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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดตั งขึ นตาม               
พระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551                
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์การที่ท้าการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน ้าและ
การเกษตรและน้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้องค์กรต่างๆ  น้าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทั งในประเทศ
และต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศ               
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน            
ให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล ทั งนี ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ก้าหนดให้มี                         
การประเมินผลการด้าเนินงานของสถาบันฯ  ตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริหารก้าหนด                      
แต่ต้องไม่นานกว่า 3 ปี  
 
 ด้วยเหตุนี  คณะผู้วิจัยโดย ผศ.ดร. ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ และ                   
รศ .ด ร . ด าราวรรณ  วิ รุ ฬ ห ผล  จ ากศู น ย์ วิ จั ย เศ รษ ฐศาสตร์ป ระยุ กต์  คณ ะเศ รษ ฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  ซึ่ ง เป็นหน่ วยงานที่ ขึ นทะเบี ยน เป็ นที่ ป รึกษากระทรวงการคลั ง                             
และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด้าเนินงาน จึงได้จัดท้ารายงานเพื่อน้าเสนอให้พิจารณาดังนี  
 
 1. ผลการประเมินการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 องค์การมหาชนต้องบริหารงานสนองตอบหลายวัตถุประสงค์  จึงอาจเกิดความสับสนและ                     
มีข้อจ้ากัดในการบริหารงานสูง กล่าวคือ นอกจากองค์การมหาชนจะต้องด้าเนินการตามวัตถุประสงค์                
ตามกฎหมายจัดตั งแล้ว ยังต้องด้าเนินการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล รวมทั งนโยบายของหน่วยงาน
กลางที่ควบคุมดูแลด้วย โดยในบางครั งวัตถุประสงค์จะขัดแย้งกัน นอกจากนี กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ                
ที่หน่วยงานกลางก้ากับดูแลจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับทุกองค์การมหาชน ทั งๆ ที่องค์การ
มหาชนมีความแตกต่างกันอย่างมากในหลายกรณี อาทิประเภทวัตถุประสงค์การจัดตั ง ขนาดและมูลค่าของ
องค์การมหาชน อีกทั ง ยังแตกต่างกันในด้านบริการที่ให้กับผู้รับบริการ ด้วยเหตุนี การประเมินผล                
การด้าเนินงานจึงต้องมีการประเมินผลการด้าเนินงานโดยค้านึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การมหาชน 
 
 สสนก. เป็นองค์การมหาชนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั งและลักษณะการด้าเนินงานที่ต่างจาก
องค์การมหาชนอ่ืนๆ ดังนั นการประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก. จึงควรท้าการประเมินงาน    
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานโดยตรงของตัว สสนก . เอง คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาแผนการ
ด้าเนินงานของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั งได้มีการปรึกษาและประชุมร่วมกับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของ สสนก. เพ่ือก้าหนดตัวชี วัดที่เหมาะสมที่สามารถสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานโดยตรง
ของ สสนก. โดยผลการประเมินที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดสามารถบ่งชี ถึงระดับการพัฒนาของการด้าเนินงาน
โดยรวมของตัว สสนก. เอง และผลจากการประเมินที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดสามารถสะท้อนถึงจุดแข็งและ
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

จุดอ่อนที่ เกิดขึ นจากการด้าเนินงานโดยรวม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสามารถน้าไปสู่แนวทาง            
การปรับปรุงการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึ นต่อไปในอนาคต 
 
 การประเมินลักษณะนี เป็นการประเมินที่สะท้อนถึงการด้าเนินงานของ สสนก. อย่างไร                  
ก็ตามผลการประเมินการด้าเนินงานนี ไม่สามารถน้าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินการด้าเนินงานของ
องค์การมหาชนอ่ืนๆ เนื่องจากการด้าเนินงานขององค์การมหาชนแต่ละแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั น      
การเปรียบเทียบผลการประเมินการด้าเนินงานของ สสนก. จึงเป็นการเปรียบเทียบกับผลการประเมิน            
การด้าเนินงานที่ผ่านมาของ สสนก. ถ้าผลการประเมินการด้าเนินงานของ สสนก. มีค่าที่มากขึ น               
เมื่อเทียบกับผลการประเมินการด้าเนินงานในอดีต แสดงว่าการด้าเนินงานของ สสนก. อยูในทิศทาง                   
ที่ถูกต้องตามนโยบายที่ได้ก้าหนดไว้ มีการด้าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน และมีการ        
บริหารจัดการองค์การที่เหมาะสม 
 
 การประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก . ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดระบบประเมินผล               
การด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจซึ่ งก้าหนดโดยส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี  
 
 การวัดผลการด้าเนินงานโดยรวมของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ได้มีการวัดผล           
การด้าเนินงานใน 3 ด้าน โดยคะแนนการประเมินทั ง 3 ด้านจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าดัชนีแบบถ่วงน ้าหนัก             
ซึ่งค่าดัชนีแบบถ่วงน ้าหนักนี จะถูกใช้เป็นตัวสะท้อนถึงการวัดผลการด้าเนินงานโดยรวม รายละเอียด               
การประเมินผลการด้าเนินงานใน 3 ด้านและน ้าหนักในแต่ละด้านสามารถแสดงได้ดังนี  
 
 1)  การด้าเนินงานตามนโยบาย (น ้าหนักร้อยละ 20) 
 2)  ผลการด้าเนินงานขององค์การ (น ้าหนักร้อยละ 60) 
  - Financial 
  - Non-Financial  
 3)  การบริหารจัดการองค์การ (น ้าหนักร้อยละ 20) 
  - บทบาทของคณะกรรมการองค์การ 
  - การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 คะแนนการประเมินในด้านที่  1 และด้านที่  2 สามารถค้านวณได้ โดยการประเมินตัวชี วัด                
ตามช่วงที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนระหว่าง 1-5 รายละเอียดของคะแนนการประเมินของแต่ละตัวชี วัดมีดังนี  
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.08 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
 
ระดับท่ี 5 4 3 2 1 
ความหมาย ดีมาก ดี ปกติ ต้่า ต่้ามาก 
เกณฑ์คะแนน 1.18 1.09-1.17 1.00-1.08 0.91-0.99 0.00-0.90 

 
 จากนั นค่าประเมินของตัวชี วัดในแต่ละด้านจะถูกค้านวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก  
 
 คะแนนการประเมินในด้านที่ 3 สามารถค้านวณได้โดยการแปลงค่าประเมินของตัวชี วัดตามช่วง            
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนระหว่าง 1-5 โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
 
ระดับท่ี 5 4 3 2 1 
ความหมาย ดีมาก ดี ปกติ ต้่า ต่้ามาก 

 
 โดยคะแนนของตัวชี วัดในแต่ละด้านจะถูกค้านวณจากจ้านวนของกิจกรรมที่มีการจัดท้า              
ในตัวชี วัดนั นๆ และค่าท่ีได้ถูกค้านวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก 
 
 โดยความหมายของค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักจากการประเมินด้าน 1-3 มีดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00              ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20              ท้าได้ดีตามที่นโยบายก้าหนด 
2.61-3.40              ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60              ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80              ท้าไม่ได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
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 ผลการประเมินในด้านที่ 1 สามารถแสดงได้ดังนี  
 

พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลการด้าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 
ผลการด้าเนินงาน/

แผนปฏิบัติงาน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1. การด้าเนินงานตามนโยบาย - 4.77 
1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและฐานความรู้            
     ด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร 

 4.33 

ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนจ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
   ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต  
   เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน 

1.11 
(21/19) 

4 

2) สัดส่วนของจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.16 
(22/19) 

4 

3) สัดส่วนของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน ้า 
   ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ  
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด  

1.33 
(4/3) 

5 

1.2 การให้บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และ 
     สารสนเทศเพื่อให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ 
     ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร 

- 4.50 

ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
   องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษาและชุมชน 
   ที่น้าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมาย 
   ที่ก้าหนดไว้ 

2.19 
(245/112) 

5 

2) สัดส่วนของจ้านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ 
   ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.12 
(447/400) 

4 

3) สัดส่วนของความถูกต้องของบริการข้อความสั น (SMS)  
   แจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเขื่อน และ พายุ  
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.10 
(98.9/90) 

4 

4) สัดส่วนของจ้านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน ้า 
   สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการวางแผนโครงการ 
   พัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ได้ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.20 
(54/45) 

5 
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ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 
ผลการด้าเนินงาน/

แผนปฏิบัติงาน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1.3 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และ 
     ความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและ 
     การเกษตรทั งในประเทศและต่างประเทศ 

- 5 

ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและ 
   ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.50 
(21/14) 

5 

1.4 บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุน 
     การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ  
     ให้กับประชาชนและชุมชน 

- 5 

ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร 
   ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถ 
   น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.20 
(96.1/80) 

5 

1.5 พัฒนาต้นแบบความส้าเร็จของการจัดการ 
     ทรัพยากรน ้าชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล 

- 5 

ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการขยายผล 
   ของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชนต่อจ้านวนเป้าหมาย 
   ที่ก้าหนดไว้ 

3.00 
(6/2) 

5 

 
ตารางท่ี 1: ผลการด้าเนินงานด้านการด้าเนินงานตามนโยบาย 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าคะแนนของตัวชี วัดมีค่าที่สูงเกือบทุกค่า โดยค่าคะแนนของการประเมิน
ตัวชี วัดแต่ละตัวอยู่ในช่วง 4-5 คะแนน นอกจากนี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า คะแนนของตัวชี วัด 
ในด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร
ทั งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
และพัฒนาของสถาบันฯ ให้กับประชาชนและชุมชน  และด้านการพัฒนาต้นแบบความส้าเร็จ                   
ของการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล ได้คะแนนเต็ม 5 ส้าหรับด้านการวิจัย                 
และพัฒนาเทคโนโลยีและฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตรได้คะแนนการประเมิน 
4.33 และในด้านการให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศเพ่ือให้องค์การต่างๆ              
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น้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร ได้คะแนนการประเมิน 4.50                
จากผลการประเมินที่กล่าวมา ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของการประเมินในด้านการด้าเนินงานตามนโยบาย                
มีค่าเท่ากับ 4.77 ดังนั นสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า การด้าเนินงานตามนโยบายของ สสนก.                 
ท้าได้ดมีากกว่าทีน่โยบายก้าหนด 
 
 อย่างไรก็ตาม สสนก . สามารถปรับปรุงผลการด้าเนินงานด้านการด้าเนินงานตามนโยบาย                  
ให้ดียิ่งขึ น โดย สสนก. ควรเพ่ิมจ้านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้                  
ในภาคการผลิตเกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชนและจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
นอกจากนี  สสนก. ควรให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรมากขึ น 
 
 ผลการประเมินในด้านที่ 2 สามารถแสดงได้ดังนี  
 

ผลการด้าเนินงานขององค์การ ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

2.  ผลการด้าเนินงานขององค์การ - 4.75 
2.1  ตัวชี วัดทางการเงิน - 5 

ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1)  สัดส่วนของ EVA/ค่าใช้จ่ายของโครงการทั งหมด 10.75 
(4,229.4/393.2) 

5 

2.2  ตัวชี วัดที่ไม่ใช่การเงิน  
      (ตัวชี วัดด้านประสิทธิผลของการด้าเนินงาน) 

- 4.50 

2.2.1. Human Productivity/Productivity - 4.75 
ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/

แผนปฏิบัติงาน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน 
   วารสารวชิาการ ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  

1.16 
(22/19) 

4 

2) สัดส่วนของจ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและ 
   ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.50 
(21/14) 

5 

3) สัดส่วนของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน ้า 
   ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ  
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด  

1.33 
(4/3) 

5 

4) สัดส่วนของจ้านวนฐานข้อมูลน ้าระดับต้าบล 
   ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด  

1.31 
(656/500) 

5 
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ผลการด้าเนินงานขององค์การ ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

2.2.2  Utilization - 4.50 
ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/

แผนปฏิบัติงาน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนบริการวิเคราะห์และบริการข้อมูล 
  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจ้านวน 
  เป้าหมายที่ก้าหนดไว้  

1.12 
(447/400) 

4 

2) สัดส่วนของจ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
   ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร  
   บริการและภาคสังคม/ชุมชนต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  

1.11 
(21/19) 

4 

3) สัดส่วนของจ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
    องค์กรสาธารณกุศลสถาบันการศึกษาและชุมชน               
    ที่น้าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

2.19 
(245/112) 

5 

4) สัดส่วนของจ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการ 
    ขยายผลของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชนต่อจ้านวน 
    เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

3.00 
 (6/2) 

5 

2.2.3  Loss/Effect - 4.25 
ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/

แผนปฏิบัติงาน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่ 
    แหล่งน ้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผน 
    โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ได้ต่อเป้าหมาย 
    ที่ก้าหนด 

1.20 
(54/45) 

5 

2) สัดส่วนของครัวเรือนที่สามารถเพ่ิมผลผลิต 
    ทางการเกษตรได้ในฤดูแล้งต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.15 
(18,418/16,000) 

4 

3) สัดส่วนของพื นที่ที่สามารถลดความเสียหาย 
    จากอุทกภัยและภัยแล้งต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.09 
(305,328/280,000) 

4 

4) สัดส่วนของปริมาณน ้าส้ารองของชุมชนที่เพ่ิมขึ น 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.10 
(11/10) 

4 
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ผลการด้าเนินงานขององค์การ ผลการด้าเนินงาน/
แผนปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้

2.2.4  Quality of Product/Service - 4.5 
ตัวชี วัด ผลการด้าเนินงาน/

แผนปฏิบัติงาน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร 
   ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถ    
   น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.20 
(96.1/80) 

5 

2) สัดส่วนของความถูกต้องของบริการข้อความสั น  
   (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเขื่อน     
   และ พายุ ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.10 
(98.9/90) 

4 

3) สัดส่วนของความถูกต้องของผลการคาดการณ์ 
   สภาพอากาศจากแบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศ 
   ระยะสั น (WRF-ROMS) 

1.09 
(76/70) 

4 

4) สัดส่วนของหน่วยงานที่มีศักยภาพท่ีเข้าร่วมต่อยอด 
   การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อน้าไปประยุกต์ 
   ในการส้ารวจ จัดท้าแผนที่ และวางแผนพัฒนา 
   โครงการแหล่งน ้าต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.25 
(5/4) 

5 

 

ตารางท่ี 2: ผลการด้าเนินงานด้านการด้าเนินงานขององค์การ 
 
 จากตารางที่  2 พบว่า ผลการประเมินในด้านตัวชี วัดทางการเงิน ได้คะแนนเต็ม 5 และ                          
ผลการประเมินในด้านตัวชี วัดที่ไม่ใช่การเงิน (ตัวชี วัดด้านประสิทธิผลของการด้าเนินงาน) ได้คะแนน 4.50 
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการด้าเนินงานด้านการด้าเนินงานขององค์การมีค่าเท่ากับ 4.75 จึงท้าให้
สามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า สสนก. มีผลการด้าเนินการขององค์การอยู่ในระดับทีด่ีมาก 
 
 อย่างไรก็ตาม สสนก. สามารถปรับปรุงให้ผลการด้าเนินงานขององค์การให้ดียิ่งขึ น โดยเพ่ิมจ้านวน
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ้านวนบริการวิเคราะห์และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และจ้านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร 
บริการและภาคสังคม/ชุมชน นอกจากนี  สสนก. ต้องสามารถสร้างผลกระทบให้มากขึ น  กล่าวคือ                  
งานบริการของ สสนก. ต้องสามารถท้าให้ครัวเรือนที่สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ในฤดูแล้ง                 
ได้มากขึ น เพ่ิมจ้านวนพื นที่ที่สามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งให้มากขึ น และปริมาณ               
น ้าส้ารองของชุมชนต้องเพ่ิมขึ น นอกจากนี ระดับความถูกต้องของผลการคาดการณ์สภาพอากาศ                
จากแบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น (WRF-ROMS) ต้องสูงขึ น 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 ผลการประเมินในด้านที่ 3 สามารถแสดงได้ดังนี  
 

ผลการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์การ  ค่าคะแนนที่ได้ 
1. บทบาทของคณะกรรมการองค์การ 5 
2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 5 
    2.1 การควบคุมภายใน 5 
    2.2 การตรวจสอบภายใน 5 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
    3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
    3.2 การมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 5 

 
 ตารางท่ี 3: ผลการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์การ 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินในทุกๆ ด้านได้คะแนนประเมินเต็ม 5 ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย              
ของการประเมินเท่ากับ 5 ดังนั นผลการด้าเนินงานการบริหารจัดการองค์การอยู่ในระดับดีมาก 
 
 ผลการประเมินทั งหมดที่กล่าวมา สามารถสรุปผลการด้าเนินงานทั งหมดในภาพรวมของ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดังตารางที่ 4 

 
ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 

ตัวชี วัดย่อย 
ระดับ 

คะแนนรวมเฉลี่ย 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

ระดับคะแนน        
ปรับค่าถ่วงน ้าหนัก 

1. การด้าเนินงานตามนโยบาย 10 4.77 .20 0.95 
2. การด้าเนินงานขององค์การ 17 4.75 .60 2.85 
3. การบริหารจัดการองค์การ 5 5 .20 1.00 

ผลการด้าเนินงานโดยรวม 32  1.0 4.80 
 
ตารางท่ี 4: ผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ในภาพรวมของทั งองค์การ            
มีค่าเท่ากับ 4.80 ดังนั นผลการประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ในภาพรวมของทั งองค์การ                
อยู่ในระดับดีมาก กล่าวคือ สสนก. มีการด้าเนินงานตามนโยบายที่ได้ก้าหนดไว้และมีผลการด้าเนินงาน             
ที่ดีมาก นอกจากนี ระดับการบริหารจัดการภายในของ สสนก. ก็ยงัอยู่ในระดับที่ดีมากเช่นกัน 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 2. ผลการประเมินการด้าเนินงานด้านประสิทธิผลของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
 การประเมินการด้าเนินงานด้านประสิทธิผลสามารถท้าการประเมินได้ตามกรอบการประเมินผล
การปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน  จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า                 
ผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นมีค่าเท่ากับเป้าหมายที่ก้าหนดในตัวชี วัดที่ 1 นอกจากนี ในตัวชี วัดที่ 2 ถึง 5 
พบว่า ผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นมีค่ามากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด ดังนั นผลการประเมินตามกรอบ               
การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนบ่งชี ได้ว่าการด้าเนินงาน                  
ของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 
 น อกจากนี ก ารป ระ เมิ น ผลด้ าน ป ระสิ ท ธิ ผ ล ส าม ารถท้ า ได้ ใน เชิ ง ท ฤษ ฎี  ก ล่ าวคื อ                              
เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จริงว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ดังนั นการประเมินประสิทธิผล               
ในส่วนนี จึงเป็นการเปรียบเทียบเป้าหมายที่ตั งไว้กับผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นจริงจากตัวชี วัดที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการด้าเนินงานตามนโยบายและผลการด้าเนินงานขององค์การ ผลของประเมินสามารถแสดงได้               
ดังตารางที ่5 
 

 

ตัวชี วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เป้าหมาย ผล 

1) จ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไป 
    ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน  
    (เรื่อง) 

19 21 

2) จ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล  
    สถาบันการศึกษาและชุมชนที่น้าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ (ราย) 

112 245 

3) จ้านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ 
    ทรัพยากรน ้าและการเกษตร (รายการ) 

400 447 

4) อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั น (SMS) แจ้งเตือน 
    ปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเขื่อน และ พายุ (ร้อยละ) 

90 98.9 

5) จ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและต่างประเทศที่มี 
    กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ) 

14 21 

6) ร้อยละผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรมที่สามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

80 96.1 

7) จ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการขยายผลของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชน  
    ต่อจ้านวนเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ (ชุมชน) 

2 6 

8) จ้านวนฐานข้อมูลน ้าระดับต้าบล (ต้าบล)  500 656 
9) จ้านวนครัวเรือนที่สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ในฤดูแล้ง               
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด (ครัวเรือน) 

16,000 18,418 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

ตัวชี วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เป้าหมาย ผล 

10) จ้านวนพื นที่ที่สามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
     ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด (ไร่) 

280,000 305,328 

11) ปริมาณน ้าส้ารองของชุมชนที่เพ่ิมขึ นต่อเป้าหมายที่ก้าหนด               
     (ล้าน ลบ.ม.) 

10 11 

12) อัตราความถูกต้องของผลการคาดการณ์สภาพอากาศจาก 
 แบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น (WRF-ROMS)  
 (ร้อยละ) 

70 76 

13) จ้านวนหน่วยงานที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมต่อยอดการใช้เทคโนโลยี               
ภูมสิารสนเทศ เพื่อน้าไปประยุกต์ในการส้ารวจ จัดท้าแผนที่           
และวางแผนพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (หน่วยงาน) 

4 5 

 
ตารางท่ี 5: ตัวชี วัดด้านประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับด้านการด้าเนินงานตามนโยบายและ 
              ผลการด้าเนินงาน 
  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการด้าเนินงานของตัวชี วัดด้านประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับด้านการ
ด้าเนินงานตามนโยบายและผลการด้าเนินงานมีค่าที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในทุกๆ ตัวชี วัด ดังนั น
สามารถสรุปได้ว่า การด้าเนินงานตามนโยบายและผลการด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 
 จากผลการประเมินตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงาน              
ขององค์การมหาชนและผลการประเมินตัวชี วัดด้านประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับด้านการด้าเนินงาน                   
ตามนโยบายและผลการด้าเนินงาน พบว่า มีความสอดคล้องกัน ดังนั นสามารถสรุปได้ว่าการด้าเนินงาน               
ของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 
3. ผลการประเมินการด้าเนินงานด้านประสิทธิภาพของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 การประเมินการด้าเนินงานด้านประสิทธิภาพสามารถท้าได้ตามค้ารับรองการปฎิบัติงาน                    
ขององค์การมหาชน จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าผลการด้าเนินงานของ สสนก. ที่เกิดขึ นมีค่ามากกว่า
เป้าหมายที่ก้าหนดในทุกตัวชี วัด ดังนั นผลการประเมินตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน
สามารถบ่งชี ได้ว่าการด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 นอกจากเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน 
การประเมินผลด้านประสิทธิภาพสามารถประเมินได้ในทางทฤษฎีซึ่งเป็นการพิจารณาจากปัจจัยการผลิต             
ที่ต้องการศึกษา เช่น การประเมินประสิทธิภาพสามารถท้าได้โดยการพิจารณาถึงงบประมาณทางด้าน
การเงินและจ้านวนบุคลากรที่วางแผนว่าจะใช้ในการด้าเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทางด้าน
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

การเงินและจ้านวนบุคลากรใช้ในการด้าเนินงานจนส้าเร็จจริง ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการเงิน
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 6 
              หน่วย = ล้านบาท 

 
 

ประเภทงบรายจ่าย 

 

แผนที่ได้รับ
อนุมัติจาก            
กสสนก.            
ปี 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ผลการ              
ใช้จ่าย* 
(สะสม) 

 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ร้อยละ          
การใช้จ่าย

เทียบกับแผน 

รวมทั งสิ น 329.4583 322.5995 6.8588 97.92 
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 83.8078 83.7967 0.0111 99.99 
2) ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน 31.0467 30.5195 0.5272 98.30 
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ (5 โครงการ) 214.6038 208.2833 6.3205 97.05 
    3.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
          บ้ารุงรักษา และติดตั งสถานี 
          โทรมาตรอัตโนมัติ 
    3.2) โครงการพัฒนาระบบ 
          ศูนย์คลังข้อมูลน ้าและ 
          ภูมิอากาศแห่งชาติ 
    3.3) โครงการสร้างแม่ข่าย 
          การจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน 
          ด้วยวิทยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลย ี
    3.4) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศ 
          น ้าระดับต้าบล ระยะที่ 4 
    3.5) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
          ศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
          สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

15.5000 
 
 
 

69.1038 
 
 

20.0000 
 
 

50.0000 
 

60.0000 

15.4982 
 
 
 

65.6201 
 
 

19.4565 
 
 

47.7084 
 

60.0000 

0.0018 
 
 
 

3.4837 
 
 

0.5435 
 
 

2.2916 
 
- 

99.99 
 
 
 

94.96 
 
 

97.28 
 
 

95.42 
 

100.00 
 

หมายเหต:ุ ผลการใช้จ่าย = งบประมาณที่จา่ยจริง + รายการผูกพัน 
 

ตารางท่ี 6: สรุปผลการใช้จ่ายของ สสนก. ในงบประมาณปี 2559 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) 
 
 จากตารางที่  6 พบว่า ในการประเมินประสิทธิภาพโดยพิจารณาผลการใช้จ่าย  สสนก .                  
มีผลการใช้จ่ายในด้านบุคลากร ผลการใช้จ่ายในด้านการด้าเนินงานและผลการใช้จ่ายในด้านโครงการ               
(5 โครงการ) ที่เกิดขึ นต่้ากว่างบประมาณที่ตั งไว้ โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ น                 
ต่องบประมาณที่ตั งไว้ พบว่า สัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณโดยรวมอยู่ที่ 97.92%               
โดยที่ผลการใช้จ่ายในด้านบุคลากรมีสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณอยู่ที่ 99.99%               
ผลการใช้จ่ายในด้านการด้าเนินงานมีสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณอยู่ที่ 98.30%             
และผลการใช้จ่ายในด้านโครงการมีสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณอยู่ที่ 97.05%               
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

และเมื่อพิจารณารายละเอียดผลการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ พบว่า ทุกโครงการมีผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ น
ต่้ากว่างบประมาณที่ตั งไว้ ยกเว้นโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาฯ ที่มีการผูกพันค่าใช้จ่ายเท่ากับ               
แผนงบประมาณ จากข้อมูลที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การด้าเนินงานของ สสนก . มีประสิทธิภาพ                
ในการควบคุมผลการใช้จ่ายให้ต่้ากว่างบประมาณท่ีตั งไว้ 
 
 นอกจากนี เมื่อพิจารณาในด้านบุคลากรพบว่า สสนก. มีอัตราก้าลังทั งสิ นจ้านวน 140 อัตรา                 
โดยเป็น อัตราก้าลังที่มีการบรรจุแล้วทั งสิ นจ้านวน 121 อัตรา คิดเป็นอัตราการบรรจุ  88.57%                     
โดยฝ่ายสารสนเทศการเกษตร ฝ่ายบริหารความร่วมมือและสื่อสารองค์กรและหน่วยตรวจสอบภายใน                     
มีอัตราการบรรจุอยู่ที่ 100% ในขณะที่ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน ้า ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อัตราการบรรจุอยู่ในช่วง 85-94% และฝ่ายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมีอัตราการบรรจุอยู่ที่เพียง 9% ดังนั น
จากข้อมูลอัตราก้าลังที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่ในแต่ละฝ่ายมีอัตราการบรรจุที่ไม่เต็มก้าลัง 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงผลการด้าเนินงานของ สสนก . ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า                        
ผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นจริงมีค่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั งไว้ทั งสิ น ดังนั นสามารถกล่าวได้ว่า สสนก . 
สามารถบรรลุเป้าหมายของการด้าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรบุคคลต่้ากว่าที่ตั งไว้ หรือกล่าวได้ว่า                       
การด้าเนินงานของ สสนก. มีประสิทธิภาพในด้านบุคลากร  
 
 จากผลการประเมินตามเกณฑ์การปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน     
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านประสิทธิภาพ พบว่า มีความสอดคล้องกัน ดังนั น สามารถ
สรุปได้ว่า การด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
4. ผลการประเมินการด้าเนนิงานด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การ 
 
 การประเมินการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การสามารถท้าได้ โดยท้าการ
ประเมินตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน                      
จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า ผลการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การของ สสนก.               
อยู่ในระดับที่สูงมาก กล่าวคือจากคะแนนเต็มเท่ากับ 5 ในด้านระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานและระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารโครงการและงบประมาณได้
คะแนนเต็ม ในขณะที่ในด้านระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การได้คะแนน 
4.75 จากผลการประเมินดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า สสนก. มีการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การอยู่ในระดับ
ที่ดีมาก 
 
 นอกจากผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงาน              
ขององค์การมหาชนตามที่กล่าวมา การประเมินผลการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การ    
ยังสามารถพิจารณาได้จากดัชนีชี วัดที่คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาและท้าการปรึกษากับ สสนก . และมี
ความเห็นร่วมกันว่าดัชนีชี วัดนี สามารถสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การ
ของ สสนก. ได้ โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ 1 มีค่าการประเมินที่ต่้าที่สุดและ 5 มีค่าการประเมิน                 
ที่สูงที่สุด โดยผลการประเมินดัชนีชี วัดดังกล่าวสามารถแสดงได้โดยตารางที่ 7 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ผลการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์การ ค่าคะแนนที่ได ้
1. บทบาทของคณะกรรมการองค์การ 5 
2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 5 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 5 

 
ตารางท่ี 7: ตัวชี วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการองค์การ 
 
 จากตารางที่  7 พบว่า ผลการประเมินของการบริหารจัดการองค์การในแต่ละด้านย่อย                        
ได้คะแนนเต็ม ส่งผลให้คะแนนโดยเฉลี่ยของการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์การมีค่าเท่ากับ 5 
ดังนั นผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนและผลจากตัวชี วัด                
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการองค์การบ่งชี ว่า สสนก. มีก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การอยู่ในระดับ               
ที่ดีมาก 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะของการประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ 
    การพัฒนาองค์การของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  
5.1 บทสรุปของการประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนา 
     องค์การของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 โครงสร้างองค์การของ สสนก. มีการก้าหนดอย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์            
การจัดตั งองค์การ โดยในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายมีการแบ่งแยกอ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ          
อย่างชัดเจน การบริหารงานในภาพรวมอยู่ในระนาบเดียวกัน ส่งผลให้การบริหารงานและด้าเนินงาน              
มีความคล่องตัวสูง นอกจากนี  พบว่า ผู้บริหารเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การและด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารเข้าใจโจทย์การท้างานและพยายามหาค้าตอบ มีการก้ากับดูแลการท้างานที่ดี 
สามารถน้าพาสถาบันฯ ให้ท้างานในทิศทางที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั ง นอกจากนี ผู้บริหาร                 
มีการสื่อสารที่ใกล้ชิดกับบุคลากร ดูแลบุคลากรให้ท้างานอย่างมีความสุขและสนับสนุนให้บุคลากร                
มีการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรมีความสุขใจที่ได้ช่วยพัฒนา
ชุมชนให้ดีขึ น งานของบุคลากรส่งผลดีต่อประเทศชาติและสังคม และบุคลากรมีความภาคภูมิใจในงานที่ท้า 
ส้าหรับบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความพึงพอใจต่องานที่ตนท้า โดยมีความเห็นว่า
งานของ สสนก. ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆ ต่อชุมชน และงานของ สสนก. ช่วยพัฒนาทักษะและ                
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ งาน  อย่างไรก็ตามบุคลากรมีภาระงานที่มากและในบางช่วง                      
มีงานเฉพาะกิจที่ค่อนข้างมากแต่ยังสามารถรับผิดชอบต่องานของตนเองได้ดี 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ ผลการประเมินการด้าเนินงานของ สสนก. ในภาพรวม                   
อยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีคะแนนผลการประเมินการด้าเนินงานในภาพรวมของทั งองค์การเท่ากับ 4.80 
จากคะแนนเต็ม 5 ดังนั นสามารถกล่าวได้ว่า สสนก. มีการด้าเนินงานที่ดีกว่าที่นโยบายก้าหนดไว้ ส้าหรับ
การประเมินประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การของ สสนก. พบว่า เมื่อพิจารณา                     
ผลการประเมินจากตัวชี วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและผลการประเมินของตัวชี วัด           
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินในด้านนั นๆ ผลการประเมินที่เกิดขึ นจริงมีค่าที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้         
และเมื่อท้าการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องบ่งชี ว่า
การด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การที่ดี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด้าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ 
     การพัฒนาองค์การของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 1. สสนก. ควรเพ่ิมจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และจ้านวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ให้มากขึ น งานบริการข้อมูลในบางด้านควรมีระดับความถูกต้อง                
ที่สูงขึ น และ สสนก. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆมีการใช้บริการข้อมูลและผลงานวิจัยของ สสนก.                 
ให้มากขึ น  
 
     ผลการประเมินการด้าเนินงานโดยรวมบ่งชี ว่าผลประเมินตัวชี วัดข้างต้นมีค่าที่ต่้ ากว่า                 
ผลประเมินตัวชี วัดอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ ดังนั น สสนก. สามารถปรับปรุงการด้าเนินงานตามนโยบายและ          
ผลการด้าเนินงานขององค์การให้ดีขึ น โดยการเพ่ิมจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแล ะ              
จ้านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ให้มากขึ น  ท้าให้งานบริการข้อมูล                 
ในบางด้านควรมีระดับความถูกต้องที่สูงขึ น และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการใช้บริการข้อมูลและ
ผลงานวิจัยของ สสนก. ให้มากขึ น 
 
 2. สสนก. ควรมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่ดีขึ น ทั งในเรื่องของลักษณะของข้อมูล               
ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ และลักษณะการน้าข้อมูลของ สสนก. ไปประยุกต์ใช้กับงานบริการต่างๆ                   
ของหน่วยงานนั นๆ  
 
     สสนก. มีการให้บริการข้อมูลกับหลายหน่วยงานและหน่วยงานต่างๆ ได้น้าข้อมูลของ สสนก.      
ไปใช้ประโยชน์กับงานบริการต่างๆ ดังนั น สสนก. ควรมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั งในเรื่องของ
ลักษณะของข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ และลักษณะการน้าข้อมูลของ สสนก. ไปประยุกต์ใช้กับ              
งานบริการต่างๆ ของหน่วยงานนั นๆ ทั งนี เมื่อ สสนก. ได้รับรู้ถึงลักษณะของข้อมูลและการน้าข้อมูลไปใช้ 
สสนก. สามารถจัดท้าข้อมูลที่ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ และข้อมูลที่จัดท้าโดย สสนก. ก็จะมีการใช้
อย่างแพร่หลาย 
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 3. สสนก. ควรท้าการประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงการมี  
ตัวตนมากขึ น 
 
    ข้อมูลของ สสนก. มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน ้า ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ได้น้าข้อมูล     
ของ สสนก. ไปใช้ประโยชน์กับงานบริการต่างๆ นอกจากนี  งานบริการด้านอื่นๆ ของ สสนก. ยังช่วยพัฒนา
ชุมชน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผู้รับบริการบางกลุ่มหรือหน่วยงานบางแห่ง                 
ยังไม่รู้จัก สสนก. ดังนั นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและงานบริการต่างๆ ของ สสนก. อาจไม่แพร่หลาย              
มากนัก ด้วยเหตุนี  สสนก. ควรท้าการประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอรูปแบบใหม่เพ่ือให้ เกิดการรับรู้              
ถึงการมีตัวตนมากขึ น และข้อมูลที่จัดท้าโดย สสนก. ก็จะมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ น 
 
 4. สสนก. ควรมีการก้าหนด Career Path ที่แน่ชัดส้าหรับบุคลากร 
 
    ถึงแม้ว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่องานที่ตนท้า มีความเห็นว่างานของ สสนก . ช่วยพัฒนา
ทักษะและความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่ได้รับ แต่บุคลากรยังไม่มี Career Path ที่ชัดเจน เนื่องด้วยโครงสร้างองค์การมีลักษณะอยู่ในระนาบ
เดียวกัน ดังนั น สสนก. ควรมีการก้าหนด Career Path ที่แน่ชัดส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน ทั งในเรื่องของ
คุณสมบัติและขั นตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ Career Path ของผู้ปฏิบัติงานนั นๆ 
 
 5. ฝ่ายต่างๆ ควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน                  
ให้มากขึ น 
 
    ฝ่ายต่างๆ ควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน                
ให้มากขึ น เนื่องจากการท้างานบางอย่างต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย นอกจากนี                   
ในการท้างานร่วมกันควรมีการก้าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละฝ่าย                   
อย่างชัดเจน 
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ค ำน ำ 
 

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดตั้งขึ้นตาม                    
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551                 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์การที่ท้าการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร และน้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศ                
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ฯ                  
ให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 
 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     
พ.ศ. 2546 ดังกล่าว รวมถึงเพ่ือแสดงให้เห็นว่า สสนก. เป็นหน่วยงานที่ให้ความส้าคัญต่อการสร้างผลงาน    
ที่มีประโยชน์ คุ้มค่า ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สถานประกอบการ ชุมชนได้น้าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
คณะผู้วิจัยจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                      
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง จึงได้จัดท้ารายงานโครงการประเมินผล              
การด้าเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินการด้าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ                   
การพัฒนาองค์การ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ สสนก. สามารถน้าผลการประเมินไปใช้               
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สสนก. ที่ให้ความไว้วางใจคณะผู้วิจัยในการประเมินผลการด้าเนินงาน
โดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ ในครั้งนี้ และคณะผู้วิจัยคาดหวังว่า สสนก.  
สามารถน้าผลการประเมินการด้าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ               
และข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
          คณะผู้วิจัย 
          29  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
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บทที่ 1: บทน ำ 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล  
 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดตั งขึ นตาม                 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551            
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์การที่ท้าการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรวมทั งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน ้าและ
การเกษตร และน้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้องค์กรต่างๆ  น้าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทั งในประเทศ
และต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศ            
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ               
ให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 
  
 ทั งนี  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พ .ศ . 2551 มาตรา 37 ก้าหนดให้มีการประเมินผลการด้าเนินงานของสถาบันฯ  ตามระยะเวลา                         
ที่คณะกรรมการบริหารก้าหนด แต่ต้องไม่นานกว่า 3 ปี ทั งนี การประเมินผลกิจการของสถาบันฯ ดังกล่าว
จะต้องด้าเนินการ โดยสถาบัน หน่วยงาน องค์การหรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง และมีความเชี่ยวชาญ               
ในด้านการประเมินผลการด้าเนินงาน  โดยผลการประเมินต้องแสดงถึงประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ                 
และการพัฒนาองค์การ             
 
 นอกจากนี  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้ า                      
และการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 รวมถึงเพ่ือแสดงให้เห็นว่า สสนก. เป็นหน่วยงานที่ให้
ความส้าคัญต่อการสร้างผลงานที่มีประโยชน์ คุ้มค่า ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ                
ชุมชนได้น้าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้มีการประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. 
ครอบคลุมทั งด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ โดยผู้ประเมินอิสระที่เป็น
สถาบัน หน่วยงาน องค์กรหรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผล                 
การด้าเนินงาน 
 
 คณะผู้วิจัยโดย ผศ .ดร. ธนารักษ์  เหล่าสุทธิ รศ .ดร. สุปรียา  ควรเดชะคุปต์ และ รศ.ดร.                
ดาราวรรณ  วิรุฬหผล จากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผล
การด้าเนินงาน จึงได้จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือน้าเสนอให้พิจารณาดังนี  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงประเมินผล  
 

1.2.1 เพ่ือประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ และด้านการ                 
พัฒนาองค์การ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั ง สสนก.  

 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์การ  และการก้ากับดูแล
องค์การและวิ เคราะห์ ให้ ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ที่สามารถใช้ เป็นเครื่องมือ                   
ในการบริหารงานของ สสนก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
  
 ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      
โดยแบ่งขอบเขตการด้าเนินงานเป็นดังนี   
       
 1.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด้าเนินงานของ  สสนก. ด้านประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์การจัดตั ง สสนก. และประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม  ของ สสนก . รวมทั งภารกิจที่  สสนก . ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากรัฐบาลหรือ อ่ืนๆ                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ นจากการ
ด้าเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  
 1.3.2 วิ เคราะห์ ข้อมูลและประเมินผลการด้ าเนิ น งานของ  สสนก . ด้ านประสิทธิภ าพ                    
ของการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สะท้อนถึงผลส้าเร็จของการปฏิบัติงานทางการเงิน                  
ความคุ้มค่าในการบริหารและใช้งบประมาณ  รวมถึงทรัพยากรทางการเงินอ่ืนๆ ให้สร้างผลผลิตและ        
ผลลัพธ์สูงสุด  
 
 1.3.3 จัดท้าเกณฑ์การประเมินส้าหรับใช้ เป็นเครื่ องมือวัดความส้าเร็จในการด้าเนินงาน              
ตามภารกิจที่ก้าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร               
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 พร้อมทั งก้าหนดวิธีการประเมินผลการด้าเนินงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
และตรวจสอบการด้าเนินงานของ สสนก. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน และโครงการที่ได้จัดท้าไว้  
 
 1.3.4 ศึกษาอุปสรรคและปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการองค์การและการก้ากับดูแล          
องค์การ ซึ่งต้องศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหาร สสนก. ในการก้ากับดูแลองค์การและวิเคราะห์
โครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลไก
ระบบงานของฝ่ายต่างๆ  
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 1.3.5 จัดท้าข้อเสนอแนะแนวทางการด้าเนินงานและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์การ    
ของ สสนก. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ                     
เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยก่อนการเสนอร่างรายงานขั นสุดท้าย
ต้องน้าเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสนก. เพ่ือชี แจงผลที่ได้จากการประเมินผลการ
ด้าเนินงาน และต้องรวบรวมความเห็นเพิ่มเติมไปจัดท้าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์การด้านต่างๆ  
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บทที่ 2: กรอบแนวคิดและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
2.1 กรอบแนวคิดกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 
 การประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ใช้เตือนตัวเองว่าการท้างานที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
หรือไม่ การประเมินเช่นนี เป็นการประเมินในกรณีที่ได้ด้าเนินการอยู่และเป็นการด้าเนินการต่อเนื่อง                  
(Ongoing Process) เสมือนกับว่า เราได้ก้าหนดจุดต้นทางและจุดปลายทางแล้ว เราต้องการเดินทาง                  
จากจุดต้นทางให้ถึงจุดปลายทางซึ่งอาจมีทางเดินได้หลายๆ ทาง และแต่ละทางอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
การประเมินผลระหว่างทางคือ การตรวจสอบตัวเองว่าเดินอยู่ในแนวทางที่จะถึงจุดปลายทาง ไม่ได้                 
เอนเอียงออกนอกเส้นทางที่ควรจะเดิน เนื่องจากว่าบางครั งเราอาจหลับตาเดิน ถูกปิดตาเดินหรือ                    
เดินด้วยความเคยชิน หากไม่ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอๆ เราอาจเขวออกนอกเส้นทางได้ อาจจะเดินออก
จากเส้นทางที่ตั งใจว่าจะเดินก็ได้ นอกจากนี แล้วยังเป็นการตรวจสอบว่าเราเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดหรือเปล่า             
จากการวางแผนที่เลือกแล้ว เราท้าตามแผนหรือไม่ ถ้าท้าตามแผนที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด  เราควรจะถึง
จุดหมายปลายทางโดยใช้ทรัพยากรไม่สิ นเปลือง 
  
 กรอบแนวคิดการประเมินผลการด้าเนินงานครั งนี ใช้หลักการดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ                          
การประเมินผลการด้าเนินงานนั นต้องยึดถือพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันฯ เนื่องจาก สสนก. เป็นองค์การ
ของรัฐที่มีลักษณะเป็นองค์การมหาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (พ.ศ. 2542)                    
และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันฯ โดยเฉพาะ ดังนั นการประเมินผลจึงกระท้าการได้ภายใต้ข้อก้าหนด
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั งเท่านั น ทั งนี ในการประเมินต้องมีการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ วัตถุประสงค์             
การจัดตั ง และกิจกรรมที่ได้ด้าเนินการ  
 
 ทั งนี การประเมินผลการด้าเนินงานยังต้องศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหาร
จัดการองค์การและการก้ากับดูแลองค์การ นอกจากนี จะต้องมีการประเมินผลการด้าเนินงานในด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผลและด้านการพัฒนาองค์การ เพ่ือสะท้อนความส้าเร็จในการด้าเนินงาน               
ของ สสนก . ผลการประเมินที่ เกิดขึ นในครั งนี สามารถน้าไปสู่ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค                       
ในการด้าเนินงานและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด้าเนินงานของ สสนก.                    
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบริหารจัดการที่ดีในอนาคตต่อไป   
 
 ภายใต้แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น การประเมินผลการด้าเนิ นงานของ สสนก. จึงมีขั นตอน                    
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดตั ง แผนปฏิบัติราชการ กิจกรรม                   
ของสถาบันฯ และการด้าเนินงานของสถาบันฯ โดยข้อมูลเหล่านี จะถูกน้ามาวิเคราะห์และประเมินเป็นดัชนี                
ชี วัดผลการด้าเนินงานโดยรวม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาองค์กร โดยผลการวิเคราะห์                 
และผลการประเมินที่ได้สามารถน้าไปสู่ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ               
และการด้าเนินงานให้ เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการที่ดี  รวมทั ง ท้ าให้                  
สสนก. เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ นทั งในประเทศและระดับสากล 
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2.2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ สสนก.  
 
 องค์การมหาชนต้องบริหารงานสนองตอบหลายวัตถุประสงค์  จึงอาจเกิดความสับสนและ                    
มีข้อจ้ากัดในการบริหารงานสูง กล่าวคือ นอกจากองค์การมหาชนจะต้องด้าเนินการตามวัตถุประสงค์                
ตามกฎหมายจัดตั งแล้ว ยังต้องด้าเนินการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล รวมทั งนโยบายของหน่วยงาน
กลางที่ควบคุมดูแลด้วย โดยในบางครั งวัตถุประสงค์จะขัดแย้งกัน  นอกจากนี กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ             
ที่หน่วยงานกลางก้ากับดูแลจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับทุกองค์การมหาชน ทั งๆ ที่องค์การ
มหาชนมีความแตกต่างกันอย่างมากในหลายกรณี อาทิประเภทวัตถุประสงค์การจัดตั ง ขนาดและมูลค่าของ
องค์การมหาชน อีกทั งยังแตกต่างกันในด้านบริการที่ให้กับผู้รับบริการ ด้วยเหตุนี การประเมินผล                    
การด้าเนินงานจึงต้องมีการประเมินผลการด้าเนินงานโดยค้านึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การมหาชน 
 
 สสนก. เป็นองค์การมหาชนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั งและลักษณะการด้าเนินงานที่ต่างจาก
องค์การมหาชนอ่ืนๆ ดังนั นการประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก. จึงควรท้าการประเมินงาน   
ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานโดยตรงของตัว สสนก. เอง คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาแผนการ
ด้าเนินงานของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั งได้มีการปรึกษาและประชุมร่วมกับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของ สสนก. เพ่ือก้าหนดตัวชี วัดที่เหมาะสมที่สามารถสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานโดยตรง
ของ สสนก. โดยผลการประเมินที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดสามารถบ่งชี ถึงระดับการพัฒนาของการด้าเนินงาน
โดยรวมของตัว สสนก. เอง และผลจากการประเมินที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดสามารถสะท้อนถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่ เกิดขึ นจากการด้าเนินงานโดยรวม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสามารถน้าไปสู่แนวทาง                    
การปรับปรุงการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึ นต่อไปในอนาคต 
 
 การประเมินลักษณะนี เป็นการประเมินที่สะท้อนถึงการด้าเนินงานของ สสนก. โดยเฉพาะ อย่างไร
ก็ตามผลการประเมินการด้าเนินงานนี ไม่สามารถน้าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินการด้าเนินงาน                
ขององค์การมหาชนอ่ืนๆ เนื่องจากการด้าเนินงานขององค์การมหาชนแต่ละแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
ดังนั นการเปรียบเทียบผลการประเมินการด้าเนินงานของ สสนก. จึ งเป็นการเปรียบเทียบกับ                       
ผลการประเมินการด้าเนินงานที่ผ่านมาของ สสนก. ถ้าผลการประเมินการด้าเนินงานของ สสนก. มีค่า                 
ที่มากขึ นเมื่อเทียบกับผลการประเมินการด้าเนินงานในอดีต แสดงว่าการด้าเนินงานของ สสนก.                    
อยูในทิศทางที่ถูกต้องตามนโยบายที่ได้ก้าหนดไว้ มีการด้าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน        
และมีการบริหารจัดการองค์การที่เหมาะสม โดยการประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก.                   
มีหลักการของการประเมินดังนี  
 
 1) ช่วยผลักดันให้ สสนก. สามารถปรับปรุงการด้าเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
 2) เป็นระบบที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาองค์การในการด้าเนินงาน
 3) เป็นระบบที่มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 4) ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการก้าหนดเป้าหมายและประเมินผลรวมถึงการติดตามผล 
              การด้าเนินงาน 
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 5) เป็นการก้าหนดตัวชี วัดหลักๆที่สะท้อนผลการด้าเนินงาน โดยไม่ต้องพิจารณาในรายละเอียด 
              มากเกินไป 
 6) เป็นการก้าหนดเป้าหมายตัวชี วัดโดยมุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การได้อย่างมี 
              ประสิทธิภาพ 
 
 การจัดท้าดัชนีชี วัดผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก. ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดระบบ
ประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก้าหนดโดยส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง โดยแนวคิดระบบประเมินผลรูปแบบนี เริ่มจากการท้าข้อตกลงเพ่ือก้าหนดตัวชี วัดและ
เป้าหมายของการประเมินใน 3 ด้านหลักได้แก่ ด้านการด้าเนินงานตามนโยบาย ด้านผลการด้าเนินงาน         
ขององค์การ และด้านการบริหารจัดการองค์การ จากนั นคะแนนการประเมินทั ง 3 ด้านจะถูกเปลี่ยน               
เป็นค่าดัชนีแบบถ่วงน ้ าหนัก ซึ่ งค่าดัชนีแบบถ่วงน ้ าหนักนี จะถูกใช้ เป็นตัวสะท้อนถึงการวัดผล                
การด้าเนินงานโดยรวม รายละเอียดการประเมินการด้าเนินงานใน 3 ด้านและน ้าหนักในแต่ละด้าน  
สามารถแสดงได้ดังนี  
 
 1)  การด้าเนินงานตามนโยบาย (น ้าหนักร้อยละ 20) 
 2)  ผลการด้าเนินงานขององค์การ (น ้าหนักร้อยละ 60) 
  - Financial 
  - Non-Financial  
 3)  การบริหารจัดการองค์การ (น ้าหนักร้อยละ 20) 
  - บทบาทของคณะกรรมการองค์การ 
  - การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ทั งนี การก้าหนดตัวชี วัดในแต่ละหัวข้อไม่ควรเกิน 10 ตัวชี วัด และน ้าหนักหรือความส้าคัญของ
ตัวชี วัด (Criterion Weight) มีความส้าคัญไม่เท่ากัน การก้าหนดน ้าหนักความส้าคัญของแต่ละตัวชี วัดใน
ระดับที่ต่างกัน สามารถท้าให้ผู้บริหารองค์การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ น 

 
ในส่วนของการก้าหนดคะแนนประเมินส้าหรับแต่ละตัวชี วัด (Criterion Value) ได้ก้าหนดระดับ

คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี   
 

ระดับท่ี 5 4 3 2 1 
ความหมาย ดีมาก ดี ปกติ ต้่า ต้่ามาก 

 
รายละเอียดของการประเมินผลในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี  
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 ด้านที่ 1: การประเมินผลด้านการด้าเนินงานตามนโยบาย  
 

พันธกิจที่ได้รับมอบหมำย 
1. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร 

ตัวชี วัด 
1) สัดส่วนจ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร       
    บริการและภาคสังคม/ชุมชนต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

2) สัดส่วนของจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
3) สัดส่วนของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ                 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 
1.2 การให้บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศเพ่ือให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้  
     ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร 

ตัวชี วัด 
1) สัดส่วนของจ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษาและชุมชน 
    ที่น้าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

2) สัดส่วนของจ้านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร                  
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
3) สัดส่วนของความถูกต้องของบริการข้อความสั น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเข่ือน   
    และพายุต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

4) สัดส่วนของจ้านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน ้าสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการวางแผน 
    โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ได้ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.3 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
     ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี วัด 

1) สัดส่วนของจ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
1.4 บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ ให้กับ 
     ประชาชนและชุมชน 

ตัวชี วัด 
1) สัดส่วนของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถ              
    น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
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พันธกิจที่ได้รับมอบหมำย 

1.5 พัฒนาต้นแบบความส้าเร็จของการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล 

ตัวชี วัด 
1) สัดส่วนของจ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการขยายผลของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชนต่อจ้านวน         

เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 
 คะแนนการประเมินในด้านที่ 1 สามารถค้านวณได้โดยการแปลงค่าประเมินของตัวชี วัดตามช่วง            
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนระหว่าง 1-5 รายละเอียดของค่าประเมินของตัวชี วัดมีดังนี  
 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.08 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
 
ระดับท่ี 5 4 3 2 1 
ความหมาย ดีมาก ดี ปกติ ต้่า ต่้ามาก 
เกณฑ์คะแนน 1.18 1.09-1.17 1.00-1.08 0.91-0.99 0.00-0.90 

 
 จากนั นค่าประเมินของตัวชี วัดในแต่ละด้านจะถูกค้านวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก             
โดยความหมายของค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักมีดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00              ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20              ท้าได้ดีตามที่นโยบายก้าหนด 
2.61-3.40              ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60              ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80              ท้าไมไ่ด้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
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 ด้านที่ 2: การประเมินผลด้านผลการด้าเนินงานขององค์การ 
 

ตัวชี วัด 

2. ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 

2.1 ตัวชี้วัดทำงกำรเงิน (EVA) 

ตัวชี วัด 

1) สัดส่วนของ EVA/ค่าใช้จ่ายของโครงการทั งหมด 

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่กำรเงิน (ตัวช้ีวัดด้ำนประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน) 

2.2.1. Human Productivity/Productivity 

ตัวชี วัด 
1) สัดส่วนของจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

2) สัดส่วนของจ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม   
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
3) สัดส่วนของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ  
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 
4) สัดส่วนของจ้านวนฐานข้อมูลน ้าระดับต้าบลต่อเป้าหมายที่ก้าหนด  

2.2.2 Utilization 

ตัวชี วัด 
1) สัดส่วนของจ้านวนบริการวิเคราะห์และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจ้านวน

เป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
2) สัดส่วนของจ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร 

บริการและภาคสังคม/ชุมชนต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
3) 3) สัดส่วนของจ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลสถาบันการศึกษาและชุมชน            

ที่น้าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
4) สัดส่วนของจ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการขยายผลของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชนต่อจ้านวน                 
    เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
2.2.3 Loss/Effect 

ตัวชี วัด 

1) สัดส่วนของจ้านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน ้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ได้ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

2) สัดส่วนของครัวเรือนที่สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ในฤดูแล้งต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

3) สัดส่วนของพื นที่ที่สามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 
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2.2.3 Loss/Effect 

ตัวชี วัด 

4) สัดส่วนของปริมาณน ้าส้ารองของชุมชนที่เพ่ิมขึ นต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

2.2.4 Quality of product/Service 
ตัวชี วัด 

1) สัดส่วนของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถ 
    น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
2) สัดส่วนของความถูกต้องของบริการข้อความสั น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน ปริมาณ น ้า 
    ในเขื่อนและพายุต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
3) สัดส่วนของความถูกต้องของผลการคาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศ               

ระยะสั น (WRF-ROMS) 
4) สัดส่วนของหน่วยงานที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมต่อยอดการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือน้าไป

ประยุกต์ในการส้ารวจ จัดท้าแผนที่ และวางแผนพัฒนาโครงการแหล่งน ้าต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 
 
 คะแนนการประเมินในด้านที่ 2 สามารถค้านวณได้โดยการแปลงค่าประเมินของตัวชี วัดตามช่วง                
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนระหว่าง 1-5 รายละเอียดของค่าประเมินของตัวชี วัดมีดังนี  
 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.08 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
 
ระดับท่ี 5 4 3 2 1 
ความหมาย ดีมาก ดี ปกติ ต้่า ต่้ามาก 
เกณฑ์คะแนน 1.18 1.09-1.17 1.00-1.08 0.91-0.99 0.00-0.90 

 
 จากนั นค่าประเมินของตัวชี วัดในแต่ละด้านจะถูกค้านวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก               
โดยความหมายของค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักมีดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00              ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20              ท้าได้ดีตามที่นโยบายก้าหนด 
2.61-3.40              ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60              ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80              ท้าไม่ได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
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 ด้านที่ 3: การประเมินด้านการบริหารจัดการองค์การ 
 
  ตัวชี วัดในด้านการบริหารจัดการองค์การ ประกอบด้วย 3 ตัวชี วัดด้วยกัน โดยมีน ้าหนัก
รวมทั งหมด ร้อยละ 20 รายละเอียดของตัวชี วัดมีดังนี  
 
   ตัวชี วัดที่ 1: บทบาทของคณะกรรมการองค์การ 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 

 1. การดูแล/จัดให้มีทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย แผน และเป้าหมายที่ส้าคัญ 
 2. การจัดให้มีและการทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส้าคัญ 
 3. การดูแลติดตามผลการด้าเนินงานขององค์การ 
 4. การประเมินผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด 
 5. การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 
 

     โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคือ 
 

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
มีการด้าเนินการ            

1 ข้อ 
มีการด้าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด้าเนินการ           

3 ข้อ 
มีการด้าเนินการ            

4-5 ข้อ 
มีการด้าเนินการ          

6 ข้อ 
 
 คะแนนประเมินในด้านบทบาทของคณะกรรมการองค์การ  สามารถน้ามาแปลผลโดยใช้                         
5 อันตรภาคชั น กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และคะแนนต่้าสุดเท่ากับ 1 และช่วงความกว้างของ
อันตรภาคชั นเท่ากบั 0.8 โดยค่าที่ค้านวณได้สามารถแปลผลได้ดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00              ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20              ท้าได้ดีตามที่นโยบายก้าหนด 
2.61-3.40              ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60              ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80              ท้าไม่ได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 
 
  ตัวชี วัดที่ 2: การควบคุมและการตรวจสอบภายในมีตัวชี วัดย่อย 2 กลุ่ม  
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  ตัวชี วัดที่ 2.1: การควบคุมภายใน 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
  1. การมีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน 

          2. การระบุอย่างชัดเจนถึงอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานที่มีความส้าคัญ            
              เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
 3. การก้าหนดขอบเขตระดับอ้านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  4. การจัดท้าแนวทางที่พึงปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  5. การจัดระบบการสื่อสารให้เชื่อมโยงกัน (Integrated) สารสนเทศมีการสื่อสารที่ดี 
                        ที่เป็นการสื่อสารสองทาง 

6. การมีระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อน้ามาใช้ในการท้างานที่มีเนื อหาที่จ้าเป็น                                     
   ต่อการตัดสินใจอยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน  
   และความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ 

 
      โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคือ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด้าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด้าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด้าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด้าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด้าเนินการ                 
6 ข้อ 

  
คะแนนประเมินในด้านบทบาทของคณะกรรมการองค์การ  สามารถน้ามาแปลผลโดยใช้                         

5 อันตรภาคชั น กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และคะแนนต่้าสุดเท่ากับ 1 และช่วงความกว้างของ
อันตรภาคชั นเท่ากบั 0.8 โดยค่าที่ค้านวณได้สามารถแปลผลได้ดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00 ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20 ท้าได้ดีตามท่ีนโยบายก้าหนด 
2.61-3.40 ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60 ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80 ท้าไม่ได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 
 
  ตัวชี วัดที่ 2.2: การตรวจสอบภายใน 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
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  1. มีการก้าหนดบทบาทและความรับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  2. มีการวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 3. มีการให้ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 4. มีการวางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนการตรวจสอบความเสี่ยง 

  5. มีการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือการตรวจสอบภายใน 
  6. มีความม่ันใจในคุณภาพ พิจารณาจากการติดตามผลและวัดผลการปฏิบัติงานของ         

   หน่วยตรวจสอบภายใน และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
 
    โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคือ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด้าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด้าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด้าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด้าเนินการ 
 4-5 ข้อ 

มีการด้าเนินการ  
6 ข้อ 

   
 คะแนนประเมินในด้านบทบาทของคณะกรรมการองค์การ  สามารถน้ามาแปลผลโดยใช้                         
5 อันตรภาคชั น กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และคะแนนต่้าสุดเท่ากับ 1 และช่วงความกว้างของ
อันตรภาคชั นเท่ากบั 0.8 โดยค่าที่ค้านวณได้สามารถแปลผลได้ดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00      ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20               ท้าได้ดีตามท่ีนโยบายก้าหนด 
2.61-3.40               ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60               ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80               ท้าไม่ได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

  ตัวชี วัดที่ 3: การบริหารทรัพยากรบุคคลมีตัวชี วัดย่อย 2 กลุ่ม  
  ตัวชี วัดที่ 3.1: การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 

 1. มีการจัดท้านโยบายและกลยุทธ์ของ สสนก. ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล            
โดยพิจารณาทั งขั นตอน การจัดท้า และเนื อหาที่ครบถ้วนเหมาะสม เช่น นโยบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ  
ของทรัพยากรบุคคล นโยบายด้านอัตราก้าลัง และ การบริหารอัตราก้าลัง และอ่ืนๆ 

 2. มีการสรรหาและการจัดอัตราก้าลัง   
 3. มีการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  พิจารณาการจัดการตั งแต่กระบวนการ

ประเมินค่างาน (Job Evaluation) การมีโครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน การเชื่อมโยงระบบ
การประเมินผลการด้าเนินงานส่วนบุคคลกับค่าตอบแทน 

 4. มีการวัดและประเมินผลการด้าเนินงานของบุคลากรขององค์การ 
 5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั งแต่การวิเคราะห์

ความสามารถหลัก การวางแผนการฝึกอบรมการประเมินผลการฝึกอบรม การเชื่อมโยงระบบประเมินผล
กับการวางแผนการพัฒนาศักยภาพทักษะ 

 
      โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคือ 
 

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
มีการด้าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด้าเนินการ       

2 ข้อ 
มีการด้าเนินการ          

3 ข้อ 
มีการด้าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด้าเนินการ             

5 ข้อ 
  
 คะแนนประเมินในด้ านบทบาทของคณะกรรมการองค์การ  สามารถน้ามาแปลผลโดยใช้                         
5 อันตรภาคชั น กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และคะแนนต่้าสุดเท่ากับ 1 และช่วงความกว้างของ
อันตรภาคชั นเท่ากบั 0.8 โดยค่าที่ค้านวณได้สามารถแปลผลได้ดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00              ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20              ท้าได้ดีตามที่นโยบายก้าหนด 
2.61-3.40              ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60              ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80              ท้าไม่ได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

  ตัวชี วัดที่ 3.2: การมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 

 1. มีช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสารกับพนักงานของ สสนก. 
 2. มีการจัดท้าหลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง การจัดท้า Code of Conduct             
              การก้าหนดกฎ ระเบียบ ที่สอดคล้อง มีกิจกรรมส่งเสริม ช่องทางในการรับฟัง 
              ข้อร้องเรียนต่างๆ ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับความไม่เป็นธรรม 
 3. มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4. มีการให้ความส้าคัญเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 5. มีการจัดบริการให้ค้าแนะน้าจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
              มีข้อมูลแสดงสถานะปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน การวิเคราะห์ 
              ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ แผนงานในการให้ 
              ค้าแนะน้าปัญหาของแต่ละหน่วยงาน รวมทั งช่องทางที่เปิดให้มีการตอบค้าถาม  
              รับฟังพนักงาน 

 
     โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคือ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด้าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด้าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด้าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด้าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด้าเนินการ  
5 ข้อ 

 
 คะแนนประเมินในด้านบทบาทของคณะกรรมการองค์การ  สามารถน้ามาแปลผลโดยใช้                         
5 อันตรภาคชั น กล่าวคือ ค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และคะแนนต่้าสุดเท่ากับ 1 และช่วงความกว้างของ
อันตรภาคชั นเท่ากบั 0.8 โดยค่าที่ค้านวณได้สามารถแปลผลได้ดังนี  
 

ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00   ท้าได้ดีมากกว่าที่นโยบายก้าหนด 
3.41-4.20             ท้าได้ดีตามท่ีนโยบายก้าหนด 
2.61-3.40             ท้าได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 
1.81-2.60             ท้าได้ต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนด 
1.00-1.80             ท้าไม่ได้ตามนโยบายที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 
 



16 

ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
2.3 กำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและกำรพัฒนำองค์กำร 
 
 นอกจากการประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ในภาพรวมที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัย             
ได้มีการประเมินผลการด้าเนินงานในด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนาองค์การ 
ส้าหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานั น เริ่มจากการใช้กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน นอกจากนี ได้มีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการประเมินผล
การด้าเนินอ่ืนๆ เข้ามาใช้ในการประเมิน เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนถึงผลการด้าเนินงาน             
ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนาองค์การของ สสนก. ให้มากที่สุด 
 
 สสนก. เป็นองค์การมหาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนและมีพระราชกฤษฎีกา
จัดตั งสถาบันฯ โดยเฉพาะ และ สสนก. เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาก้าไรซึ่งแตกต่างจากองค์กรที่ด้าเนินธุรกิจ 
ดังนั นกรอบแนวคิดในการประเมินผลการด้าเนินงานจึงต้องยึดกรอบและแนวทางการประเมินผล                   
การปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนเป็นหลัก โดยกรอบการประเมินผล                
การปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการพิจารณา            
ใน 4 มิติ ได้แก ่
 
 มิติที่ 1: มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 - ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั ง อ้านาจหน้าที่และงานที่องค์การมหาชน
ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 

 มิติที่ 2: มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

 - ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการหลักและผู้มีส่วนได้เสีย 

 มิติที่ 3: มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

 - ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการบริหาร และการใช้งบประมาณรวมถึง
ทรัพยากรทางการเงินอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 - ประเมินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน 

 มิติที่ 4: มิติด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 

 - ประเมินบทบาทและการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

 - ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานฯ เพ่ือน้าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของประเทศ 

 - ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรที่ส้าคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การมหาชน 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 - ประเมินความสามาถในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการก้ากับดูแลตนเองที่ดี                      
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การจัดการประเด็นปัญหาในทางบริหารองค์การ 

 - ประเมินความคุ้มค่าการด้าเนินงานตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง                
โดยอย่างน้อยการประเมินดังกล่าวจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ                 
ด้านการพัฒนาองค์การ 
 
 นอกจากการใช้ กรอบการประ เมิ นผลการปฎิ บั ติ งานตามค้ ารับ รองการปฎิ บั ติ งาน                          
ขององค์การมหาชน  การประเมินผลการด้าเนินงานในครั งนี ได้มีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี                      
เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนถึงผลการประเมินการด้าเนินงานด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ
และด้านการพัฒนาองค์การของ สสนก. ให้มากที่สุด  
 
 การประเมินประสิทธิภ าพและประสิทธิผลสามารถ กระท้ าการได้ภ ายใต้ ข้อก้ าหนด                 
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั งเท่านั น การประเมินจึงต้องยึดถือพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันฯ โดยต้องท้าการ
เปรียบเทียบแผนปฏิบัติราชการกับวัตถุประสงค์การจัดตั ง แล้วจึงเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ได้ด้าเนินการ 
ทั งนี การประเมินจะต้องศึกษาศักยภาพขององค์การและบุคลากรประกอบกั น โดยจะดูถึงปัญหา                     
ของประเทศชาติที่สถาบันฯ ถือเป็นโจทย์ในการท้างาน กรอบแนวคิดในการประเมินผลการด้าเนินงาน             
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกก้าหนดในลักษณะการประเมินผลของโครงการที่ต่อเนื่อง                   
จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพยากรและความยั่ งยืนของสถาบันฯ การประเมินผล                             
จึงเป็นการศึกษาปัจจัยการผลิตที่ใส่เข้าไปเพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 2.1 
 

 
  
          
              ประสิทธิภำพ 
 
 
             
              ประสิทธิผล 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.1:  แนวคิดในกำรประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 
 

ปัจจัยการผลิต (Input) 

ผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

      การจัดท้า KPI 
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 เนื่องจากสถาบันฯ ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก การประเมินประสิทธิภาพด้านการเงิน           
จึงเป็นการวัดสัดส่วนดังนี  
 

ประสิทธิภาพด้านการเงิน  =      งบประมาณท่ีใช้ไปจริง  x 100 
                                                 งบประมาณท่ีได้รับตามแผน 
   
 นอกจากนี  ยังอาจพิจารณาด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ซึ่งขึ นอยู่กับปัจจัยการผลิตที่ต้องการศึกษา 
เช่น เวลาและจ้านวนบุคลากรที่ใช้ โดยการเปรียบเทียบในด้านงบประมาณเวลาและจ้านวนบุคลากร                  
การประเมินประสิทธิภาพจึงสามารถท้าได้โดยการพิจารณาถึงเวลาและจ้านวนบุคลากรที่วางแผนว่าจะใช้
ในการด้าเนินงานเปรียบเทียบกับเวลาและจ้านวนบุคลากรใช้ในการด้าเนินงานจนส้าเร็จจริง  
 
 ส้าหรับการประเมินประสิทธิผล คือ การประเมินว่าผลผลิตที่ ได้ เป็นไปตามเป้ าหมาย                      
ของวัตถุประสงค์หรือไม่ ดังนั นการประเมินประสิทธิผลจึงสามารถวัดในเชิงปริมาณได้ด้วยสัดส่วนดังนี  
 
                      ประสิทธิผล   =               ผลผลิตที่ได้จริง x  100 
                            ผลผลิตที่คาดหวังจะได้ 
 
 ส้าหรับด้านการพัฒนาองค์การ คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างขององค์การและ
อัตราการบรรจุของต้าแหน่งงานต่างๆ ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ นจากการบริหารงานและแนวทางการแก้ไข 
คณะผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์จากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของ สสนก. และข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มจากเจ้าหน้าที่ของ สสนก. ส้าหรับข้อมูลทุติยภูมิ             
ได้จากการตรวจเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ สสนก. 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

บทที่ 3: ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน 
 
3.1 แผนกำรด ำเนินงำนของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 
 สสนก. จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์การที่ท้าการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร และน้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้องค์กรต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์           
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ              
ทั งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนา                 
ของสถาบันฯ ให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล  ดังนั น                     
การประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั งองค์การ               
ตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั งฯ 
 
 เนื่องจาก สสนก. เป็นองค์การของรัฐที่มีลักษณะเป็นองค์การมหาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันฯ โดยเฉพาะการประเมินผลการด้าเนินงาน               
จึงกระท้าการได้ภายใต้ข้อก้าหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั งเท่านั น  โดยการประเมินจึงต้องยึดถือ                
พระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันฯ โดยต้องท้าการเปรียบเทียบแผนปฏิบัติราชการกับวัตถุประสงค์การจัดตั ง
แล้วจึงเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ได้ด้าเนินการจาก ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า สสนก.           
มีแผนการด้าเนินงานที่ตอบสนองนโยบายส้าคัญของรัฐบาล โดยสรุปดังตารางที ่3.1 
 

นโยบำยรัฐบำล โครงกำร/กิจกรรม แผนกำรด ำเนนิงำน/ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับปีงบประมำณ 2559 

ข้อที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เท ศ              
(ข้อที่ 6.8) 

ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี             
การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  
(ข้อที่ 8.4, 8.5) 

 

โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษา
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ    

แผนการด้าเนินงาน 
 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ้ารุงรักษา

สถานี โทรมาตรอัตโนมัติ ในความ
รับผิดชอบของ สสนก. จ้านวนทั งสิ น 
850 สถานีทั่วประเทศ (ประกอบด้วย
สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
และปริมาณน ้าฝนอัตโนมัติจ้านวน           
540 สถานี  และสถานี โทรมาตร                
วัด ระดับ อัต โนมั ติ  จ้ าน วน  310 
สถานี) ให้มีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน  
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นโยบำยรัฐบำล โครงกำร/กิจกรรม แผนกำรด ำเนนิงำน/ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับปีงบประมำณ 2559 

ข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และ              
การสร้างสมดุลระหว่าง              
การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน              
(ข้อที่ 9.4) 
 

 

 

 

 

 

 ติ ด ตั งส ถ านี โท รม าต ร อั ต โน มั ติ
ทดแทนจ้านวน 40 สถานี (เนื่องจาก
การเปลี่ยนเทคโนโลยีการสื่อสาร             
จ าก  2G เป็ น  3G ส่ งผ ล ให้ พื น ที่            
cell site ของ AIS ที่ เป็นจุดติดตั ง
สถานี โทรมาตรของ สสนก. หมด
สั มป ท าน จึ งต้ อ งมี ก ารรื อ ถอน /
เคลื่อนย้าย) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ให้บริการข้อมูลเตือนภัยหน่วยงาน               
ที่ เกี่ ย วข้อ งมี อัตราความถู กต้ อ ง                
ร้อยละ 95 ขึ นไป 

 มีข้อมูลส้าหรับสนับสนุนการบริหาร
จัดการน ้า 

 มี ข้ อ มู ล ส้ า ห รั บ เตื อ น ภั ย จ า ก                  
ฝนตกหนักในพื นที ่

 สามารถบ ริห ารจั ดการภั ย พิ บั ติ                
ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเตรียมการป้องกันและลดความ
เสี ยหายที่ จะเกิดขึ นต่อชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

โครงการสร้างแม่ข่ ายการ
จัดการทรัพยากรน ้ าชุมชน
ด้ ว ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี  

 

แผนการด้าเนินงาน 
 สร้างศักยภาพให้ ชุมชนสามารถ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์                     
และเทคโนโลยี  เช่น  เครื่อง  GPS  
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม โทรมาตร 
ในการส้ารวจพื นที่ เพ่ือวางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน
อย่างเป็นระบบ พัฒนาโครงสร้างน ้า 
และบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
พื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
ท้าเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 
เกิดแผนการผลิตร่วมกันในชุมชน 

20 
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สามารถผลิตได้ตลอดปี  
 เป้าหมายพื นที่ด้าเนินงาน 60 แห่ง 

ทั่ ว ป ร ะ เท ศ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย              
เครือข่ายใหม่ที่ เข้าร่วมด้าเนินการ
เป็นปีแรก (5 เครือข่าย) เครือข่าย
ระห ว่ า งด้ า เนิ น ก าร ใน ปี ที่  2 -4               
(15 เครือข่าย) และเครือข่ายเก่า             
ที่ ร่วมด้าเนินงานมามากกว่า 4 ปี    
(40 เครือข่าย) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในชุมชนแม่ข่าย 20 ชุมชน 

และชุมชนเครือข่าย 40 เครือข่าย             
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

 สรุปรูปแบบการบริหารจัดการน ้า       
ในเครือข่าย  

 เกิดการผลิตตามแนวคิดทฤษฎีใหม่     
วนเกษตร และสมดุลนิเวศท้ายน ้า            
ในพื นที่แม่ข่ายมากกว่า 35 แปลง 

 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างน ้ า
ระดับชุมชน ไม่ต่้ากว่า 15 ชุมชน 

 เค รื อ ข่ า ย ก ารจั ด ก ารน ้ า ชุ ม ช น              
โดยชุมชนแม่ข่ายมีศักยภาพสามารถ
ขยายผลการบริหารจัดการน ้าชุมชน
ไปยังชุมชนลูกข่าย 

  โครงการพัฒนาระบบศูนย์
คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ 

แผนการด้าเนินการ 
 ระบบคลังข้อมูล: เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบ บ ค ลั งข้ อ มู ล  เพ่ื อ ให้ ร ะบ บ
แบบจ้าลองมีความแม่นย้าและพร้อม
ใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
ภาคพื นดิน และพัฒนาเทคโนโลยี          
ในการส้ารวจทางอากาศ พร้อมทั ง
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ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบแสดงผล 
และระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

 ระบบวิเคราะห์และบริหาร: พัฒนา
ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใจ                
เพ่ือคาดการณ์น ้าท่วมและบริหาร
จัดการน ้าในพื นที่ภาคตะวันตกและ
ภ าค ใต้  (ขย าย ให้ ค รบ ทั ง ระบ บ 
ครอบคลุมทั งประเทศ) และพัฒนา
แ ล ะ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ
แ บ บ จ้ า ล อ ง ก า ร ค า ด ก า ร ณ์                 
สภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 ความร่วมมืองานวิจัยด้านน ้าในระดับ
น าน าช าติ : ขยายความ ร่ วม มื อ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงาน
ต่ างชาติ ที่ มี ป ระสบการณ์  ใน  3            
ด้านหลัก 
- ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล  
- ก าร พั ฒ น าระบ บ ก ารติ ด ต าม

สถานการณ์น ้าแบบอัตโนมัติ ระบบ
การพยากรณ์และระบบการบริหาร
จัดการน ้า 

- การศึ กษ าผลกระท บ ของการ
เปลี่ ยนแปลงสภ าพภู มิ อ ากาศ 
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการปรับตัว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีข้อมูลที่ เพียงพอและน่าเชื่ อถือ            

ในการวิ เคราะห์ สถานการณ์ น ้ า             
ข อ งป ระ เท ศ  พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น              
ก ารด้ า เนิ น งาน และช่ วย ใน การ
ตั ด สิ น ใจ ใน การจั ด การภั ย พิ บั ติ               
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
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ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
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นโยบำยรัฐบำล โครงกำร/กิจกรรม แผนกำรด ำเนนิงำน/ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับปีงบประมำณ 2559 

 มี ก าร พั ฒ น าบุ ค ล าก รด้ าน ก าร
วิเคราะห์และประมวลข้อมูลด้านการ
จัดการน ้า 

 หน่ วยงานต่างๆ ได้ ใช้ประโยชน์           
จากผลการศึกษา วิ เคราะห์  และ
ประมวลผลข้อมูล ในศูนย์คลังข้อมูล
น ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ  

 เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
การศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลทรัพยากรน ้า 

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศ
น ้าระดับต้าบล  

 

แผนการด้าเนินการ 
 ด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น              

ใน การรวบ รวม ข้ อมู ล โค รงก าร 
โครงสร้างด้านทรัพยากรน ้ า และ
แหล่งน ้าขนาดเล็ก ในขอบเขตพื นที่
ระดับต้าบล 

 จัดท้าแผนที่น ้าระดับต้าบล จ้านวน 
500  ต้ าบ ล  ที่ มี ข้ อ มู ล แห ล่ งน ้ า            
เ ชิ ง พื น ที่ ค ร บ ถ้ ว น ส า ม า ร ถ                      
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม 
และการวางแผนโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าในพื นที่ของตนเองได้ 

 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น            
ในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ    
วางแผนพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ 

 ถ่ ายทอด เทคโน โลยี การติ ดตาม
สถานการณ์น ้า 
ผ่าน ThaiWater Mobile 
application และติดตั งสถานี          
โทรมาตรอัตโนมัติ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

22 



24 

ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
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นโยบำยรัฐบำล โครงกำร/กิจกรรม แผนกำรด ำเนนิงำน/ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับปีงบประมำณ 2559 

 มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า และ
แผนที่น ้ าระดับต้าบลเพ่ิมขึ น 500 
ต้าบลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระดับท้องถิ่น และเป็นข้อมูลส้าเนา
ให้กับอ้าเภอ และจังหวัดใช้บริหาร
จัดการน ้า ในภาพรวมต่อไป  

 หน่ วย งาน ท้ อ งถิ่ น ส าม ารถดู แล 
ปรับปรุง และจัดการข้อมูลเชิงพื นที่
ได้ และสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล
ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

 สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือก้าหนดทิศทาง
ในการบริหารจัดการน ้าแต่ละพื นที่ได้             
อีกทั งยั งเป็นข้อมูลในระดับพื นที่ 
(Bottom-up) ที่ส่งไปยังคลังข้อมูล
น ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้าน
มากยิ่งขึ น 

 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

แผนการด้าเนินงาน 
 ด้าเนินงานในส่วนของงานก่อสร้าง

อาคารและฐานราก ที่ มี ลั กษณ ะ
อาคารโครงเหล็ก งานคอนกรีตพื น
และผนังอาคาร  

 ห้ อ งควบคุ ม  ห้ อ งวิ เค ราะห์ และ
ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้ านการเปลี่ ยนแปลง
สภ าพอากาศ  และระบ บข้ อมู ล           
เพ่ื อการบ ริห ารจั ดการน ้ าทั ง ใน            
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

นโยบำยรัฐบำล โครงกำร/กิจกรรม แผนกำรด ำเนนิงำน/ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับปีงบประมำณ 2559 

 ศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้ านการเปลี่ ยนแปลง
สภ าพอากาศ  และระบ บข้ อมู ล            
เพ่ือการบริหารจัดการน ้าให้สามารถ
น้ าข้ อมู ลที่ มี ม าวิ เค ราะห์ ใช้ งาน                  
และให้บริการข้อมูลด้ านน ้ าและ
ภูมิอากาศได้ทั งในสภาวะปกติและ
ส ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต  ส าม ารถ ร อ งรั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมด้าเนินงานวิจัย
และพัฒนา ทั งจากหน่วยงานภายใน 
และภายนอกประเทศ ที่จะขยาย
เพ่ิมขึ นในอนาคตได้ 

 
ตำรำงท่ี 3.1: แผนกำรด ำเนินงำนของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
                 ที่ตอบสนองนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล 
 

หมายเหตุ : นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้องมีรายละเอียดดังนี  
 
ข้อที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 6.8 แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนทั งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื นที่และปัญหา                 
ขาดแคลนน ้าในบางพื นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน้าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดม
ความคิดเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน ้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น ้าท่วมในปี 2554 และหาวิธี                   
ที่จะแก้ปัญหาน ้าท่วมเฉพาะพื นที่ ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะแล้งจนเกิดการ            
ขาดแคลนน ้าเพ่ือการเกษตรนั น รัฐบาลจะเร่งด้าเนินการจัดสร้างแหล่งน ้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม
ทั่วพื นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
 
ข้อที ่8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ 
         นวัตกรรม 
 

8 .4  ส่ ง เส ริ ม ให้ โค รงการล งทุ น ขน าด ให ญ่ ขอ งป ระ เท ศ  เช่ น  ด้ าน พ ลั งงานสะอาด                         
ระบบรางยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน ้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ 
วัสดุ และสินค้าอ่ืนๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื อ
จัดจ้างของภาครัฐที่เอื ออ้านวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จ้าเป็นจะต้อง
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จัดซื อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี                
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

 
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย

และพัฒ นา และด้ านนวัตกรรมซึ่ ง เป็ น โครงสร้ างพื นฐานทางปัญ ญ าที่ ส้ าคัญ ในการต่ อยอด                                 
สู่การใช้ เชิ งพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื นที่ ต่างๆ                         
เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย 
เป็นต้น 

 
ข้อที ่9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
         ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

9.4 บริหารจัดการน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน             
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท้าแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความซ ้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกัน     
อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยจัดตั ง                  
หรือก้าหนดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพร้อมทั งมีการน้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ใน
ระบบของการบริหารจัดการน ้าและการเตือนภัย 
 
 จากแผนการด้าเนินงานของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เห็นได้ว่า สสนก. มีการก้าหนด
โครงการ/กิจกรรมและแผนงานที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การจัดตั งและสามารถตอบสนอง            
ต่อนโยบายส้าคัญของรัฐบาล ดังนั นการประเมินผลการด้าเนินงานจึงสามารถประเมินผลได้จากตัวชี วัด                   
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ/กิจกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 
3.2 ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ สสนก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 สสนก. เป็นองค์การมหาชนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั งและลักษณะการด้าเนินงานที่ต่างจาก
องค์การมหาชนอ่ืนๆ ดังนั นการประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก. จึงควรท้าการประเมินงาน    
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานโดยตรงของตัว สสนก . เอง คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาแผนการ
ด้าเนินงานของ สสนก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั งได้มีการปรึกษาและประชุมร่วมกับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของ สสนก. เพ่ือก้าหนดตัวชี วัดที่เหมาะสมที่สามารถสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานโดยตรง
ของ สสนก. โดยผลการประเมินที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดนี สามารถบ่งชี ถึงระดับการพัฒนาของการด้าเนินงาน
โดยรวมของตัว สสนก . เอง และผลจากการประเมินที่ เกิดขึ นจากตัวชี วัดนี สามารถสะท้อนถึง               
จุดแข็งและจุดอ่อนที่เกิดขึ นจากการด้าเนินงานโดยรวม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสามารถน้าไปสู่                  
แนวทางการปรับปรุงการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึ นต่อไปในอนาคต 
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 การประเมินผลการด้าเนินงานโดยรวมของ สสนก. ได้มีการวัดผลการด้าเนินงานใน 3 ด้าน                       
โดยคะแนนการประเมินทั ง 3 ด้านจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าดัชนีแบบถ่วงน ้าหนัก ซึ่งค่าดัชนีแบบถ่วงน ้าหนักนี 
จะถูกใช้เป็นตัวสะท้อนถึงการวัดผลการด้าเนินงานโดยรวม รายละเอียดผลการประเมินผลการด้าเนินงาน
ใน 3 ด้าน สามารถแสดงได้ดังนี  
 
 3.2.1 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
   
 การด้าเนินงานตามนโยบายประกอบไปด้วยพันธกิจ 5 ด้าน โดยมีตัวชี วัดย่อยทั งหมด 10 ตัว                  
ผลการประเมินสามารถแสดงได้ดังนี  
 

พันธกิจที่ได้รับมอบหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี พ.ศ. 2559 
ผลกำรด ำเนินงำน/

แผนปฏิบัติงำน 
ค่ำคะแนนที่ได ้

1. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย - 4.77 
1.1 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและฐำนควำมรู้           
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 

 4.33 

ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนจ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
    ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต  
    เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน 

1.11 
(21/19) 

4 

2) สัดส่วนของจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.16 
(22/19) 

4 

3) สัดส่วนของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าที่ได้รับ 
    การพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ต่อเป้าหมาย 
    ที่ก้าหนด  

1.33 
(4/3) 

5 

1.2 กำรให้บริกำรและเผยแพร่ผลงำนวิจัย พัฒนำ และ
สำรสนเทศเพื่อให้องค์กำรต่ำงๆ น ำไปใช้ประโยชน์           
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 

- 4.50 

ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
    องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษาและชุมชน 
    ที่น้าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมาย 
    ที่ก้าหนดไว้ 

2.19 
(245/112) 

5 
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ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน ปี พ.ศ. 2559 
ผลกำรด ำเนินงำน/

แผนปฏิบัติงำน 
ค่ำคะแนนที่ได ้

2) สัดส่วนของจ้านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ 
    ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.12 
(447/400) 

4 

3) สัดส่วนของความถูกต้องของบริการข้อความสั น (SMS)  
    แจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเขื่อน และ พายุ  
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.10 
(98.9/90) 

4 

4) สัดส่วนของจ้านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน ้า 
    สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการวางแผนโครงการ 
    พัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ได้ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.20 
(54/45) 

5 

1.3 สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยและพัฒนำและควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตรทั้ งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

- 5 

ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและ 
    ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.50 
(21/14) 

5 

1.4 บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนกำร
ประยุกต์ใช้ผลงำนวิจัยและพัฒนำของสถำบันฯ ให้กับ
ประชำชนและชุมชน 

- 5 

ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์  
    เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถน้าความรู้ไปใช้ 
    ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.20 
(96.1/80) 

5 

1.5 พัฒนำต้นแบบควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ ำชุมชนให้มีศักยภำพพร้อมขยำยผล 

- 5 

ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการขยายผล 
    ของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชนต่อจ้านวนเป้าหมาย 
    ที่ก้าหนดไว้ 

3.00 
(6/2) 

5 

 

ตำรำงท่ี 3.2: ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำย 



29 

ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 จากตารางที่ 3.2 พบว่า ค่าคะแนนของตัวชี วัดมีค่าที่สูงเกือบทุกค่า โดยค่าคะแนนของการประเมิน
ตัวชี วัดแต่ละตัวอยู่ในช่วง 4-5 คะแนน นอกจากนี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า คะแนนของตัวชี วัด    
ในด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร
ทั งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
และพัฒนาของสถาบันฯ ให้กับประชาชนและชุมชน และด้านการพัฒนาต้นแบบความส้าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรน ้าชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล ได้คะแนนเต็ม 5 ส้าหรับด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและฐานความรู้ ด้ านการจัดการทรัพยากรน ้ าและการเกษตรได้คะแนนการประเมิน                      
4.33 และในด้านการให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศเพ่ือให้องค์การต่างๆ              
น้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตร ได้คะแนนการประเมิน 4.50              
จากผลการประเมินที่กล่าวมา ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของการประเมินในด้านการด้าเนินงานตามนโยบาย              
มีค่าเท่ากับ 4.77 ดังนั นสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า การด้าเนินงานตามนโยบายของ สสนก.             
ท้าได้ดมีากกว่าทีน่โยบายก้าหนด 
  
 อย่างไรก็ตาม สสนก . สามารถปรับปรุงผลการด้าเนินงานด้านการด้าเนินงานตามนโยบาย                 
ให้ดียิ่งขึ น โดย สสนก. ควรเพ่ิมจ้านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้                   
ในภาคการผลิตเกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชนและจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
นอกจากนี  สสนก. ควรให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรมากขึ น 
 
 3.2.2 กำรด ำเนินงำนขององค์กำร 
  
 การด้าเนินงานขององค์การประกอบไปด้วยตัวชี วัดหลัก 2 ตัว โดยมีตัวชี วัดย่อยทั งหมด 17 ตัว                      
ผลการประเมินสามารถแสดงได้ดังนี  
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ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

2.  ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร - 4.75 
2.1  ตัวชี้วัดทำงกำรเงิน - 5 

ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของ EVA/ค่าใช้จ่ายของโครงการทั งหมด 10.75 
(4,299.4/393.2) 

5 

2.2  ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่กำรเงิน  
      (ตัวชี้วัดด้ำนประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน) 

- 4.50 

2.2.1  Human Productivity/Productivity - 4.75 
ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/

แผนปฏิบัติงำน 
ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ 
    ในวารสารวชิาการต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  

1.16 
(22/19) 

4 

2) สัดส่วนของจ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและ 
    ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.50 
(21/14) 

5 

3) สัดส่วนของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน ้า 
    ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด  

1.33 
(4/3) 

5 

4) สัดส่วนของจ้านวนฐานข้อมูลน ้าระดับต้าบล 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด  

1.31 
(656/500) 

5 

2.2.2  Utilization - 4.50 
ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/

แผนปฏิบัติงำน 
ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนบริการวิเคราะห์และบริการข้อมูล   
  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อจ้านวนเป้าหมาย 

    ที่ก้าหนดไว้  

1.12 
(447/400) 

4 

2) สัดส่วนของจ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
    ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร  
    บริการและภาคสังคม/ชุมชนต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  

1.11 
(21/19) 

4 

3) สัดส่วนของจ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
    องค์กรสาธารณกุศลสถาบันการศึกษาและชุมชนที่น้า 
    ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมาย 
    ที่ก้าหนดไว้ 

2.19 
(245/112) 

5 
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ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำน 

ค่ำคะแนนที่ได ้

4) สัดส่วนของจ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการขยาย 
    ผลของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชนต่อจ้านวนเป้าหมาย 
    ที่ก้าหนดไว้ 

3.00   
(6/2) 

5 

2.2.3  Loss/Effect - 4.25 
ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/

แผนปฏิบัติงำน 
ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของจ้านวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน ้า 
    สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ 
    พัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ได้ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.20 
(54/45)  

5 

2) สัดส่วนของครัวเรือนที่สามารถเพ่ิมผลผลิตทาง 
    การเกษตรได้ในฤดูแล้งต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.15 
(18,418/16,000) 

4 

3) สัดส่วนของพื นที่ที่สามารถลดความเสียหาย                     
    จากอุทกภัยและภัยแล้งต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.09 
(305,328/280,000) 

4 

4) สัดส่วนของปริมาณน ้าส้ารองของชุมชนที่เพ่ิมขึ น 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.10 
(11/10) 

4 

2.2.4  Quality of Product/Service - 4.5 
ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน/

แผนปฏิบัติงำน 
ค่ำคะแนนที่ได ้

1) สัดส่วนของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน 
    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ามารถ 
    น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.20 
(96.1/80) 

5 

2) สัดส่วนของความถูกต้องของบริการข้อความสั น (SMS)  
    แจ้งเตือนปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเขื่อน และ พายุ  
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

1.10 
(98.9/90) 

4 

3) สัดส่วนของความถูกต้องของผลการคาดการณ์ 
    สภาพอากาศจากแบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศ 
    ระยะสั น (WRF-ROMS) 

1.09 
(76/70) 

4 

4) สัดส่วนของหน่วยงานที่มีศักยภาพท่ีเข้าร่วมต่อยอด 
    การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือน้าไปประยุกต์ 
    ในการส้ารวจจัดท้าแผนที่ และวางแผนพัฒนา 
    โครงการแหล่งน ้าต่อเป้าหมายที่ก้าหนด 

1.25 
(5/4) 

5 

 
ตำรำงท่ี 3.3: ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรด ำเนนิงำนขององค์กำร 
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 จากตารางที่ 3.3 พบว่า ผลการประเมินในด้านตัวชี วัดทางการเงินได้คะแนนเต็ม 5 และผลการ
ประเมินในด้านตัวชี วัดที่ไม่ใช่การเงิน (ตัวชี วัดด้านประสิทธิผลของการด้าเนินงาน) ได้คะแนน 4.50               
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการด้าเนินงานด้านการด้าเนินงานขององค์การมีค่าเท่ากับ 4.75 จึงท้าให้
สามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า สสนก. มีผลการด้าเนินการขององค์การอยู่ในระดับที่ดีมาก 
  
 อย่างไรก็ตาม สสนก. สามารถปรับปรุงให้ผลการด้าเนินงานขององค์การให้ดียิ่งขึ น โดยเพ่ิมจ้านวน
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ้านวนบริการวิเคราะห์และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และจ้านวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร 
บริการและภาคสังคม/ชุมชน นอกจากนี  สสนก. ต้องสามารถสร้างผลกระทบให้มากขึ น กล่าวคือ                   
งานบริการของ สสนก. ต้องสามารถท้าให้ครัวเรือนที่สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ในฤดูแล้ง                 
ได้มากขึ น เพ่ิมจ้านวนพื นที่ที่สามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งให้มากขึ น และปริมาณ                        
น ้าส้ารองของชุมชนต้องเพ่ิมขึ น นอกจากนี ระดับความถูกต้องของผลการคาดการณ์สภาพอากาศ                      
จากแบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น (WRF-ROMS) ต้องสูงขึ น 
 
 3.2.3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  
 
    การบริหารจัดการองค์การประกอบไปด้วยตัวชี วัดหลัก 3 ตัว โดยมีตัวชี วัดย่อยทั งหมด 5 ตัว                 
ผลการประเมินสามารถแสดงได้ดังนี  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1: บทบำทของคณะกรรมกำรองค์กำร 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. การดูแล/จัดให้มีทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย แผน และเป้าหมายที่ส้าคัญ 
 2. การจัดให้มีและการทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส้าคัญ 
 3. การดูแลติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กร 
 4. การประเมินผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด 
 5. การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 
 
 จากการตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์ พ .ศ. 2555-2559 แผนปฏิบัติงานประจ้าปี งบประมาณ               
พ.ศ. 2559 รายงานผลปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559               
เอกสารประกอบค้ารับรองการปฏิบัติ งานประจ้ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2559 แผนการประชุม              
คณะกรรมการบริหารฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยคณะผู้วิจัย                
พบว่า สสนก. มีการด้าเนินการครบ 6 ข้อ ดังนั นคะแนนประเมินในด้านบทบาทของคณะกรรมการองค์การ
มีค่าเท่ากับ 5 ส่งผลให้ผลการด้าเนินงานในด้านบทบาทของคณะกรรมการองค์การอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวช้ีวัดที่ 2: กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในมีตัวชี้วัดย่อย 2 กลุ่ม  
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2.1: กำรควบคุมภำยใน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. การมีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน 
 2. การระบุอย่างชัดเจนถึงอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานที่มีความส้าคัญ                  
เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
 3. การก้าหนดขอบเขตระดับอ้านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4. การจัดท้าแนวทางที่พึงปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 5. การจัดระบบการสื่อสารให้เชื่อมโยงกัน (Integrated) สารสนเทศมีการสื่อสารที่ดีที่ เป็น               
การสื่อสารสองทาง 
 6. การมีระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือน้ามาใช้ในการท้างานที่มีเนื อหาที่จ้าเป็นต่อการตัดสินใจ
อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบันและความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ 
 
 จากการตรวจสอบประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)                
ที่ 1/2558 ค้าสั่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่  26/2555 และ 
3/2560 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรว่าด้วยการจัด              
แบ่งส่วนงานและขอบเขตอ้านาจหน้าที่ส่วนงาน พ .ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 และการบริการข้อมูลจาก website                    
ของ สสนก. เอกสารประกอบระบบสารสนเทศ สสนก. เพ่ือการบริการ/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ประกอบ
กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยคณะผู้วิจัยพบว่า สสนก . มีการด้าเนินการครบ 6 ข้อ ดังนั น           
คะแนนประเมิน ในด้ านการควบคุมภายใน มี ค่ า เท่ ากับ  5 ส่ งผลให้ ผลการด้ าเนิ น งาน ในด้ าน                 
การควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมาก 
 
ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี 2.2: กำรตรวจสอบภำยใน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. มีการก้าหนดบทบาทและความรับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 2. มีการวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. มีการให้ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 4. มีการวางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  
 5. มีการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือการตรวจสอบภายใน 
 6. มีความมั่น ใจในคุณภาพ พิจารณาจากการติดตามผลและวัดผลการปฏิบัติ งานของ                     
หน่วยตรวจสอบภายใน และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
 
 จากการตรวจสอบประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)                    
ที่  1/2558 ข้อบั งคับคณ ะกรรมการบริห ารสถาบั นสารสน เทศทรัพยากรน ้ าและการเ กษตร                                
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอ้านาจหน้าที่ส่วนงาน พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาจัดตั ง                       
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม                     
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รายงานผลปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงาน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เอกสารประกอบค้ารับรองการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2559 ค้าชี แจงประกอบการประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของตัวชี วัดที่  2.2 ระบบการตรวจสอบภายใน แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยคณะผู้วิจัยพบว่า สสนก.                   
มีการด้าเนินการครบ 6 ข้อ ดังนั นคะแนนประเมินในด้านการตรวจสอบภายในมีค่าเท่ากับ 5 ส่งผลให้                   
ผลการด้าเนินงานในด้านการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับดีมาก 
 
ตัวช้ีวัดที่  3:  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.1: กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. มีการจัดท้านโยบายและกลยุทธ์ของ สสนก. ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาทั ง
ขั นตอน การจัดท้า และเนื อหาที่ครบถ้วนเหมาะสม เช่น นโยบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคล นโยบายด้านอัตราก้าลัง และ การบริหารอัตราก้าลัง และอ่ืนๆ 
 2. มีการสรรหาและการจัดอัตราก้าลัง   
 3. มีการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  พิจารณาการจัดการตั งแต่กระบวนการประเมิน
ค่างาน (Job Evaluation) การมีโครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน การเชื่อมโยงระบบ                
การประเมินผลการด้าเนินงานส่วนบุคคลกับค่าตอบแทน 
 4. มีการวัดและประเมินผลการด้าเนินงานของบุคลากรขององค์การ 
 5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั งแต่การวิเคราะห์
ความสามารถหลัก การวางแผนการฝึกอบรมการประเมินผลการฝึกอบรม การเชื่อมโยงระบบประเมินผล
กับการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ 
 
 จากการตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากรประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (แผน 5 ปี) 
ข้อบังคับและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สสนก. แผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                       
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสนก. การบริหารผลการปฏิบัติ งาน (Performance 
Management) ของ สสนก. ระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ของ สสนก. การประเมิน                    
ขีดความสามารถเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ สสนก. และขั นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 
สสนก. ประจ้าปี เพ่ือประกอบการขึ นเงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษ ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร โดยคณะผู้วิจัยพบว่า สสนก. มีการด้าเนินการครบ 5 ข้อ ดังนั นคะแนนประเมินในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีค่าเท่ ากับ 5 ส่ งผลให้ผลการด้าเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                        
อยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.2: กำรมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา 
 1. มีช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสารกับพนักงานของ สสนก. 
 2. มีการจัดท้าหลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดท้า Code of Conduct การก้าหนด               
กฎระเบียบ ที่สอดคล้อง มีกิจกรรมส่งเสริม ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ในกรณีที่มีผู้ได้รับ           
ความไม่เป็นธรรม 
 3. มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4. มีการให้ความส้าคัญเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 5. มีการจัดบริการให้ค้าแนะน้าจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีข้อมูล     
แสดงสถานะ ปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน การวิเคราะห์ความต้องการ                 
ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ แผนงานในการให้ค้าแนะน้าปัญหาของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั งช่องทางที่เปิดให้มีการตอบค้าถาม รับฟังพนักงาน 
 
 จากการตรวจสอบ ข้อบังคับและระเบียบอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานบุคคลของ สสนก. (i-Smart Service) กระบวนการพัฒนาบุคลากร                  
ของ สสนก. และตัวชี วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตัวชี วัดที่ 3.2 ข้อ 5. มีการจัดบริการ  
ให้ค้าแนะน้าจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการ ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ 
แผนงานในการให้ค้าแนะน้า รวมทั งช่องทางที่เปิดให้มีการตอบค้าถาม รับฟังพนักงาน ) ประกอบกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยคณะผู้วิจัยพบว่า สสนก. มีการด้าเนินการครบ 5 ข้อ ดังนั นคะแนนประเมิน
ในด้านการมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีค่าเท่ากับ 5 ส่งผลให้ผลการด้าเนินงานในด้านการมี
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับดีมาก  
 
 ผลการประเมินการบริหารจัดการองค์การทั ง 3 ด้านสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4 
 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  ค่ำคะแนนที่ได้ 
1. บทบำทของคณะกรรมกำรองค์กำร 5 
2. กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 5 
    2.1 การควบคุมภายใน 5 
    2.2 การตรวจสอบภายใน 5 
3. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 5 
    3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
    3.2 การมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
ค่ำคะแนนโดยเฉลี่ย 5 

 
 ตำรำงท่ี 3.4: ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
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 จากตารางที่ 3.4 พบว่า ผลการประเมินในทุกๆ ด้านได้คะแนนประเมินเต็ม 5 ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย           
ของการประเมินเท่ากับ 5 ดังนั นผลการด้าเนินงานการบริหารจัดการองค์การอยู่ในระดับดีมาก 
 
 3.2.4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ สสนก. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
 ผลการประเมินทั งหมดที่กล่าวมาสามารถสรุปผลการด้าเนินงานทั งหมดในภาพรวมของปี                   
พ.ศ. 2559 ได้ดังต่อไปนี  

 
ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 

ตัวชี วัดย่อย 
ระดับ 

คะแนนรวม
เฉลี่ย 

ค่าถ่วงน ้าหนัก ระดับคะแนน        
ปรับค่าถ่วงน ้าหนัก 

1. การด้าเนินงานตามนโยบาย 10 4.77 .20 0.95 
2. การด้าเนินงานขององค์การ 17 4.75 .60 2.85 
3. การบริหารจัดการองค์การ 5 5 .20 1.00 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 32  1.0 4.80 
 
ตำรำงท่ี 3.5: ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 
 จากตารางที่ 3.5 พบว่า คะแนนประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ในภาพรวมของทั งองค์การ
มีค่าเท่ากับ 4.80 ดังนั น ผลการประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก.ในภาพรวมของทั งองค์การอยู่ใน
ระดับดีมาก กล่าวคือ สสนก. มีการด้าเนินงานตามนโยบายที่ได้ก้าหนดไว้และมีผลการด้าเนินงานที่ดีมาก 
นอกจากนี ระดับการบริหารจัดการของ สสนก. ก็อยู่ในระดับที่ดีมากเช่นกัน 
 
 อย่างไรก็ตามผลการประเมินนี เป็นผลการประเมินที่สะท้อนถึงการด้าเนินงานของ สสนก .               
โดยผลการประเมินการด้าเนินงานนี ไม่สามารถน้าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินการด้าเนินงาน               
ขององค์การมหาชนอ่ืนๆ เนื่องจากการด้าเนินงานขององค์การมหาชนแต่ละแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
ดังนั นการเปรียบเทียบผลการประเมินการด้าเนินงานของ สสนก . จึงเป็นการเปรียบเทียบกับ                    
ผลการประเมินการด้าเนินงานที่ผ่านมาของ สสนก. ดังนั นถ้าผลการประเมินการด้าเนินงานของ สสนก .            
มีค่าที่มากขึ นเมื่อเทียบกับผลการประเมินการด้าเนินงานในอดีต แสดงว่าการด้าเนินงานของ สสนก .             
อยูในทิศทางที่ถูกต้องตามนโยบายที่ได้ก้าหนดไว้ มีการด้าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน           
และมีการบริหารจัดการองค์การที่เหมาะสม 
  
 จากผลการประเมินโดยรวม คณะผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดท้าข้อเสนอแนะ 
ในการด้าเนินงานเพ่ือให้ สสนก. สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึ นในปีต่อไป 
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 3.2.5 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
 1. สสนก. ควรเพิ่มจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และจ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชนให้มากขึ น 
 2. สสนก. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลสถาบันการศึกษาและ
ชุมชน มีการใช้บริการข้อมูลและผลงานวิจัยของ สสนก. ให้มากขึ น 
 3. สสนก. ควรมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่ดีขึ น ทั งในเรื่องของลักษณะของข้อมูล                 
ที่หน่วยงานต่างๆต้องการ และลักษณะการน้าข้อมูลของ สสนก . ไปประยุกต์ใช้กับงานบริการต่างๆ               
ของหน่วยงานนั นๆ  
 4. งานบริการข้อมูลในบางด้านควรมีระดับความถูกต้องที่สูงขึ น 
 
3.3 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิผลของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 การประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิผลสามารถท้าการประเมินได้ตามกรอบ
การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน                      
ด้านประสิทธิผลสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.6 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
เป้ำหมำย ผล 

ตัวช้ีวัดที่ 1: อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน Scientific                    
               Infrastructure ของประเทศไทยตำมกำรจัดอันดับของ 
               IMD 
                อันดับรวมของความสามารถทางการแข่งขันด้าน                      
                Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด 
                อันดับของ IMD (อันดับ) 

 
 

47 

 
 

47 

ตัวช้ีวัดที่ 2: จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ 
               นำนำชำติต่อบุคลำกรวิจัย 
                จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ  
                นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย (บทความ/คน) 

 
 

1.21 

 
 

1.43 

ตัวชี้วัดที่ 3: สัดส่วนเวลำที่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน 
                สัดสว่นเวลาที่ใชเ้ครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน (ร้อยละ) 

 
100 

 
106.10 

ตัวช้ีวัดที่ 4: จ ำนวนระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
               ที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสิทธิภำพ 
                ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ได้รับ 
                การพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ (ระบบ) 

 
 
3 

 
 
4 

ตัวช้ีวัดที่ 5: ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชน 
ตัวชี วัดที่ 5.1:  ร้อยละของจ้านวนเทศบาล / อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน ้า 
                  สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนา 
                  แหล่งน ้าในพื นที่ 

 
 

45 
 

 
 

54 
 

ตัวชี วัดที่ 5.2:  ระดับความส้าเร็จของการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากร            
                  น ้าชุมชนด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับ) 

 
3 

 
5 

 
ตำรำงท่ี 3.6: ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิผลตำมค ำรับรองกำรปฎิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 
 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์การปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน พบว่า 
ผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นมีค่าเท่ากับเป้าหมายที่ก้าหนดในตัวชี วัดที่ 1 นอกจากนี ในตัวชี วัดที่ 2 ถึง 5 
พบว่าผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นมีค่ามากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด ดังนั นผลการประเมินสามารถบ่งชี ได้ว่า
การด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 
 นอกจากเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน 
การประเมินผลด้านประสิทธิผลในทางทฤษฎี คือการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จริงว่าเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้
หรือไม่  ดั งนั นการประเมินประสิทธิผลในส่ วนนี จึ งเป็ น การเปรียบเที ยบเป้ าหมายที่ ตั งไว้กับ                    
ผลการด้าเนินงานที่ เกิดขึ นจริงจากตัวชี วัดที่ เกี่ยวข้องกับด้านการด้าเนินงานตามนโยบายและ                    
ผลการด้าเนินงานขององค์การ ผลของประเมินสามารถแสดงได้ดังตารางที ่3.7  
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

เป้ำหมำย ผล 
1) จ้านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไป 
    ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตเกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 

19 21 

2) จ้านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล  
    สถาบันการศึกษาและชุมชนที่น้าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ (ราย) 

112 245 

3) จ้านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ 
    ทรัพยากรน ้าและการเกษตร (รายการ) 

400 447 

4) อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั น (SMS) แจ้งเตือน 
    ปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าในเขื่อน และ พายุ (ร้อยละ) 

90 98.9 

5) จ้านวนโครงการความร่วมมือทั งในและต่างประเทศที่มี 
    กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ) 

14 21 

6) ร้อยละผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรมที่สามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

80 96.1 

7) จ้านวนชุมชนลูกข่ายที่เกิดจากการขยายผลของชุมชนแกนน้า 1 ชุมชน 
    ต่อจ้านวนเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ (ชุมชน) 

2 6 

8) จ้านวนฐานข้อมูลน ้าระดับต้าบล (ต้าบล)  500 656 
9) จ้านวนครัวเรือนที่สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ในฤดูแล้ง               
    ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด (ครัวเรือน) 

16,000 18,418 

10) จ้านวนพื นที่ที่สามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
     ต่อเป้าหมายที่ก้าหนด (ไร่) 

280,000 305,328 

11) ปริมาณน ้าส้ารองของชุมชนที่เพ่ิมขึ นต่อเป้าหมายที่ก้าหนด  
      (ล้าน ลบ.ม.) 

10 11 

12) อัตราความถูกต้องของผลการคาดการณ์สภาพอากาศจาก 
  แบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั น (WRF-ROMS) (ร้อยละ) 

70 76 

13) จ้านวนหน่วยงานที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมต่อยอดการใช้เทคโนโลยี               
ภูมสิารสนเทศ เพื่อน้าไปประยุกต์ในการส้ารวจ จัดท้าแผนที่                
และวางแผนพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (หน่วยงาน) 

4 5 

 
ตำรำงท่ี 3.7: ตัวช้ีวัดด้ำนประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ                    
        ผลกำรด ำเนินงำนของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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 จากตารางที่  3.7 พบว่า ผลการด้าเนินงานของตัวชี วัด ด้านประสิทธิผลที่ เกี่ ยวข้องกับ            
ด้านการด้าเนินงานตามนโยบายและผลการด้าเนินงานมีค่าที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในทุกๆ ตัวชี วัด 
ดังนั นสามารถสรุปได้ว่าการด้าเนินงานตามนโยบายและผลการด้าเนินงานของ สสนก . ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล 
  
3.4 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิภำพของ สสนก. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

 การประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ด้านประสิทธิภาพเริ่มจากการประเมินตามกรอบ              
การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน  ผลการประเมิน                   
ด้านประสิทธิภาพสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.8 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
เป้ำหมำย ผล 

ตัวช้ีวัดที ่1: ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้เงิน 
                ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน 

 
90 

 
100 

ตัวช้ีวัดที่ 2: ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
               ประหยัดพลังงำนขององค์กำรมหำชน   

              ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัด  
              พลังงานขององค์การมหาชน   
              (1) ด้านไฟฟ้า 

                (2) ด้านน ้ามันเชื อเพลิง 

 
 
 
 
3 
3 

 
 
 
 
5 
5 

ตัวช้ีวัดที่ 3: กำรประหยัดน้ ำ 
              การประหยัดน ้า   

 
3 

 
5 

ตัวช้ีวัดที ่4: ระดับควำมส ำเร็จของกำรควบคุมพัสดุ   
             ระดับความส้าเร็จของการควบคุมพัสดุ   

 
3 

 
5 

 
ตำรำงท่ี 3.8: ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิภำพตำมค ำรับรองกำรปฎิบัติงำนขององค์กำรมหำชน 
 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์การปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน พบว่า  
ผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นมีค่ามากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในทุกตัวชี วัด ดังนั นจากผลการประเมิน                
ตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนสามารถบ่งชี ได้ว่าการด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 
 นอกจากเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน 
การประเมินผลด้านประสิทธิภาพสามารถประเมินได้ในทางทฤษฎี  กล่าวคือ การประเมินประสิทธิภาพ
พิจารณาจากปัจจัยการผลิตที่ต้องการศึกษา เช่น การประเมินประสิทธิภาพสามารถท้าได้โดยการพิจารณา
ถึงงบประมาณทางด้านการเงินและจ้านวนบุคลากรที่วางแผนว่าจะใช้ในการด้าเนินงานเปรียบเทียบกับ   
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การใช้เงินและบุคลากรในการด้าเนินงานจนส้าเร็จจริง การประเมินประสิทธิภาพด้านการเงินสามารถ    
แสดงได้ดังตารางที ่3.9 
          หน่วย = ล้านบาท 

 
 

ประเภทงบรำยจ่ำย 

 

แผนที่
ได้รับ

อนุมัติจำก            
กสสนก.            
ปี 2559 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

ผลกำร              
ใช้จ่ำย* 
(สะสม) 

 
งบประมำณ

คงเหลือ 

ร้อยละ          
กำรใช้จ่ำย
เทียบกับ

แผน 

รวมทั้งสิ้น 329.4583 322.5995 6.8588 97.92 
1) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 83.8078 83.7967 0.0111 99.99 
2) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 31.0467 30.5195 0.5272 98.30 
3) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร (5 โครงกำร) 214.6038 208.2833 6.3205 97.05 
    3.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
          บ้ารุงรักษาและติดตั งสถานี 
          โทรมาตรอัตโนมัติ 
    3.2) โครงการพัฒนาระบบ 
          ศูนย์คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศ 
          แห่งชาต ิ
    3.3) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ 
          ทรัพยากรน ้าชุมชนด้วย 
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    3.4) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศ              
          น ้าระดับต้าบล ระยะที่ 4 
    3.5) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษา 
          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
          แห่งชาต ิ

15.5000 
 
 
 

69.1038 
 
 

20.0000 
 
 

50.0000 
 

60.0000 

15.4982 
 
 
 

65.6201 
 
 

19.4565 
 
 

47.7084 
 

60.0000 

0.0018 
 
 
 

3.4837 
 
 

0.5435 
 
 

2.2916 
 
- 

99.99 
 
 
 

94.96 
 
 

97.28 
 
 

95.42 
 

100.00 
 

 

หมายเหต:ุ ผลการใช้จ่าย = งบประมาณที่จา่ยจริง + รายการผูกพัน 
 
ตำรำงท่ี 3.9: สรุปผลกำรใช้จ่ำยของ สสนก. ในงบประมำณปี 2559 (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2559) 
 
 จากตารางที่  3.9 พบว่า ในการประเมินประสิทธิภาพโดยพิจารณาผลการใช้จ่าย สสนก .                  
มีผลการใช้จ่ายในด้านบุคลากร ผลการใช้จ่ายในด้านการด้าเนินงานและผลการใช้จ่ายในด้านโครงการ              
(5 โครงการ) ที่เกิดขึ นต่้ากว่างบประมาณที่ตั งไว้  โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ น                
ต่องบประมาณที่ตั งไว้ พบว่า สัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณโดยรวมอยู่ทื่ 97.92%              
โดยที่ผลการใช้จ่ายในด้านบุคลากรมีสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณอยู่ที่ 99.99%               
ผลการใช้จ่ายในด้านการด้าเนินงานมีสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณอยู่ที่ 98.30%              
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และผลการใช้จ่ายในด้านโครงการมีสัดส่วนของผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ นต่องบประมาณอยู่ที่ 97.05%              
และเมื่อพิจารณารายละเอียดผลการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ พบว่า ทุกโครงการมีผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ น
ต่้ากว่างบประมาณที่ตั งไว้ ยกเว้นโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาฯ ที่มีการผูกพันงบประมาณ                
เท่ากับแผนงบประมาณ จากข้อมูลที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การด้าเนินงานของ สสนก. มีประสิทธิภาพ                   
ในการควบคุมผลการใช้จ่ายให้ต่้ากว่างบประมาณท่ีตั งไว้ 
           
 นอกจากนี เมื่อพิจารณาในด้านบุคลากรพบว่า สสนก. มีอัตราก้าลังทั งสิ นจ้านวน 140 อัตรา             
และมีอัตราก้าลังที่มีการบรรจุทั งสิ นจ้านวน 121 อัตรา โดยรายละเอียดของอัตราก้าลังสามารถแสดงได้ 
โดยตารางที่ 3.10 
 
ส่วนงำน                                                    อัตรำก ำลังปัจจุบัน อัตรำก ำลังว่ำง รวมอัตรำก ำลัง 
ผู้อ้านวยการ สสนก. 1 - 1 
รองผู้อ้านวยการ สสนก. 2 - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - 3 
ฝ่ายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 1 10 11 
ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน ้า 28 2 30 
ฝ่ายบริหาร 23 4 27 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 30 3 33 
ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 19 - 19 
ฝ่ายบริหารความร่วมมือ                    
และสื่อสารองค์กร 

14 - 14 

รวมทั้งสิ้น 121 19 140 
 
ตำรำงท่ี 3.10: อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของ สสนก. ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 
 
 จากตารางที่ 3.10 พบว่า สสนก. มีอัตราก้าลังทั งสิ นจ้านวน 140 อัตรา โดยเป็นอัตราก้าลังที่มี 
การบรรจุแล้วทั งสิ นจ้านวน 121 อัตรา คิดเป็นอัตราการบรรจุ 88.57% โดยฝ่ายสารสนเทศการเกษตร 
ฝ่ายบริหารความร่วมมือและสื่อสารองค์กรและหน่วยตรวจสอบภายในมีอัตราการบรรจุอยู่ที่ 100% 
ในขณะที่ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน ้า ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัตราการบรรจุอยู่ ในช่วง            
85-94% และฝ่ายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมีอัตราการบรรจุอยู่ที่ เพียง 9% ดังนั นจากข้อมูลอัตราก้าลัง             
ที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่ในแต่ละฝ่ายมี อัตราการบรรจุที่ไม่เต็มก้าลัง อย่างไรก็ตาม              
เมื่อพิจารณาถึงผลการด้าเนินงานของ สสนก . ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการด้าเนินงาน                
ที่เกิดขึ นจริงมีค่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั งไว้ทั งสิ น ดังนั นสามารถกล่าวได้ว่า สสนก . สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการด้าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรบุคคลต่้ากว่าที่ตั งไว้ หรือกล่าวได้ว่าการด้าเนินงานของ สสนก .                     
มีประสิทธิภาพในด้านบุคลากร จากข้อมูลในตารางที่  3.8-3.10 สามารถสรุปได้ว่าการด้าเนินงาน                   
ของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
3.5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สสนก. ด้ำนกำรก ำกับดูแลและพัฒนำองค์กำร                  
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     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
 การประเมินผลการด้ าเนิ น งานของ  สสนก . ด้ านการก้ ากับดู แลและพัฒ นาองค์การ                    
สามารถท้าได้โดยการประเมินตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงาน            
ขององค์การมหาชน  โดยในการประเมินนั นได้มีการพิจารณา 3 ตัวชี วัดได้แก่  ระดับการพัฒนา               
ด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน           
ของหน่วยงานและระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารโครงการและงบประมาณ โดยในแต่ละ
ด้านนั นเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ 1 มีค่าการประเมินที่ต่้าที่สุดและ 5 มีค่าการประเมินที่สูงที่สุด            
ผลการประเมินสามารถแสดงได้โดยตารางที่ 3.11 
 
กำรก ำกับดูแลและพัฒนำองค์กำร ค่ำคะแนนที่ได ้
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 4.75 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 5.00 
ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 5.00 

 
ตำรำงท่ี 3.11: ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลและพัฒนำองค์กำรตำมค ำรับรองกำรปฎิบัติงำน 
                  ขององค์กำรมหำชน  
  
 จากตารางที่ 3.11 พบว่า ผลการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การของ สสนก.      
ตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนอยู่ในระดับที่สูงมาก กล่าวคือจากคะแนนเต็มเท่ากับ 5   
ในด้านระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน และระดับความส้าเร็จ                 
ของการพัฒนาระบบบริหารโครงการและงบประมาณได้คะแนนเต็ม ในขณะที่ในด้านระดับการพัฒนา            
ด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การได้คะแนน 4.75 จากผลการประเมินดังกล่าวสามารถ  
สรุปได้ว่า สสนก. มีก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การอยู่ในระดับที่ดีมาก 
 
 นอกจากการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามค้ารับรองการปฎิบัติงาน             
ขององค์การมหาชนตามที่กล่าวมา การประเมินผลการด้าเนินงานในด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การ
ยังสามารถพิจารณาได้จากดัชนีชี วัดที่ คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาและท้าการปรึกษากับ สสนก .                   
และมีความเห็นร่วมกันว่าดัชนีชี วัดนี สามารถสะท้อนถึงผลการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลและพัฒนา
องค์การของ สสนก. ไดใ้นหนึ่งระดับ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินตัวชี วัด คือ 1 มีค่าการประเมินที่ต่้าที่สุด
และ 5 มีค่าการประเมินที่สูงที่สุด โดยผลการประเมินดัชนีชี วัดทีก่ล่าวมาสามารถแสดงได้โดยตารางที่ 3.12 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร ค่ำคะแนนที่ได ้
1. บทบาทของคณะกรรมการองค์การ 5 
2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 5 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
ค่ำคะแนนโดยเฉลี่ย 5 

 
ตำรำงท่ี 3.12: ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
 
 จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผลการประเมินของการบริหารจัดการองค์การในแต่ละด้านย่อย                   
ได้คะแนนเต็ม ส่งผลให้คะแนนโดยเฉลี่ยของการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์การมีค่าเท่ากับ 5 
ดังนั นผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนและผลจากตัวชี วัด              
ที่ เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการองค์การบ่งชี ว่า สสนก. มีการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การ                 
อยู่ในระดับที่ดีมาก 
 
 นอกจากการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์การโดยใช้ตัวชี วัด คณะผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์
โครงสร้างองค์การ และท้าการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ สสนก. และสัมภาษณ์กลุ่มจากเจ้าหน้าที่ของ สสนก. 
และน้าผลที่ ได้ ไปวิ เคราะห์ประกอบกับผลจากตัวชี วัด  เพ่ือให้ ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง                 
การบริหารจัดการองค์การให้ดียิ่งขึ น 
 
  ในการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การได้มีการพิจารณารูปแบบโครงสร้างของ สสนก. ซึ่งสามารถ   
แสดงได้โดยภาพที่ 3.1 
 



45 

ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ภำพที่ 3.1: โครงสร้ำงของ สสนก. 
 
  โครงสร้างของ สสนก. มีการก้าหนดอย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                
การจัดตั งองค์การ โดยโครงสร้างองค์การประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้ อ้านวยการ                      
รองผู้อ้านวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน ้า                
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการเกษตร และ  ฝ่ายบริหารความร่วมมือและ                       
สื่อสารองค์การ ซึ่งในแต่ละฝ่ายประกอบไปด้วย ผู้อ้านวยการฝ่าย/หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากลุ่มงาน                  
และเจ้าหน้าที ่ดังนั นโครงสร้างองค์การจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นระนาบเดียวกัน 
 
 ในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายมีการแบ่งแยกอ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ 
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสถาบันฯ ได้แก่ งานการเงินและบัญชี งานบุคคล งานพัสดุ               
อาคารและสถานที่  งานเลขานุการและธุรการ งานแผนงานและงบประมาณ และงานนิติการ                      
จัดท้ารายงานวิชาการและรายงานผลการด้าเนินงานของสถาบันฯ และด้าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายด้านทรัพยากรน ้า             
และการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือส้าหรับระบบฐานข้อมูล รวมทั งระบบฐานความรู้                    
และแบบจ้าลอง พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือส้าหรับระบบภูมิสารสนเทศ บริหารและจัดการระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของสถาบันฯ และด้าเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน ้า  
มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตร อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งติดตั ง บ้ารุงรักษา             
และตรวจสอบระบบข้อมูล วิจัยและพัฒนาแบบจ้าลองน ้าและอากาศ คาดการณ์ และสรุปสถานการณ์ 
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รวมทั งวิเคราะห์ความเสี่ยงน ้าท่วม น ้าแล้งและจัดท้ารายงานเพ่ือสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรน ้า 
พัฒนาเครือข่ายวิจัยและข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอกและด้าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย              
ฝ่ายสารสนเทศการเกษตรมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน ้าชุมชน และเครือข่ายการจัดการ              
น ้าชุมชน พัฒนาสารสนเทศและระบบการจัดการข้อมูลน ้าและการเกษตรของชุมชน พัฒนาเครือข่ายวิจัย
และข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอกและด้าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายบริหารความร่วมมือ
และสื่อสารองค์กรมีหน้าที่บริหารโครงการ ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกประเทศ                     
และด้าเนินงานโครงการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผนงานหรือโครงการหลักของสถาบันฯ ติดตามและ
ทบทวนการด้าเนินโครงการ รวมทั งจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน เพ่ือขยายผลโครงการ และเครือข่าย                 
ความร่วมมือภายในและภายนอกสถาบัน ทั งในและต่างประเทศ ผลิตและเผยแพร่รายงานเอกสารสิ่งพิมพ์ 
รวมทั งสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของสถาบันและด้าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                  
ฝ่ายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมีหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงน ้าท่วม น ้าแล้ง รวมถึง 
สรุปสถานการณ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือส้าหรับระบบฐานข้อมูล รวมทั ง
ระบบฐานความรู้และแบบจ้าลอง เพ่ือใช้ในการบริหารและบริการข้อมูลด้านน ้าและภูมิอากาศ  วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการส้ารวจพื นที่ภาคสนาม รวมถึงติดตั ง บ้ารุงรักษา และ
ตรวจสอบระบบข้อมูลและด้าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย และหน่วยตรวจสอบภายใน                   
มีอ้านาจหน้าที่เก่ียวกับงานตรวจสอบภายในของสถาบันตามที่ก้าหนดไว้ในข้อบังคับ  
 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า สสนก. มีการจัดโครงสร้างการด้าเนินงานที่เหมาะสม               
และมีการระบุหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน แต่ละฝ่ายมีความคล่องตัวในการท้างานสูง อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างการบริหารงานในภาพรวมอยู่ในระนาบเดียวกัน นอกจากนี เมื่อพิจารณาการบริหารงาน               
ในแต่ละฝ่ายก็พบว่าการบริหารงานของแต่ละฝ่ายก็อยู่ ในระนาบเดียวกันเช่นกัน ดังนั นถึงแม้ว่า                     
การบริหารงานและด้าเนินงานจะมีความคล่องตัวสูง แต่สิ่งที่อาจขาดหายไปคือความก้าวหน้าในหน้าที่             
การงานของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ 
 
 ในด้านการก้ากับดูแล สสนก . ด้าเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ในพระราชกฤษฎีกาได้ก้าหนดกระบวนการ
ก้ากับดูแลไว้ค่อนข้างชัดเจน และเป็นสิ่งที่สถาบันฯ ต้องท้า (Compliance) ดังนี  เรื่อง ทุน รายได้                 
และทรัพย์สิน ต้องเป็นไปตามหมวด 2 มาตราที่ 9-12 การบริหารและการด้าเนินกิจการต้องเป็นไป               
ตามหมวด 3 มาตราที่  13 -29 ก้าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า                   
และการเกษตร มีอ้านาจหน้าที่ตามมาตรา 18 ซึ่งครอบคลุมการก้ากับดูแลสถาบันฯ ในทุกด้าน และให้มี
ผู้อ้านวยการ 1 คน ตามมาตรา 22 มีหน้าที่ตามมาตรา 26 และอ้านาจตามมาตรา 27 ในหมวด 4 ก้าหนด
เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ นอกจากนี  มาตรา 38 ยังก้าหนดให้รัฐมนตรีก้ากับดูแลการด้าเนินกิจการ
ของสถาบันฯ ในหมวด 5 ก้าหนดการก้ากับดูแลการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ดังนั น พระราชกฤษฎีกา
ได้ครอบคลุมกระบวนการก้ากับดูแล และ สสนก. จะต้องด้าเนินการตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน เนื่องด้วย 
การไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งจะมีแนวทางด้าเนินการในด้านกฎหมายและวินัย 
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 ส้าหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า  
 
 1. โครงสร้างองค์การมีการก้าหนดอย่างชัด เจนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                          
การจัดตั งองค์การ โดยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นระนาบเดียวกันและความเหมาะสมต่อลักษณะของงาน               
ที่ท้า โดยการจัดองค์การในลักษณะนี ท้าให้สามารถสื่อสารกันได้ดีและสามารถปรับเปลี่ยนตามภาวะการณ์
ได้เร็ว 
 
 2. การท้างานในแต่ละฝ่ายมีการก้าหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน                  
อย่างไรก็ตามแต่ละฝ่ายมีปริมาณงานที่ต้องท้าในระดับสูงท้าให้เจ้าหน้าที่มีภาระงานที่มาก ประกอบกับ                 
ในบางฝ่ายยังมีอัตราก้าลังว่างอยู่และลักษณะของงานที่ไม่เหมือนกันในแต่ละฝ่าย ท้าให้ภาระงาน                 
ในแต่ละฝ่ายไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี จึงควรมีนโยบายที่ช่วยลดอัตราก้าลังที่ว่างและกระจายภาระงาน           
ให้เท่าเทียมกันในแต่ละฝ่ายให้มากขึ น 
 
 3. ผู้บริหารเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การและด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเข้าใจ
โจทย์การท้างานและพยายามหาค้าตอบ มีการก้ากับดูแลการท้างานที่ดี สามารถน้าพาสถาบันฯ ให้ท้างาน
ในทิศทางท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั ง  
  
 4. ในการบริหารบุคลากร พบว่า สสนก. เป็นองค์การที่มีเจ้าหน้าที่ไม่มาก ใช้วิธีบริหารคน หมุนเวียน
หน้าที่ คือ ดูว่าใครเหมาะกับงานใด ท้างานใดได้ดี การสื่อสารใกล้ชิด ใช้เทคโนโลยีเข้าถึง รายงานกันได้
ตลอดเวลา ดูแลเรื่องความปลอดภัย ให้น ้าใจ ดูแลบุคลากรให้ท้างานอย่างมีความสุข สนับสนุนให้มี                  
การพัฒนาตนเอง สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีความสุขใจที่ ได้ช่วยชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น                
ท้างานส่งผลดีกับประเทศชาติและสังคม มีความภาคภูมิใจในงานที่ท้า 
 
 5. ส้าหรับทิศทางขององค์การ เน้นวัฒนธรรมการท้างานร่วมกัน ท้าวิจัยและพัฒนาไปพร้อมกับ
พัฒนาทรัพยากรน ้าชุมชน ในอนาคตจะท้างานกับต่างประเทศมากขึ น การท้างานกับชุมชนจะเน้นวิธีการ
เดิม แม้จะช้าแต่ได้ผลมากกว่า ชุมชนรู้ปัญหาของชุมชนและสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน              
ถึงจะช้าแต่การแก้ปัญหาจะยั่งยืนมากกว่า ต้องให้ชุมชนเรียนรู้เทคโนโลยีและใช้แก้ปัญหาในพื นที่               
และต้องเกิดการประหยัดในงบประมาณ 
 
 ส้าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ของ สสนก. พบว่า 
 
 1. เจ้าหน้าที่เห็นว่าโครงสร้างองค์การมีความเหมาะสมต่อลักษณะของงานที่ท้า โดยในแต่ละฝ่าย             
มีการก้าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามแต่ละฝ่ายมีปริมาณงาน                
ที่ต้องท้าในระดับทื่สูงท้าให้เจ้าหน้าที่มีภาระงานที่มาก นอกจากนี ในบางช่วง มีงานเฉพาะกิจที่ค่อนข้างมาก 
ซึ่งการท้างานงานเฉพาะกิจส่งผลกระทบต่องานประจ้าที่รับผิดชอบอยู่ 
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 2. องค์การมีบรรยากาศการท้างานที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถติดต่อกับผู้บังคับบัญชาได้โดยตรง
และการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท้าได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม                
องค์การมีปัญหาในเรื่องของพื นที่ของการท้างานในแต่ละฝ่าย กล่าวคือพื นที่ของการท้างานในแต่ละฝ่าย                
มีอย่างไมเ่พียงพอ ทั งในเรื่องของโต๊ะท้างานและพื นที่จัดเก็บเอกสารและสิ่งของ 

 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากองค์การ และ
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่องานที่ตนท้า ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่างานของ สสนก. ก่อให้เกิดผลประโยชน์         
ต่อชุมชน และงานของ สสนก. ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม 
สสนก. ควรมีการก้าหนด Career Path ที่แน่ชัดส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน ทั งในเรื่องของคุณสมบัติและขั นตอน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ Career Path ของผู้ปฏิบัติงานนั นๆ ทั งนี  สสนก. อาจมีการทบทวนโครงสร้างองค์การ
ประกอบ เพ่ือให้มีข้อมูลส้าหรับการก้าหนด Career Path ของผู้ปฏิบัติงานนั นๆ 
 
 4.  ผู้บริหารมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในการก้าหนดทิศทางขององค์การ ทั งนี 
ผู้ปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สสนก. ควรเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและข้อมูลที่จัดเก็บควรมี
การใช้งานอย่างแพร่หลาย นอกจากนี ข้อมูลที่จัดเก็บควรเป็นข้อมูลเฉพาะด้าน ต่างจากหน่วยงานอ่ืนๆ       
และงานบริการต่างๆ ควรไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ 
 
 5. สสนก. มีการให้บริการข้อมูลกับหลายหน่วยงานและหน่วยงานต่างๆได้น้าข้อมูลของ สสนก. ไปใช้
ประโยชน์ ดังนั น สสนก. จึงควรมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆทั งในเรื่องของลักษณะข้อมูล                     
ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ และลักษณะการน้าข้อมูลของ สสนก. ไปประยุกต์ใช้กับงานบริการต่างๆ                 
ของหน่วยงานนั นๆ ทั งนี เมื่อ สสนก. ได้รับรู้ถึงลักษณะของข้อมูลและการน้าข้อมูลไปใช้ สสนก. สามารถ
จัดท้าข้อมูลที่ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ และข้อมูลที่จัดท้าโดย สสนก. ก็จะมีการใช้อย่างแพร่หลาย 
 
 6. สสนก. ควรมีการท้าการประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงการ               
มีตวัตน (Identity) ให้มากขึ น 
 
 7. แต่ละฝ่ายควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ น 
เนื่องจากการท้างานบางอย่างต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย นอกจากนี ส้าหรับงาน
บางอย่างที่ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย การท้างานร่วมกันควรมีการก้าหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 8. สสนก. ควรมีการทบทวนสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้รับ โดยอาจมีการ
เปรียบเทียบสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ต่อลักษณะงานต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้ท้า 
 
 จากผลการประเมินตัวชี วัดด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การตามค้ารับรองการปฎิบัติงานของ
องค์การมหาชน ผลจากตัวชี วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์การและการก้ากับดูแล การสัมภาษณ์ผู้บริหารของ สสนก. และการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ของ 



49 

ผลการประเมินการด าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคก์ารของ สสนก.                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

สสนก. สามารถสรุปได้ว่า สสนก. มีการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งผลที่เกิดขึ น
สามารถบอกได้จากผลการประเมินด้านการก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การตามค้ารับรองการปฎิบัติงานของ
องค์การมหาชนและผลการประเมินตัวชี วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการองค์การที่อยู่ในระดับที่สูง 
โดยผลก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การที่ดีนั นเกิดจากการที่ผู้บริหารเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การและ
ด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผู้บริหารมีการก้ากับดูแลการท้างานที่ดีสามารถน้าพาสถาบันฯ       
ให้ท้างานในทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั ง  นอกจากนี ยังมีปัจจัย อ่ืนๆ ที่ส่ งผลให้ เกิด                  
การก้ากับดูแลและพัฒนาองค์การที่ดี  กล่าวคือโครงสร้างองค์การมีการก้าหนดอย่างชัดเจนและ                 
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั งองค์การ การท้างานในแต่ละฝ่ายมีการก้าหนดขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ผู้บริหารมีการสื่อสารที่ใกล้ชิดกับบุคลากร ดูแลบุคลากรให้ท้างานอย่างมี
ความสุขและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์การ                
ให้บุคลากรมีความสุขใจที่ได้ช่วยพัฒนาชุมชนให้ดีขึ น งานของบุคลากรส่งผลดีต่อประเทศชาติและสังคม 
และบุคลากรมีความภาคภูมิใจในงานที่ท้า 
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บทที่ 4: บทสรุปและข้อเสนอแนะของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ประสิทธิผล    
          ประสิทธิภำพและกำรพัฒนำองค์กำรของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  
4.1 บทสรุปกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภำพและกำรพัฒนำองค์กำร 
     ของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
 โครงสร้างองค์การของ สสนก. มีการก้าหนดอย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์              
การจัดตั งองค์การ โดยในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายมีการแบ่งแยกอ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ                    
อย่างชัดเจน การบริหารงานในภาพรวมอยู่ในระนาบเดียวกัน ส่งผลให้การบริหารงานและด้าเนินงาน                  
มีความคล่องตัวสูง นอกจากนี พบว่า ผู้บริหารเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การและด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารเข้าใจโจทย์การท้างานและพยายามหาค้าตอบ มีการก้ากับดูแลการท้างานที่ดี 
สามารถน้าพาสถาบันฯ ให้ท้างานในทิศทางที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั ง นอกจากนี ผู้บริหาร                   
มีการสื่อสารที่ใกล้ชิดกับบุคลากร ดูแลบุคลากรให้ท้างานอย่างมีความสุขและสนับสนุนให้บุคลากร                 
มีการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรมีความสุขใจที่ได้ช่วยพัฒนา
ชุมชนให้ดีขึ น งานของบุคลากรส่งผลดีต่อประเทศชาติและสังคม และบุคลากรมีความภาคภูมิใจในงานที่ท้า 
ส้าหรับบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความพึงพอใจต่องานที่ตนท้า โดยมีความเห็นว่า
งานของ สสนก. ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆ ต่อชุมชน และงานของ สสนก. ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามบุคลากรมีภาระงานที่มากและในบางช่วงมีงานเฉพาะกิจ             
ที่ค่อนข้างมากแตย่ังสามารถรับผิดชอบต่องานของตนเองได้ดี 
 
 จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ ผลการประเมินผลการด้าเนินงานของ สสนก. ในภาพรวม          
อยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีคะแนนผลการประเมินการด้าเนินงานในภาพรวมของทั งองค์การเท่ากับ 4.80 
จากคะแนนเต็ม 5 ดังนั นสามารถกล่าวได้ว่า สสนก . มีการด้าเนินงานที่ดีกว่าที่นโยบายก้าหนดไว้          
ส้าหรับการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การของ สสนก. พบว่า เมื่อพิจารณา           
ผลการประเมินจากตัวชี วัดตามค้ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชนและผลการประเมินของตัวชี วัด
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินในด้านนั นๆ ผลการประเมินที่เกิดขึ นจริงมีค่าที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
และเมื่อท้าการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่เกิดขึ นจากตัวชี วัดและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง             
บ่งชี ว่าการด้าเนินงานของ สสนก. ก่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การที่ด ี
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4.2 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภำพและ 
     กำรพัฒนำองค์กำรของ สสนก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
 จากผลการประเมินที่กล่าวมา สามารถน้ามาวิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ปรับปรุงผล                    
การด้าเนินงานโดยรวม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การให้ดีขึ นได้ดังนี  
 
 1. สสนก. ควรเพ่ิมจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และจ้านวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ให้มากขึ น งานบริการข้อมูลในบางด้านควรมีระดับความถูกต้อง                 
ที่สูงขึ น และ สสนก. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆมีการใช้บริการข้อมูลและผลงานวิจัยของ สสนก.               
ให้มากขึ น  
 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานโดยรวมบ่งชี ว่าผลประเมินตัวชี วัดข้างต้นมีค่าที่ต่้ากว่าผลประเมิน
ตัวชี วัด อ่ืนๆโดยเปรียบเทียบ ดังนั น สสนก . สามารถปรับปรุงการด้าเนินงานตามนโยบายและ                    
ผลการด้าเนินงานขององค์การให้ดีขึ น โดยการเพ่ิมจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและจ้านวน
ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ให้มากขึ น  ท้าให้งานบริการข้อมูลในบางด้าน
ควรมีระดับความถูกต้องที่สูงขึ น และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการใช้บริการข้อมูลและผลงานวิจัย              
ของ สสนก. ให้มากขึ น 
 
 2. สสนก. ควรมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่ดีขึ น ทั งในเรื่องของลักษณะของข้อมูล               
ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ และลักษณะการน้าข้อมูลของ สสนก. ไปประยุดต์ใช้กับงานบริการต่างๆ                 
ของหน่วยงานนั นๆ  
 
 สสนก. มีการให้บริการข้อมูลกับหลายหน่วยงานและหน่วยงานต่างๆได้น้าข้อมูลของ สสนก. ไปใช้
ประโยชน์กับงานบริการต่างๆ ดังนั น สสนก. ควรมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั งในเรื่องของ
ลักษณะของข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ และลักษณะการน้าข้อมูลของ สสนก. ไปประยุกต์ใช้กับ            
งานบริการต่างๆ ของหน่วยงานนั นๆ ทั งนี เมื่อ สสนก. ได้รับรู้ถึงลักษณะของข้อมูลและการน้าข้อมูลไปใช้ 
สสนก. สามารถจัดท้าข้อมูลที่ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ และข้อมูลที่จัดท้าโดย สสนก. ก็จะมีการใช้
อย่างแพร่หลาย 
 
 3. สสนก . ควรท้าการประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอรูปแบบใหม่เพ่ือให้ เกิดการรับรู้ถึง                      
การมีตัวตนมากขึ น 
 
 ข้อมูลของ สสนก. มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน ้า ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ได้น้าข้อมูลของ 
สสนก. ไปใช้ประโยชน์กับงานบริการต่างๆ นอกจากนี  งานบริการด้านอ่ืนๆ ของ สสนก. ยังช่วยพัฒนา
ชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผู้รับบริการบางกลุ่มหรือหน่วยงานบางแห่ง
ยังไม่รู้จัก สสนก. ดังนั นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและงานบริการต่างๆ ของ สสนก. อาจไม่แพร่หลาย             
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มากนัก ด้วยเหตุนี  สสนก. ควรท้าการประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึง  
การมีตัวตนมากขึ น และข้อมูลที่จัดท้าโดย สสนก. ก็จะมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ น 
 
 4. สสนก. ควรมีการก้าหนด Career Path ที่แน่ชัดส้าหรับบุคลากร 
 
 ถึงแม้ว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่องานที่ตนท้า มีความเห็นว่างานของ สสนก. ช่วยพัฒนาทักษะ
และความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  และมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ                  
ที่ ได้ รับ  แต่ บุ คล ากรยั งไม่ มี  Career Path ที่ ชั ด เจน  เนื่ อ งด้ วย โครงสร้ างองค์ การมี ลั กษ ณ ะ                            
อยู่ ในระนาบเดียวกัน ดังนั น สสนก. ควรมีการก้าหนด Career Path ที่แน่ชัดส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน              
ทั งในเรื่องของคุณสมบัติและขั นตอนต่างๆที่เก่ียวข้องกับ Career Path ของผู้ปฏิบัติงานนั นๆ 
 
 5. ฝ่ายต่างๆ ควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน                 
ให้มากขึ น 
 
 ฝ่ายต่างๆ ควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ น 
เนื่องจากการท้างานบางอย่างต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย นอกจากนี ในการท้างาน
ร่วมกันควรมีการก้าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
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