
ความสูงของสระเก็บน้้า ขนาดของสระเก็บน้้า พื้นทีร่ับประโยชน์  

3. ไม้วัดระดับน้้า เพื่อเก็บข้อมลูระดับน้้า  
4. กล้องถ่ายรูป เก็บภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นท้ังระดับน้้า และการ

เจริญเติบโตของพืช  
5. อินเตอร์เน็ต ส้าหรับค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

28)  การท้าทฤษฎีใหม่เพื่อสนับสนุนและ
เสรมิสร้างให้สมาชิกรูจ้ักวางแผนการผลิต 
บ้านโกรกประดู่ ต.โคกกลาง  
อ.ล าปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที ่และวางแผนงานจัดการพืน้ท่ีเกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัด พื้นที่เกษตร 
3. โปรแกรม Quantum GIS ชุมชนเรียนรูก้ารใช้งานและประยกุต์ใช้งานโปรแกรม  
4. โปรแกรม Microsoft Word, Excel การบันทึกและจัดเก็บข้อมลู บัญชีครัวเรือน 



การประเมินผลการด าเนินงาน ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556           หน้า 61 
 

กิจกรรม เทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด 

29)  การพัฒนาแปลงเกษตรตามแนวทาง 
วนเกษตร 
ชุมชนบ้านคลองเรือ ต.ปากทรง  
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

1. คอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูล และจัดท้ารายงาน  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ระบุพิกัดต้าแหน่งหรือพ้ืนท่ีด้าเนินโครงการ  
3. โปรแกรม Map Source ถ่ายโอนข้อมูลพิกัดจากเครื่อง GPS  
4. โปรแกรม Google Earth แสดงต้าแหน่งและพื้นท่ีโครงการ แผนที่ประกอบการ

พิจารณา  
5. โปรแกรม Quantum GIS  จัดท้าแผนท่ีพื้นที่ด้าเนินงาน 

30)  การท้าวนเกษตรเพื่อเพ่ิมความสมบรูณ์
ของระบบนิเวศ 
บ้านดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ 
จ.น่าน 

1. เครื่องจับพิกัด GPS  เก็บพิกัดต้าแหน่งแปลงเกษตรของสมาชิกเก็บข้อมูลพื้นท่ี
เกษตรรายแปลง 

2. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ /แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม   ระบุขอบเขตของโซนพันธ์ุ
ไม้ในปุาชุมชน ระบุจดุแปลงเกษตรของเกษตรกร เพื่อง่ายต่อการบรหิารจัดการ  

3. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิศาสตร์น้าข้อมูลแปลงเกษตรมาขึ้นบน
แผนที่ท้าแผนที่ชุมชนด้วยตัวเอง 

31)  การท้าทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 
บ้านตูม ต.กดุน้ าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 

1. แผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที ่และวางแผนงานจัดการพืน้ท่ีเกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัด พื้นที่เกษตร  
3. โปรแกรม Quantum GIS ชุมชนเรียนรู้การใช้งานและประยุกต์ใช้งานโปรแกรม  
4. โปรแกรม Microsoft Word, Excel การบันทึกและจัดเก็บข้อมลู บัญชีครัวเรือน 

32)  การเพิ่มรายได้และผลผลิตภายใต้การ
ประยุกต์ใช้แนวทางทฤษฎีใหม ่
ชุมชนบ้านท่าค้อ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน  
จ.อุบลราชธาน ี

1.การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการ
เอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห ์และสรุปข้อมูล การใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร  

2. ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องจับพิกัด  GPS 
3. ด้านแหล่งน้้า การวางแผนจัดทา้โครงสร้างการใช้น้้า และการบรหิารการใช้น้้า

ภายในขอบเขตพื้นท่ี 

33)  การท้าการเกษตรแบบผสมผสานและ
การเช่ือมโยงการจัดการน้้าอย่างเป็น
ระบบตามแนวทางทฤษฎีใหม ่
ชุมชนบ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก 
จ.ปัตตาน ี

1.แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม สา้รวจพื้นที่ และวางแผนงานจัดการพืน้ท่ีเกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัด พื้นที่เกษตร  
3. โปรแกรม Quantum GIS ชุมชนเรียนรู้การใช้งานและประยุกต์ใช้งานโปรแกรม  
4. โปรแกรม Microsoft Word, Excel การบันทึกและจัดเก็บข้อมลู บัญชีครัวเรือน 

34)  การเรียนรู้วิธีการผลติตามแนวทางทฤษฎี
ใหม ่
บ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม แสดงพ้ืนท่ีสมาชิกกลุ่มทฤษฎีใหม ่ 
2. เครื่องจับพิกัด GPS ส้ารวจและจัดเก็บข้อมลูต้าแหน่งพื้นที่ด้าเนนิงาน  
3. โปรแกรม Map Source/Quantum GIS จัดการและแสดงผลขอ้มูลการส้ารวจ

ร่วมกับแผนท่ี  
4. เครื่อง Computer รวบรวม บันทึก และจัดท้าข้อมลูรายละเอียดโครงการ 
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35)  โครงการพัฒนารปูแบบวนเกษตรที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน  
เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ าลาว  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที ่และวางแผนจัดการพื้นที่แปลงเกษตร
ผสมผสาน  

2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจและเก็บต้าแหน่งพิกัดพื้นท่ีแปลงเกษตรผสมผสาน  
3. โปรแกรม Excel ประยุกต์  ตารางบันทึกข้อมูลส้ารวจแผนท่ีแหลง่การผลติ และ

เครือข่ายการตลาด จัดท้าแปลงสาธิตของวนเกษตร เพื่อพัฒนาสู่กองทุน
เครือข่ายจดัการวนเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน ระบบบัญชี
ครัวเรือน ระบบบัญชีกลุม่ แผนผังการผลิต ปฏิทินการผลิตแผนผังการผลิตและ
การตลาดสนับสนุนธุรกจิชุมชน 

36)  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ 
วนเกษตร 
ชุมชนบ้านสบลี ต.แจซ้้อน อ.เมืองปาน 
จ.ล าปาง 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม แสดงต้าแหน่ง ขอบเขตพื้นท่ีเกษตรของสมาชิก  
2. เครื่องจับพิกัด GPS ส้ารวจ จัดเก็บต้าแหน่งพิกัดและขอบเขตแปลงพื้นที่ของ

สมาชิกแบบวนเกษตร  
3. โปรแกรม Map Source น้าข้อมูลออกจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนที่  
4. โปรแกรม Quantum GIS  จัดท้าแผนท่ีโดยชุมชน  
5. โปรแกรม Google Earth จัดทา้แผนที่อย่างง่าย และแสดงต้าแหน่งบนภาพถ่าย

ดาวเทียม  
6. โปรแกรม Google  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้แกส่มาชิกในการ

น้ามาประยุกต์ใช้ในเพิ่มทักษะการท้าเกษตรแบบวนเกษตร  
7. โปรแกรม Excel ประยุกต ์จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการผลิต เพื่อน้าไปวิเคราะห์

และสรุปผลในรูปแบบกราฟและบญัชีต้นทุนการผลิต 
37)  โครงการส่งเสริมการทฤษฎีใหม ่

ชุมชนบ้านหนองตาจอน ต.ทุ่งหลวง  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที ่และวางแผนงานจัดการพืน้ท่ีเกษตร  
2. เครื่องจับพิกัด GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัด พื้นที่เกษตร  
3. โปรแกรม Quantum GIS  ชุมชนเรียนรูก้ารใช้งานและประยกุต์ใช้งานโปรแกรม  
4. โปรแกรม Microsoft Word, Excel  การบันทึกและจัดเก็บข้อมลู บัญชีครัวเรือน 

38)  โครงการส่งเสริมทฤษฎีใหมโ่รงเรียน 
ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อค า  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ใช้ในการแสดงขอบเขตพื้นท่ีเกษตรของสมาชิก 
ต้าแหน่งพ้ืนท่ีเกษตร  

2. เครื่องจับพิกัด GPS  ส้ารวจและจัดเก็บต้าแหน่งพิกัดและขอบเขตแปลงพื้นที่ของ
สมาชิกทฤษฎีใหม ่ 

3. โปรแกรม Map Source  น้าข้อมูลออกจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS  จัดท้าแผนท่ีด้วยตัวชุมชนเอง  
5. โปรแกรม Google Earth  จัดท้าแผนท่ีอย่างง่าย และดูข้อมูลตา้แหน่งบน

ภาพถ่ายดาวเทียม  
6. โปรแกรม Google  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้แกส่มาชิกในการ

น้ามาประยุกต์ใช้ในเพิ่มทักษะการท้าทฤษฎีใหม่  
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7. โปรแกรม Excel ประยุกต์  จัดเก็บและบันทึกข้อมลูการผลติ เพื่อน้าไปวิเคราะห์
และสรุปผลในรูปแบบกราฟ และท้าบัญชีต้นทุนการผลิต 

39)  โครงการส่งเสริมทฤษฎีใหม่ครัวเรือน 
ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อค า  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ใช้ในการแสดงขอบเขตพื้นท่ีเกษตรของสมาชิก 
ต้าแหน่งพื้นที่เกษตร  

2. เครื่องจับพิกัด GPS  ส้ารวจและจัดเก็บต้าแหน่งพิกัดและขอบเขตแปลงพื้นที่ของ
สมาชิกทฤษฎีใหม่  

3. โปรแกรม Map Source  น้าข้อมูลออกจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS  จัดท้าแผนท่ีด้วยตัวชุมชนเอง  
5. โปรแกรม Google Earth  จัดท้าแผนท่ีอย่างง่าย และดูข้อมูลตา้แหน่งบน

ภาพถ่ายดาวเทียม  
6. โปรแกรม Google  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้แกส่มาชิกในการ

น้ามาประยุกต์ใช้ในเพิ่มทักษะการท้าทฤษฎีใหม่  
7. โปรแกรม Excel ประยุกต์  จัดเก็บและบันทึกข้อมลูการผลติ เพื่อน้าไปวิเคราะห์

และสรุปผลในรูปแบบกราฟ และท้าบัญชีต้นทุนการผลิต 
40)  โครงการสร้างต้นแบบการท้าทฤษฎีใหม่ 

ชุมชนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร ์

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม การวางแผนงานจัดการพื้นท่ี  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัดพื้นท่ี  
3. คอมพิวเตอร์  การบันทึกและจดัเก็บข้อมูล ข้อมลูเปรียบเทียบระบบแพร่ 

กระจายน้้า (ปั้ม-ท่อ-หัวจ่าย) การจัดท้าข้อเสนอโครงการ การรายงานผล
โครงการ  

4. โปรแกรม Quantum GIS การจัดท้าแผนที่ด้าเนินโครงการ แผนที่เส้นทางน้้า  

41)  โครงการกองทุนทฤษฎีใหม ่
ชุมชนห้วยตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 

1. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศใช้เพื่อการส้ารวจและจัดท้าแผนการดา้เนินงาน  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ใช้ส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลต้าแหน่งและขอบเขตพ้ืนท่ี

ด้าเนินการทฤษฎีใหม่  
3. คอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการจัดเก็บบันทึกข้อมูล รายงานสรุปผล 

42)  โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรทางเลือกใน
รูปแบบวนเกษตร 
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าหว้ย
ทราย ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ส้ารวจพื้นที่ และวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรรายแปลง  
2. เครื่องจับพิกัด GPS ส้ารวจและเก็บต้าแหน่งพิกัดพื้นท่ีเกษตรรายแปลง  
3. โปรแกรม Map Source  ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS  จัดท้าแผนท่ีด้วยตัวชุมชนเอง  
5. โปรแกรม Microsoft Word  จัดการข้อมลู  
6. กล้องถ่ายรูป เก็บข้อมูล การน้าภาพมาใช้ในข้อมูล  
7. โทรมาตร  เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในชุมชน น้้าฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ 

ใช้ปรับกับวิถีในการท้าวนเกษตรในพ้ืนท่ี 
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43)  การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้ากลุ่มต้าบล 
จังหวัดน่าน 
เทศบาล/อบต. และส่วนราชการจงัหวัด
น่าน  12  แห่ง 

- วิธีการดูข้อมูลจากแผนที,่ แผนที่น้้าระดับต้าบล, Quantum GIS, GPS/ ใช้เพื่อ
การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในระดับกลุ่มต้าบล 

44)  การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้ากลุ่มต้าบล  
จังหวัดสุราษฎ์ธาน ี
เทศบาล/อบต. และส่วนราชการจงัหวัด
สุราษฎ์ธานี 6  แห่ง 

- วิธีการดูข้อมูลจากแผนที,่ แผนที่น้้าระดับต้าบล, Quantum GIS, GPS/ ใช้เพื่อ
การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในระดับกลุ่มต้าบล 

45)  ขุดลอกหนองบอน 
ชุมชนบ้านหนองโกน้อย ต.ท่าวัด  
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ชุมชนในลุ่มน้ า
ชี) 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที ่และวางแผนงานจัดการพืน้ท่ี  
2. เครื่องจับพิกัด GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัดพื้นท่ี  
3. โปรมแกรม Document และ Spreadsheet บันทึก และจัดเก็บข้อมูล จัดท้า

ข้อเสนอโครงการ และรายงานผลการด้าเนินงาน  
4. โปรแกรม Quantum GIS  จัดท้าแผนท่ีแสดงตา้แหน่งพื้นที่ด้าเนนิโครงการ และ

เส้นทางการกระจายน้้า 
46)  การเรียนรู้กิจกรรมวนเกษตร 

ชุมชนต าบลป่าแงะ ต.ปา่แงะ อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย 

1.  เครื่องจับพิกัด GPS เก็บพิกัดต้าแหน่งจุดที่จะสร้างฝาย  เก็บข้อมูลเส้นทางคลอง
ส่งน้้าสู่พื้นท่ีเกษตร  

2. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ /แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม   ช่วยในการวางแผนและ
วิเคราะหร์ะบบน้า้ของชุมชน ระบตุ้าแหน่งและขอบเขตพื้นท่ีในการด้าเนิน
โครงการเพื่อความชัดเจนของกรอบงาน 

47)  การปรับปรุงระบบส้ารองน้้าเพื่อทฤษฎี
ใหม่ภายในโรงเรียน  
ชุมชนบ้านโนนขวาง ต.โนนขวาง  
อ.บ้านด่าน จ.บุรรีัมย ์

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที ่และวางแผนงานจัดการพืน้ท่ี  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัดพื้นท่ี  
3. โปรมแกรม Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel  บันทึก 

และจัดเก็บข้อมลู จัดทา้ข้อเสนอโครงการ และรายงานผลการด้าเนินงาน  
4. โปรแกรม Quantum GIS จัดท้าแผนท่ีแสดงตา้แหน่งพื้นที่ด้าเนนิโครงการ 

48)  การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้้า ปุา 
เครือข่ายชุมชนป่าภูถ้ าภูกระแต ต.แวง
น้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

1.  เครื่องจับพิกัด GPS เก็บพิกัดต้าแหน่งจุดที่จะสร้างฝาย  เก็บข้อมูลเส้นทางคลอง
ส่งน้้าสู่พื้นท่ีเกษตร  

2. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ /แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม   ช่วยในการวางแผนและ
วิเคราะหร์ะบบน้า้ของชุมชน ระบตุ้าแหน่งและขอบเขตพื้นท่ีในการด้าเนิน
โครงการเพื่อความชัดเจนของกรอบงาน 

49)  การปรับปรุงโครงสร้างน้้าเพือ่การพัฒนา
ระบบเหมืองฝาย 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที ่และวางแผนงานจัดการพืน้ท่ี  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัดพื้นท่ี  



การประเมินผลการด าเนินงาน ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556           หน้า 65 
 

กิจกรรม เทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด 

ชุมชนบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 3. โปรแกรม Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel บันทึก และ
จัดเก็บข้อมลู จัดท้าข้อเสนอโครงการ และรายงานผลการด้าเนินงาน  

4. โปรแกรม Quantum GIS จัดท้าแผนท่ีแสดงตา้แหน่งพื้นที่ด้าเนนิโครงการ 

50)  กองทุนรักษ์น้้า 
ชุมชนบ้านนาเจริญ ต.ส าโรง อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธาน ี

1.  เครื่องจับพิกัด GPS เก็บพิกัดต้าแหน่งจุดที่จะสร้างฝาย  เก็บข้อมูลเส้นทางคลอง
ส่งน้้าสู่พื้นท่ีเกษตร  

2. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ /แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม   ช่วยในการวางแผนและ
วิเคราะหร์ะบบน้า้ของชุมชน ระบตุ้าแหน่งและขอบเขตพื้นท่ีในการด้าเนิน
โครงการเพื่อความชัดเจนของกรอบงาน 

51)  สร้างฝายกักเก็บน้้า 
ชุมชนบ้านตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง  
จ.ชัยภูม ิ

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที่ และวางแผนงานจัดการสรา้งฝาย  
2. เครื่องจับพิกัด  GPS ส้ารวจ เกบ็ต้าแหน่งพิกัด พื้นที่ฝาย  
3. โปรแกรม Quantum GIS ชุมชนเรียนรู้การใช้งานและประยุกต์ใช้งานโปรแกรม

เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Microsoft Word, Excel การบันทึกและจัดเก็บข้อมลูโครงการ 

52)  การปรับปรุงแหล่งน้้า เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน ์
ต.ยกกระบัตร  อ.สามเงา จ.ตาก 

 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที่ วางแผนการด้าเนินงาน และใช้ในการ
แสดงพื้นที่การด้าเนินโครงการ  

2. เครื่องจับพิกัด  GPS เพื่อส้ารวจ เก็บต้าแหน่งของล้าห้วย หนองน้้า และวางแผน
จัดการพื้นที่เกษตรแตล่ะแปลง  

3. โปรแกรม Quantum GIS จัดท้าแผนท่ี  
4. คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ เพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรปุข้อมูล ระบบ

เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร บันทึกความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก่อน-ระหวา่ง–หลัง การด้าเนินงาน เพื่อจดัท้ารายงาน 

53)  การขุดลอกล้าห้วยเพื่อแก้ปญัหาภัยแล้ง 
ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม  ส้ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนการด้าเนินงาน ใช้ในการ
แสดงพื้นที่การด้าเนินโครงการ และบริเวณใกล้เคยีง  

2. เครื่องระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) เพื่อส้ารวจ เก็บต้าแหน่งของ 
ล้าห้วย และวางแผนจดัการพื้นที่เกษตรแตล่ะแปลง  

3. โปรแกรม Quantum GIS จัดท้าแผนท่ี 
4. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจดัการเอกสาร เพื่อเก็บรวบรวม วเิคราะห์ และสรุปข้อมลู 

ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลและตดิต่อ สื่อสาร  
5. กล้องถ่ายรูป บันทึกความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ก่อน-ระหว่าง-หลัง การ

ด้าเนินงาน เพื่อจัดท้ารายงาน 
6. เทคโนโลยดี้านแหล่งน้้า ขุดลอกเพื่อเสรมิประสิทธิภาพล้าห้วยสาธารณะ ในการ

กักเก็บส้ารองน้้า และการคา้นวณหาปริมาณน้้า 
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54)  การพัฒนาแหล่งน้้าในปุาชุมชนและ
หนองกระทุ่มปง 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  ต.แม่พริก  
อ.แม่พริก จ.ล าปาง 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีม ส้ารวจพื้นที่ และวางแผนจัดการปุาต้นน้้าเครือข่าย 
2. เครื่องจับพิกัด GPS  ส้ารวจและเก็บต้าแหน่งพิกัดปุาชุมชน และจุดสร้างฝาย  
3. โปรแกรม Map Source  ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนท่ี  
4. โปรแกรม Quantum GIS จัดท้าแผนท่ี  
5. โปรแกรม Excel ประยุกต์ ตารางบันทึกข้อมูลส้ารวจแผนที่ปุาชุมชน ตาราง

บันทึกข้อมูลระบบนเิวศน์ปุาชุมชน 

55)  การพัฒนาระบบกักเก็บน้้าและส่งน้้าเพื่อ
การอุปโภค/บรโิภค 
พื้นที่ขยายผลเครือข่ายลุ่มน้ าแม่ละอุป  
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม ่

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีมสา้รวจพื้นที่ และวางแผนจัดการปุาต้นน้้าเครือข่าย  
2. เครื่องจับพิกัด GPS ส้ารวจและเก็บต้าแหน่งพิกัดปุาต้นน้้าเครือข่าย จุดท้าฝาย 

สุดเสี่ยงการพังทลาย จุดฝายชะลอน้้า  
3. โปรแกรม Map Source ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนที่  
4.  โปรแกรม Quantum GIS  จัดท้าแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง  
5.  โปรแกรม Excel ประยุกต์  ตารางบันทึกข้อมูลสา้รวจแผนท่ีปุา 

ต้นน้้าเครือข่าย ตารางบันทึกข้อมลูระบบนเิวศน์ปุาต้นน้า้ 

56)  การบริหารจัดการน้้าอย่างเปน็ระบบ 
ชุมชนบ้านทุ่งมหาศาล ต.มหาชัย  
อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 

1. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทยีมใช้ในการแสดงพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้้าและบรเิวณใกล้เคยีง  
2. เครื่องจับพิกัด GPS ส้ารวจและจัดเก็บพิกัดต้าแหน่งตดิตั้งท่อเหลี่ยมและประตูน้้า  
3. โปรแกรม Map Source น้าข้อมูลออกจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท้าแผนที่  
4. โปรแกรม Quantum GIS จัดท้าแผนท่ี  
5. โปรแกรม Google Earth  จัดท้าแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ  
6. โปรแกรมMicrosoft Excel, Word บันทึกข้อมูลและจัดท้ารายงาน 

57)  การก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าและฝายดัก
ตะกอนล้าห้วยตาด 
ชุมชนบ้านใหม่สารภี ต.ขุนควร อ.ปง  
จ.พะเยา 

 

1. เทคโนโลยดี้านการจัดการข้อมลู อย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมการจดัการเอกสารเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล  

2. การใช้ระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตเพื่อสืบค้นข้อมลูและติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมเครื่องระบุพิกัดภมูิศาสตร์  

3. การใช้เครื่องจับพิกัด GPS ระบตุ้าแหน่งโครงสร้างโครงการ และ ใช้แผนที่ภาพ
ดาวเทียมในการส้ารวจพื้นท่ีปุาชุมชน 

58)  การบริหารจัดการน้้าบ้านตาเตียว 
)ชุมชนขยายผล(  

บ้านตาเตยีว ต.คอโค อ.เมือง จ.สรุินทร ์

1. เครื่องระบุพิกัด GPS ใช้ส้ารวจ และเก็บตา้แหน่งพิกัด พื้นที่เกษตร แหล่งน้้า 
เส้นทางน้้า  

2. โปรแกรม Microsoft Office ใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล การจัดท้า
ข้อเสนอโครงการ การรายงานผลโครงการ  

3. โปรแกรม Google Earth ใช้ท้าแผนท่ีบ้านตาเตียว เส้นทางวาง PE 
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59)  การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้ากลุ่มต้าบล 
จังหวัดปราจีนบรุ ี
เทศบาล/อบต. และส่วนราชการจงัหวัด
ปราจีนบุรี 17  แห่ง   

- วิธีการอ่านข้อมูลจากแผนท่ี, แผนที่น้้าระดับต้าบล, Quantum GIS, GPS/ ใช้
เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในระดบักลุ่มต้าบล 

60)  การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้ากลุ่มต้าบล 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
เทศบาล/อบต. และส่วนราชการจงัหวัด
อุบลราชธานี 11  แห่ง   

- วิธีการดูข้อมูลจากแผนที,่ แผนที่น้้าระดับต้าบล, Quantum GIS, GPS/ ใช้เพื่อ
การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในระดับกลุ่มต้าบล 

61) การวิจัยและพัฒนาเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าชุมชนตามแนว
พระราชด้าร ิ
ชุมชนจัดการทรัพยากรน้ าตามแนว
พระราชด าริ 4 ภาค ทั่วประเทศ  22  
แห่ง   

- งานวิจัยและพัฒนา การจดัการโครงสร้างน้้า วนเกษตร และทฤษฎีใหม ่ที่
เหมาะสมกับชุมชน 

62)  การพัฒนาระบบส่งน้้าแปลงวนเกษตร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้้า  
ชุมชนทุ่งฮ้าง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 

1. เครื่องจับพิกัด  GPS จับพิกัดแนวทางท่อส่งน้้าและพิกัดพื้นท่ีที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน ์ 

2. แผนที่ดาวเทียม บอกต้าแหน่งที่ตั้งโครงการ ท่ีตั้งแปลงวนเกษตร สระแก้มลิง 
และแนววางท่อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส้าเร็จของการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ระดับ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สสนก. มีระดับความส้าเร็จของการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน 

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งระดับการวัดเป็น mile stone 5 ระดับ  
ระดับคะแนนที่ 1  ด้าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 1-2 ชุมชน 
ระดับคะแนนที่ 2  ด้าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 3-4 ชุมชน 
ระดับคะแนนที่ 3  ด้าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน 
ระดับคะแนนที่ 4  ชุมชนแม่ข่ายส่งรายงานสรุปผลการด้าเนินงานภายในสิ้นปีงบประมาณ 1-2 ชุมชน 
ระดับคะแนนที่ 5  ชุมชนแม่ข่ายส่งรายงานสรุปผลการด้าเนินงานภายในสิ้นปีงบประมาณ มากกว่า 3 

ชุมชน 
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ระดับท่ี 1-3 สสนก. ต้องสร้างแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล 
โดยผลการด้าเนินงานมีชุมชนแม่ข่ายที่มีศักยภาพและสามารถขยายผลได้ จ้านวน 5 ราย ดังตารางที่ 3-10 
ตารางที่ 3-10 ชุมชนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถขยายผลได้ ประจ้าปี

งบประมาณ 2556 

ชื่อชมุชนแม่ข่าย ผลการด าเนินงาน/ การขยายผล 
1) บ้านตูม ต.กดุน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร - ขยายกิจกรรมการจัดการน้า้ชุมชน ท่ีบ้านตูม หมู่ 2 และบ้านตูม หมู่ 10 

จ้านวน 45 ครัวเรือน 
2) เครือข่ายชุมชนรักษ์ปุาต้นน้้า 

ห้วยทราย ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่ 

- สร้างฝายกักเก็บน้้าขนาดเล็กเพื่อเพิ่มปริมาณน้้าในล้าห้วย และปาุตน้น้้า ใน
พื้นที่ 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1) หมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
2) หมู่บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 9 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
3) หมู่บ้านปุาตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8 ต.ปุาตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่
4) หมู่บ้านปุาตุ้มดอน หมู่ที่ 9 ต.ปุาตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่
5) หมู่บ้านห้วยกุ หมู่ที่ 7 ต.ปุาตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

3) ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.หาสวสัดิ์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

- ด้าเนินกิจกรรมการตรวจวัดคณุภาพน้้า และปรับปรุงน้้าเสียในคลองมหา
สวัสดิ ์หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จ้านวน 15 ครัวเรือน 

4) ชุมชนลุ่มน้้าประแสร์  ต.ปากน้้าประแสร์ 
อ.แกลง จ.ระยอง 

- ด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศปุาชายเลน กับเครือข่ายลุ่มน้้าประ
แสร์ 5  ต้าบล ได้แก่ ต.ปากน้า้ประแสร์ ต.ทางเกวียน ต.เนินฆ้อ ต.คลองปูน 
และ ต.ทุ่งควายกิน 

5) ชุมชนลีเล็ด ต.ลเีลด็ อ.พุนพิน  
จ.สุราษฏร์ธาน ี

- ด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลนเกดิใหม่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วย
ทรัพย์ และหมู่ที่ 7 บ้านคลองกอ 

 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ยึดตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการด้าเนินงานกับเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ คิดเป็นค่า
ร้อยละของการบรรลุตามเปูาหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลในการวิเคราะห์น้ามาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรอง
การปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งคณะที่
ปรึกษาได้มีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบ พบว่ามีครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพมี
ดังตารางที่ 3-11 
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ตารางท่ี 3-11 เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานกับเปูาหมายตามตัวชี้วัดในค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) เป้าหมาย  

ปี 2555 
เป้าหมาย  
ปี 2556 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

2553 2554 2555 

1) ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน - - 100 90 90* 89.37 99.30 

2) ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบโทรมาตร** 

- - - - 3 5 166.67 

*เปูาหมายเท่ากับปี 2555 

**ตัวช้ีวัดต่างไปจากปี 2555  

 
จากตารางที่ 3-11 เห็นได้ว่า ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน มีค่าใกล้เคียงกับเปูาหมาย คิด

เป็นร้อยละ 99.30 ขณะที่ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตร มีผลการด้าเนินงาน
เทียบกับเปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ 166.67 เมื่อพิจารณาร่วมกับการก้าหนดเปูาหมาย พบว่าเป็นเปูาหมายไม่ท้า
ทายมากนัก เพราะตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ก้าหนดเปูาหมายเท่ากับปี 2555 ขณะที่
ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตร เป็นตัวชี้วัดที่ต่างไปจากปีที่แล้วจึงไม่น้ามา
พิจารณา 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 
การด้าเนินงานของ สสนก. ถือว่ามีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ 

3.2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  
ตัวช้ีวัดที่  1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
คณะกรรมการบริหาร สสนก. ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี 2556 วงเงินงบประมาณ 

135.02 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพันแล้วทั้งสิ้น 120.67 ล้านบาท คงเหลือ 
14.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 89.37 
 

ตัวช้ีวัดที่  2 ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตร 
ระดับคะแนนที่ 1 ด้าเนินการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานของระบบโทรมาตรของ 

สสนก. ได้ตามเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ระดับคะแนนที่ 2 ด้าเนินการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานของระบบโทรมาตรของ 
สสนก. ได้ครบถ้วนตามเปูาหมายร้อยละ 90 

ระดับคะแนนที่ 3 ด้าเนินการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานของระบบโทรมาตรของ 
สสนก. ได้ครบถ้วนตามเปูาหมายร้อยละ 100 หรือมีการติดตั้งโทรมาตรเพ่ิมเติม 

ระดับคะแนนที่ 4 สถานีโทรมาตรสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ไม่มีการ down) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ระดับคะแนนที่ 5 สถานีโทรมาตรสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ไม่มีการ down) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ผลการด้าเนินงาน สสนก. ได้ตรวจสอบการท้างานของระบบโทรมาตร คัดเลือก 59 สถานีที่จะ
ด้าเนินการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานของระบบโทรมาตร และด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรักษา
ตามแผนได้ครบถ้วนตามเปูาหมายร้อยละ 100 พร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานพบว่าสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา (ไม่มีการ down) เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.98 
 
3.3 การศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร 

การศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก้ากับดูแลองค์กร ประการแรก
พิจารณาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ตามค้ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการด้าเนินงานกับเปูาหมายที่
ก้าหนดไว้ คิดเป็นค่าร้อยละของการบรรลุตามเปูาหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลในการวิเคราะห์น้ามาจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(รอบ 12 เดือน) ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้มีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบ พบว่ามีครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ผลการ
วิเคราะห์การก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การมีดังตารางที่ 3-12 
ตารางท่ี 3-12 เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานกับเปูาหมายตามตัวชี้วัดในค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก.  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) เป้าหมาย  

ปี 2555 
เป้าหมาย  
ปี 2556 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

2553 2554 2555 

1) ระดับการพัฒนาดา้นการก้ากับดูแลกิจการ - 3.16 4.8 3 3* 4.55 151.67 

2) ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล** - - - - 3 5 166.67 

*เปูาหมายเท่ากับปี 2555 
**ตัวช้ีวัดต่างไปจากปี 2555  
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จากตารางที่ 3-12 เห็นได้ว่า ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดมีค่าเกินเปูาหมายในทุกด้าน โดยเฉพาะระดับ
ความส้าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งมีผลการด้าเนินงานเทียบกับเปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ 166.67 เมื่อ
พิจารณาร่วมกับการก้าหนดเปูาหมาย พบว่าเป็นเปูาหมายไม่ท้าทายมากนัก เพราะตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้าน
การก้ากับดูแลกิจการ ก้าหนดเปูาหมายเท่ากับปี 2555 ขณะที่ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
เป็นตัวชี้วัดที่ต่างไปจากปีที่แล้วจึงไม่น้ามาพิจารณา 

ประการต่อมา พิจารณาด้านกฎหมาย พบว่า การก้ากับดูแลกิจการของ สสนก. นั้นเป็นไปตามมาตรา 24 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่ก้าหนดให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ควบคุมดูแลองค์การ
มหาชน ให้ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมการก้าหนดนโยบายการบริหารงาน 
และให้ความเห็นชอบต่อแผนการด้าเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ควบคุมการด้าเนินงานและ
บริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก้าหนดต่างๆ และหน้าที่อ่ืนตามที่พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งก้าหนด 

ประการสุดท้าย พิจารณาโครงสร้างองค์กร จากภาพประกอบด้านล่าง พบว่าเป็นการจัดองค์การแนวราบ 
(Flat Organization) ซึ่งมีจุดเด่นในแง่ความคล่องตัว รวดเร็ว ลดขั้นตอน จึงเหมาะสมกับภารกิจของ สสนก. ที่
ต้องท้างานเชิงรุกให้ทันต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ข้อมูลดังกล่าวนี้สอดคล้องการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่
กล่าวว่า “มีอะไรก็สามารถยกหูหรือเดินเข้าพบผู้บริหารได้เลย” 
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สรุปผลกำรศึกษำ 
สสนก. มีการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การดีมากเมื่อเทียบกับเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ มีการ

ก้ากับดูแลกิจการเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ และมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ อย่างไรก็ตาม มี
อุปสรรคด้านระบบการบริหารจัดการเล็กน้อยจากการมี “งานจร” ที่อาจกระทบต่อภารกิจประจ้าและเป็นการเพ่ิม
ภาระงาน อีกทั้งการที่มีบุคลากรจ้านวนหนึ่งปฏิบัติงานภายนอกสถานที่อาจท้าให้การสื่อสารองค์กรไม่ทั่วถึงหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก้าหนดได้ 

 

3.3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ  
ตัวช้ีวัดที่  1 ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการ 
สสนก. วัดระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการ จากการประเมินบทบาทและการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์กรมหาชน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ดังตารางที่ 3-13 
ตารางท่ี 3-13 การวัดระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการ  

ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัตงิาน (i) 

น้ าหนัก
คิดเป็น
ร้อยละ 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
ผลส าเร็จตามเปา้หมายของตัวชีว้ัด 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi)/∑Wi 1 2 3 4 5 

1).  บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

1.1) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ภายในเวลาที่ก้าหนด 

20.0 1 2 3 4 5 5.0000 1.0000 

1.2) บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ด้าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 

17.5        

(1) การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุม
ภายใน 

2.5 1 2 3 4 5 3.0000 0.0750 

(2) การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 

2.5 1 2 3 4 5 3.0000 0.0750 

(3) การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง 

2.5 1 2 3 4 5 3.0000 0.0750 

(4) การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

2.5 1 2 3 4 5 3.0000 0.0750 

(5) การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

(6) การพิจารณารายงานดา้นการเงิน 2.5 1 2 3 4 5 2.0000 0.0500 
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ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัตงิาน (i) 

น้ าหนัก
คิดเป็น
ร้อยละ 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
ผลส าเร็จตามเปา้หมายของตัวชีว้ัด 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi)/∑Wi 1 (SMi)  4 5 

(7) การพิจารณารายงานดา้นภารกิจหลกั 2.5 1 2 3 4 5 2.0000 0.0500 

1.3) การรายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแล
องค์การมหาชน 

5.0 1 2 3 4 5 5.0000 0.2500 

1.4) การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ /
อนุกรรมการ 

10.0 1 2 3 4 5 4.0000 0.4000 

1.5) การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่้าคัญต่อ
องค์การมหาชนในรายงานประจ้าปี งบประมาณ หรือ
เว็บไซต์ขององค์การมหาชน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลกั) อย่างถูกตอ้งเชื่อถือได้ 

17.5        

(1) มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน  
ความเส่ียงและภารกิจหลกัขององค์กร 

2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

(2) มีข้อมูลงบการเงิน  2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

(3) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน
เป็นรายบุคคล  

2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

(4) มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน 

2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

(5) มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน 
และอนุกรรมการ   

2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

(6) มีข้อมูลภารกิจหลกั และแผนยุทธศาสตร์   2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

(7) มีข้อมูลที่ส้าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 2.5 1 2 3 4 5 5.0000 0.1250 

2.) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์กรมหาชน 

2.1) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัผล
ประเมินและก้าหนดแนวทางปฏิบัติ เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที่ 

20 1 2 3 4 5 5.0000 1.0000 

 2.2) มีการจัดให้มีกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ 

10 1 2 3 4 5 5.0000 0.5000 

น้ าหนักรวม (∑W) 100 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.5500 
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ตัวช้ีวัดที่  2 ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ระดับคะแนนที่ 1 ก้าหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนระดับองค์กร) 
ระดับคะแนนที่ 2 วิเคราะห์ความจ้าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยการหารือแนวทางและวิธีการ

ร่วมกับระดับหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป และจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ระดบัคะแนนที่ 3 ด้าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ตามแผนร้อยละ 50 
ระดับคะแนนที่ 4 ด้าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ตามแผน ร้อยละ100 
ระดับคะแนนที่ 5 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในภาพรวม และจัดท้ารายงานน้าเสนอผู้บริหาร

พิจารณา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 
 
ทั้งนี้ สสนก. สามารถด้าเนินการได้ในระดับ 5 โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการดังนี้ 
1) ก้าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2) ด้าเนินการรวบรวมความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) จาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
- โอกาสในการปรับปรุงตนเอง (Opportunity for Improvement) จากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นแล้ว  

- แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี ของ สสนก.  (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556) ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 

- โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากร (Core Competency Gap Improvement) 
3) จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้กับบุคลากร สสนก. จ้านวน 107 ท่าน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน

กุมภาพันธ์ 2556) 
4) จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรรายปี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเสนอให้ ผสสนก. อนุมัติ

แผนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
5) ด้าเนินการจัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรรายปี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถ

ด้าเนินการจัดอบรมได้ตามแผน ร้อยละ 100 โดยหลักสูตรสุดท้ายด้าเนินการจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 12 และ 13 
กันยายน 2556 

6) สรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในภาพรวม และจัดท้ารายงานเ พ่ือน้ าเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ พิจารณา ส้าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรต่อไป 
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7) น้าเสนอรายงานการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ 16 
ตุลาคม 2556 
 
3.4 การจัดท าเกณฑ์การประเมินส าหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาที่พบว่า โครงการ/กิจกรรม ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี พ.ศ. 2556 มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 เพราะแผนปฏิบัติงานก้าหนดมาเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องปรับโครงสร้างการประเมินหรือตัดโครงการ/กิจกรรมใดออก ส้าหรับการจัดท้าเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความส้าเร็จในการด้าเนินงาน ควรค้านึงประเด็นต่อไปนี้ 

1) ความสอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

2) ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเปูาหมายตามที่ระบุไว้ในค้ารับรองการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  

3) เปูาหมายการด้าเนินงาน พ.ศ. 2556 ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถตอบสนองตัวชี้วัดและ
เปูาหมายตามที่ระบุไว้ในค้ารับรองการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ตัวอย่างเช่น  

ค้ารับรองการปฏิบัติงานฯ มีตัวชี้วัด จ้านวนการบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้า
และการเกษตร (รายการ) โดยก้าหนดเปูาหมายไว้ที่ 850 รายการ ขณะที่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
บ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ก้าหนดเปูาหมายการด้าเนินงานไว้ว่า “ด้าเนินการ
ปรับปรุงสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จ้านวน 501 สถานี และติดตั้งสถานีใหม่ในพ้ืนที่ต้นน้้า 
จ้านวน 10 สถานี พร้อมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารผ่านเครือข่าย 3G และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องของสถานการณ ์และปริมาณน้้าฝน” 

ซึ่งจะต้องทบทวนว่าเปูาหมายการด้าเนินงานข้างต้น สามารถท้าให้บรรลุเปูาหมายการบริการข้อมูลฯ 850 
รายการได้หรือไม ่

ส้าหรับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี พ.ศ. 2556 ควรมีการประเมินโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ในตารางที่ 3-14 
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ตารางท่ี 3-14 เกณฑ์การประเมินความส้าเร็จในการด้าเนินงาน 

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 

ด้านประสิทธิผล ความสามารถในการบรรลุ
เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ร้อยละของจ้านวนผลงาน 
เทียบกับค่าเปูาหมาย 

 ความสามารถในการบรรลุ
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

อาทิ ความพร้อมในการบริการ  
ความมีเสถียรภาพ ความแม่นย้า
เชื่อถือได้  
ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ตามข้อมูลเชิงประจักษ์) 
 

ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจ 
เทียบกับค่าเปูาหมาย 

ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละการเบิกจา่ยตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละ 80 ร้อยละการเบิกจา่ย 
เทียบกับค่าเปูาหมาย 

 ร้อยละของโครงการที่สามารถ
ด้าเนินการไดต้ามกรอบ
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละของจ้านวนผลงาน 
เทียบกับค่าเปูาหมาย 

ด้านการก ากับดูแล
โครงการ/กิจกรรม 

การเปิดเผยข้อมลูที่จ้าเป็นแก่
ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการรบัทราบข้อมลูที่
จ้าเป็น 
 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบ
ดุลยพินิจ) 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่เปูาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเปูาหมายมสี่วน
ร่วมกับโครงการ/กิจกรรม 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบ
ดุลยพินิจ) 

 

3.5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร  

จากการศึกษาท้ังหมดในส่วนที่ 1 คณะที่ปรึกษา มีความเห็นและข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
1) แผนยุทธศาสตร์ของ สสนก. ครอบคลุมภารกิจในหลายด้านกระจายไปยังฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ

ก้ากับตามแผนฯ จะสามารถท้าได้ดีขึ้น หากมีแผนยุทธศาสตร์ระดับฝุาย พร้อมกับมีคณะท้างานก้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ของแต่ละฝุาย ส้าหรับฝุายหรือหน่วยงานขนาดเล็ก อาจพิจารณาความใกล้เคียงของลักษณะงานเพ่ือจัด
ไปรวมกับฝุายอื่น ก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยไม่เป็นภาระงานเพ่ิมที่หนักเกินไป 

2) การถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ที่สอดแทรกเข้าไปในการประชุมประจ้าปีเป็นหลัก อาจยังไม่
พอที่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันต่อภาพรวมของทั้งองค์กร โดยเฉพาะส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่มัก
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มุ่งเน้นเฉพาะภารกิจตามหน้าที่ของตน ดังนั้น จึงควรมีกิจกรรมการถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ให้มาก
ขึ้น  

3) จากการศึกษาที่พบว่า สสนก. มี "งานจร" ค่อนข้างมาก แม้ว่าปัจจุบันอาจยังไม่กระทบต่อเปูาหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจ้าปี แต่ก็กระทบต่อการวางแผนระยะเวลาการด้าเนินการในงานประจ้า
รวมถึงงานโครงการ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับงานจรเหล่านี้ โดยให้มีการรวบรวมสถิติ 
งานจรที่เกิดข้ึนในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา เพ่ือวิเคราะห์จ้าแนกลักษณะงานว่าเป็นงานประเภทใดบ้าง เกี่ยวข้อง
กับฝุายใดบ้าง ซึ่งฝุายที่มักได้รับงานจรบ่อยครั้งก็ควรมีการทบทวนวางแผนอัตราก้าลังคนใหม่ โดยพิจารณางานจร
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานด้วย 

4) สสนก. ควรเปิดรับฟังเสียง หรือส้ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงภาวะที่เป็น
สุข มีความพร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมสิ่งแวดล้อม และการใช้เหตุผลสติปัญญา ของบุคลากรภายใน
องค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือที่จะรักษาบุคลากรไว้ได้ในระยะ
ยาวต่อไป 

5) จากการที่ สสนก. มีหน่วยตรวจสอบภายใน ท้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินโครงการที่ สสนก. ให้การ
สนับสนุน ขณะเดียวกันก็มีการประเมินตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน ที่ได้ลงนามไว้กับส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงควรมีการบูรณาการระบบการประเมินผล ให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
ตรวจสอบการด้าเนินงาน ไปพร้อมกับการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติ งาน 
(Self Assessment Report: SAR) ทั้งรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ในคราว
เดียวกัน สะดวกและประหยัดในการด้าเนินการ 
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บทที่ 4 บทสรุป 
 

การประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก.  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนึ่ง การศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ สอง การประเมินผลการด้าเนินงาน และ สาม
การจัดท้าเกณฑ์การประเมิน โดยจ้าแนกการน้าเสนอภายใต้ขอบเขตการศึกษา 6 หัวข้อ ดังนี้ 

4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สสนก. ตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ 2556  

โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและความสามารถตอบสนองต่อนโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศ  

แนวคิดการด้าเนินงานยึดหลักการท้าให้องค์กรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (Align the 
Organization) วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์เอกสารประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์เอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สรุปผลได้สอดคล้องกัน
ว่า แผนปฏิบัติงานประจ้าปี พ.ศ. 2556 ถูกก้าหนดมาเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 
ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้กรอบนโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องของประเทศ โดยมีความ
สอดคล้องกันในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่าการก้าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ต่างผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร อีกทั้งมีกลไกที่ส่งเสริมการรับรู้ร่วมกัน แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานนั้นยังมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงวัฒนธรรมองค์การ 
สามารถบ่งชี้ทิศทางองค์การได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน พบว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ก้าหนดเปูาหมายที่ท้าทาย แต่ก็
สามารถบรรลุได้ โดยอาจม ี“งานจร” เป็นข้อจ้ากัดหรืออุปสรรคเกิดข้ึนในทางปฏิบัติบ้างเล็กน้อย  

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน    

โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สสนก. และผลการด้าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  

แนวคิดการด้าเนินงานยึดตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ส่วนวิธีการศึกษาได้ท้าการเปรียบเทียบระหว่างผลการด้าเนินงานกับเปูาหมาย
ที่ก้าหนดไว้ในค้ารับรองการปฏิบัติงานฯ โดยคิดเป็นค่าร้อยละของการบรรลุตามเปูาหมาย ข้อมูลในการวิเคราะห์
น้ามาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) พร้อมกับการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
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 ผลการศึกษา 
พบว่า ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดมีค่าเกินเปูาหมายในทุกด้าน โดยเฉพาะระดับความส้าเร็จของการ

สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวนโครงการความร่วมมือใน
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และจ้านวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่าเปูาหมายปี 2556 ส่วนใหญ่ปรับสูงขึ้นจากปี 2555 ซึ่งนับว่าเป็นการก้าหนดเปูาหมาย
ที่ท้าทาย จึงกล่าวได้ว่า การด้าเนินงานของ สสนก. นั้นมีประสิทธิผลดีมาก 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   

โดยพิจารณาผลส้าเร็จของการปฏิบัติงานทางการเงิน ความคุ้มค่าในการบริหารและใช้งบประมาณ รวมถึง
ทรัพยากรทางการเงินอื่นๆ ให้สร้างผลผลิตและผลลัพธ์สูงสุด  

แนวคิดการด้าเนินงานยึดตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ส่วนวิธีการศึกษาได้ท้าการเปรียบเทียบระหว่างผลการด้าเนินงานกับ
เปูาหมายที่ก้าหนดไว้ในค้ารับรองการปฏิบัติงานฯ โดยคิดเป็นค่าร้อยละของการบรรลุตามเปูาหมาย ข้อมูลในการ
วิเคราะห์น้ามาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) พร้อมกับการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 ผลการศึกษา 

พบว่า ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน มีผลการด้าเนินงานใกล้เคียง เกือบเท่าค่าเปูาหมาย 
ขณะที่ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตร มีผลการด้าเนินงานเกินค่าเปูาหมาย โดย
ภาพรวมแล้วยังถือได้ว่าการด้าเนินงานของ สสนก. นั้นมีประสิทธิภาพดี 

4.4 ศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร 

โดยศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหาร สสนก. ในการก้ากับดูแลองค์กร และวิเคราะห์โครงสร้างการ
บริหารจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลไกระบบงานของฝุายต่างๆ  

แนวคิดการด้าเนินงานยึดตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน ของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
ด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ส่วนวิธีการศึกษาได้ท้าการเปรียบเทียบระหว่างผลการ
ด้าเนินงานกับเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ในค้ารับรองการปฏิบัติงานฯ โดยคิดเป็นค่าร้อยละของการบรรลุตามเปูาหมาย 
ข้อมูลในการวิเคราะห์น้ามาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment 
Report: SAR) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) พร้อมกับการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบ นอกจากนีย้ังพิจารณาด้านกฎหมาย และโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 
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ผลการศึกษา 
พบว่า ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดมีค่าเกินเปูาหมายในทุกด้าน โดยเฉพาะระดับความส้าเร็จในการ

พัฒนาบุคลากรรายบุคคล แตเ่ปูาหมายที่ก้าหนดไว้ก็ถือว่าไม่ท้าทายมากนัก เมื่อพิจารณาด้านกฎหมาย พบว่า การ
ก้ากับดูแลกิจการของ สสนก. นั้นเป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ก้าหนดใหค้ณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ควบคุมดูแลด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งอยู่แล้ว และ
เมื่อพิจารณาโครงสร้างองค์กร พบว่า สสนก. เป็นการจัดองค์การแนวราบ มีจุดเด่นในแง่ความคล่องตัว รวดเร็ว ลด
ขั้นตอน จึงเหมาะสมกับภารกิจของ สสนก. ที่ต้องท้างานเชิงรุกให้ทันต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จึงกล่าวได้ว่า 
สสนก. มีการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การดีมาก อย่างไรก็ตาม ก็มีอุปสรรคด้านระบบการบริหาร
จัดการเล็กน้อยจากการมี “งานจร” ที่อาจกระทบต่อภารกิจประจ้าและเป็นการเพ่ิมภาระงาน อีกทั้งการที่มี
บุคลากรจ้านวนหนึ่งปฏิบัติงานภายนอกสถานที่อาจท้าให้การสื่อสารองค์กรไม่ทั่วถึงหรือไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่
ก้าหนดได้ 

4.5 จัดท าเกณฑ์การประเมินส าหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน  

โดยก้าหนดวิธีการประเมินผลการด้าเนินงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการด้าเนินงานของ 
สสนก. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
 แนวคิดการด้าเนินงาน ยึดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่เน้นระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management – RBMs) วิธีการด้าเนินการคือ น้าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้สอดคล้องรองรับกัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก้าหนด 
 ผลการศึกษา 
  พบว่า โครงการ/กิจกรรม ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี พ.ศ. 2556 มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นอย่างดี จึงไม่ต้องปรับโครงสร้างการประเมินหรือตัดโครงการ/
กิจกรรมใดออก ส้าหรับการจัดท้าเกณฑ์การประเมินเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดความส้าเร็จในการด้าเนินงาน ควร
ค้านึงถึงหลักการส้าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) ความสอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค้า
รับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  2) ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
เปูาหมายตามที่ระบุไว้ในค้ารับรองการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 3) เปูาหมายการ
ด้าเนินงาน พ.ศ. 2556 ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถตอบสนองตัวชี้วัดและเปูาหมายตามที่ระบุไว้ในค้า
รับรองการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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4.6 จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร 

จากผลการศึกษาข้างต้น คณะที่ปรึกษา มีความเห็นและข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
  4.6.1 สสนก. ควรมีแผนยุทธศาสตร์ระดับฝุาย พร้อมกับมีคณะท้างานก้ากับแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละ
ฝุาย ส้าหรับฝุายหรือหน่วยงานขนาดเล็ก อาจพิจารณาความใกล้เคียงของลักษณะงานเพ่ือจัดไปรวมกับฝุายอื่น  

4.6.2 ควรมีกิจกรรมการถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ให้มากข้ึน  
4.6.3 ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ “งานจร” โดยให้มีการรวบรวมสถิติงานจรที่เกิดขึ้นในแต่ละ

ปีหรือแต่ละช่วงเวลา เพื่อวิเคราะห์จ้าแนกลักษณะงานว่าเป็นงานประเภทใดบ้าง เกี่ยวข้องกับฝุายใดบ้าง ซึ่งฝุายที่
มักได้รับงานจรบ่อยครั้งก็ควรมีการทบทวนวางแผนอัตราก้าลังคนใหม่ โดยพิจารณางานจรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาระงานด้วย 

4.6.4 สสนก. ควรเปิดรับฟังเสียง หรือส้ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงภาวะ
ที่เป็นสุข มีความพร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมสิ่งแวดล้อม และการใช้เหตุผลสติปัญญา ของบุคลากร
ภายในองค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือที่จะรักษาบุคลากรไว้ได้
ในระยะยาวต่อไป 

4.6.5 ควรมีการบูรณาการระบบการประเมินผล ให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการ
ด้าเนินงาน (ตามบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายใน) ไปพร้อมกับการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานตามค้า
รับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) ทั้งรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลได้ในคราวเดียวกัน สะดวกและประหยัดในการด้าเนินการ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

2. โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
3. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564)  
4. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
5. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558  
6. แผนปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
8. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555 – 2559 
9. แผนยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 – 2559 
10. พระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การ-
มหาชน) 

13. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ สสนก. ในปีงบประมาณ 2556 
14. เอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
15. เอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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