
 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –1   

 
แบบฟอรมขอเสนอตัวชี้วัดเพื่อการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559                                                     

เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 

 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –2   

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

วตัถุประสงคการจัดตั้ง ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั้งองคการมหาชน พ.ศ. 2551  

 วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

 นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหองคการตางๆ นาํไปใชประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

 สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

 บริการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเปนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชนนําไปใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรที่สรางองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและฐานความรู สาํหรับการบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ํา เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการ

ทํางานโดยการสรางและพัฒนาเครือขาย 

ยุทธศาสตร  

 การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและฐานขอมลูดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

 การใหบริการและเผยแพรผลงานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและฐานขอมลูที่พัฒนาขึ้น 

 การสรางเครือขายงานวิจยัและพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรนํ้า 

 การถายทอดเทคโนโลยี และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชกับประชาชนและชมุชน 

ผลผลติ  

            องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและฐานความรู สําหรับการบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ํา 

ผลลัพธ 

 หนวยงานตางๆ ไดใชประโยชนจากผลการศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมลู เพื่อการบริหารจัดการน้ําในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 

  



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –3   

แบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  การประเมินองคการมหาชน ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชนและ สวนที่ 2 การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนดังนี้ 

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประกอบดวย 5องคประกอบ ดังนี ้

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกต ิหรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถปุระสงคการจัดตั้งองคการมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based)  (บังคับประเมิน) 

2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  (Agenda Based)    

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมภิาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรอืการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน (Area Based)   

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Based) 

รวมทั้งการกํากับดูแลกจิการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) 

5. ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสาํคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาต ินโยบายของรัฐบาล (Potential Based) ประกอบกับผลการประเมินโดย

องคกรภายในและภายนอกประเทศ (บังคับประเมิน)   

 

สวนที่ 2 การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนประกอบดวย 2 องคประกอบ   ดังนี ้

2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน (ตัวชี้วัดตามสญัญาจางผูอาํนวยการ ผลการประเมินองคกรและงานอื่นๆที่คณะกรรมการมอบหมายดําเนินการ (Extra Assignment) (ถามี) 

  2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน 

 

 

 

 

 

 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –4   

องคประกอบที่  1  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกต ิหรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงคการจัดตั้ง

องคการมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based)  (บังคบัประเมิน) 
 

วตัถุประสงคการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 

ยุทธศาสตรองคการมหาชน 
แผนยุทธศาสตรชาติที่

เกี่ยวของ/ ประเด็นที่

เกี่ยวของ 

ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย  

ป 2560 

ผลการดําเนินงาน (ป) 

2557 2558 2559 

นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให

องคการตางๆ นําไปใชประโยชนในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

การใหบริการและเผยแพร

ผลงานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีและฐานขอมูลที่

พัฒนาขึ้น 

แผน 12 : การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิจัยและนวัตกรรม 

 

1.1  ตัวชี้วัดทีส่อดคลองกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

1.1.1  จํานวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
23 

เร่ือง 

11 

เร่ือง 

15 

เรื่อง 

23 

เร่ือง 

วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห

ขอมลูในดานการจัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

การวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ

ฐานขอมลูดานการจัดการ

สารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

1.1.2 จาํนวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบ

เทียบและบริการขอมลูทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

950 

รายการ 
933 

รายการ 

901 

รายการ 

950 

รายการ 

บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปน

ผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให

ประชาชนและชุมชนนําไปใชประโยชน

ไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

การถายทอดเทคโนโลย ีและ

นําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปประยุกตใชกับ

ประชาชนและชุมชน 

1.1.3 จาํนวนผูเขารับการถายทอดความรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

(คน) 

 

 

 

1,100 

คน 

1,118 

คน 

1,062 

คน 

970 

คน 

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –5   

วตัถุประสงคการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 

ยุทธศาสตรองคการมหาชน 
แผนยุทธศาสตรชาติที่

เกี่ยวของ/ ประเด็นที่

เกี่ยวของ 

ตวัชีว้ดั 
เปาหมาย  

ป 2560 

ผลการดําเนินงาน (ป) 

2557 2558 2559 

วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห

ขอมลูในดานการจัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

 

 

การวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ

ฐานขอมลูดานการจัดการ

สารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

การสรางเครือขายงานวิจยั

และพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

แผน 12 : การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิจัยและนวัตกรรม 

 

1.2  จาํนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ  

4 

ระบบ 

- 

ระบบ 

3 

ระบบ 

4 

ระบบ 

บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปน

ผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให

ประชาชนและชุมชนนําไปใชประโยชน

ไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

การวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ

ฐานขอมลูดานการจัดการ

สารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

แผน 12 : การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิจัยและนวัตกรรม 

 

1.3 รอยละของเทศบาล/อบต. ทีใ่ชแผนที่แหลง

น้ําสนับสนุนการปฏิบตัิงานและการวางแผน

โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นทีไ่ด  

รอยละ 54 รอยละ47 รอยละ47 รอยละ 54 

สงเสริมความรวมมือทั้งในและ

ตางประเทศในการวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยใีนดานการ

จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 

 

 

 

การสรางเครือขายงานวิจยั

และพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

แผน 12 : การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิจัยและนวัตกรรม 

1.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือที่มี

กิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม  
    

   1.4.1 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือใน

ประเทศ 

 

9 

โครงการ/

กิจกรรม 

7 

โครงการ/

กิจกรรม 

11 

โครงการ/

กิจกรรม 

8 

โครงการ/

กิจกรรม 

   1.4.2 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือระหวาง

ประเทศ 
6 

โครงการ/

กิจกรรม 

7 

โครงการ/

กิจกรรม 

11 

โครงการ/

กิจกรรม 

6 

โครงการ/

กิจกรรม 

 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –6   

 

องคประกอบที่  2 ประสิทธภิาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรปูภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  (Agenda Based)    
 

ตวัชีว้ดั 
เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการดําเนินงาน (ป) หมายเหต ุ

 2557 2558 2559 

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน รอยละ 100 - - -  

     2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง ความรูความเขาใจแกประชาชน รอยละ 100 - - - 

     2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ รอยละ 100 - - - 

     2.1.3 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่รับรูและเขาใจในการดําเนินงานตามนโยบาย

สําคัญของรัฐบาล 

รอยละ 75                      

(เจาภาพ: กรมประชาสัมพันธ) 

- - - 

2.2. จํานวนขอเสนอแนะดานการบริหารทรัพยากรน้ําที่มีการนําไปใชประโยชน 2 เร่ือง - - - มติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 

20 เมษายน 2559 ไดมอบหมายให 

สสนก. ศึกษาวิธีแกปญหาเขาหัวโลน

และการปลูกพืชไรบนภูเขา และไรออย

ทั้งระบบ 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –7   

 

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน (Area Based)   

 

  - 
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                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –8   

องคประกอบที่  4   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือ

หนวยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) 

ตวัชีว้ดั 
ผลการดําเนินงาน (ป) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2557 2558 2559 

 1. ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

 

86.50 80.40 84.20 รอยละ 80 และ องคการมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน  

2. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 100 100 100 รอยละ 96  

(เปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี)             

3. การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

 

4.3472 4.5750 4.8696 คะแนนประเมิน ตั้งแต 4.0000 ขึน้ไป  

  (รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน ปรากฏตามคูมอืการประเมินผลตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560) 

4. ขอเสนอการพัฒนาขดีความสามารถของหนวยงาน - - - เร่ืองระบบพัฒนาโครงขายสถานีอางอิงดานพิกัดและระดับความสูง (GNSS) 

 

 

 

 

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –9   

ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน 

1. ชื่อเร่ือง    ระบบพัฒนาโครงขายสถานีอางอิงดานพิกัดและระดับความสูง (GNSS) 

2. สภาพในปจจุบัน/สิ่งที่ตองการพัฒนาและปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสียกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน   

     จากเหตุการณมหาอุทกภัยป 2554 ที่ผานมาพบวาการสํารวจรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินความเสียหายในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยมีความคาดเคลี่อนและลาชา ไมสามารถใชอางอิงเพื่อ

ชดเชยความเสียหายใหกับประชาชนที่ประสบภัยไดอยางถูกตอง เนื่องจากคาพิกัดและคาระดับความสูงที่ใชอางอิงมีความคลาดเคลื่อนอยูมากและการดําเนินการลาชาไมทันตอสถานการณ การจัดทํา

แผนท่ีระดับความสูงในปจจุบันยังคงมีความคลาดเคลื่อน เน่ืองจากระบบอางอิงดานพิกัดและระดับความสูงทีแ่มนยํายังไมเพียงพอ  ทําใหการคํานวณระดับความลึกน้ําทวมและทิศทางการหลากของ

น้ําผิดพลาด สงผลใหการบริหารจัดการอุทกภัยและการวางผังเมืองไมมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน สสนก. จึงนําเทคโนโลยีการสํารวจเพื่อประเมินความเสียหายโดยอางอิงกับหมุดหลักฐานที่เปนสถานี

อางอิง (Reference Base Station) จากระบบดาวเทียมนําทาง GNSS (Global Navigation Satellite System) มาใชซึ่งสามารถอางอิงพิกัดและคาระดับในแนวดิ่งของการสํารวจเพ่ือประเมินความ

เสียหายจากอุทกภัยมีความถูกตองแมนยําและรวดเร็ว ทําใหลดระยะเวลาในการดําเนินงานและขอมูลที่ใชในการประเมินความเสียหายมีความถูกตองและแมนยํามากขึ้น นอกจากนั้น ในอนาคต 

ระบบ GNSS นี้ยังจะสามารถเขารวมเปนเครือขายกับสถานีฐานอางอิง IGS (International GNSS Service) ท่ัวโลกได ซึ่งจะทําใหการปรับปรุงแผนท่ีของประเทศไทยในอนาคตจะถูกตองและเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล 

3. กลไก/วิธีการที่องคการมหาชนใชในการดําเนินการ        

       พัฒนาระบบโครงขายสถานีอางอิงดานพิกัดและระดับความสูง (GNSS) โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจที่อางอิงกับหมุดหลักฐานอางอิงสําหรับพิกัดและเวลามาตรฐานของประเทศไทย ดวย

ระบบดาวเทียมนําทาง GNSS เพื่อชวยในการทําแผนท่ีเสี่ยงน้ําทวมขัง การทํารังวัดตางๆ ท่ีมีความแมนยําสูงไดมาตรฐาน สนับสนุนการประเมินความเสียหายจากพ้ืนที่นํ้าทวม 

4. ผลงาน/ผลลัพธที่จะสงมอบในแตละไตรมาส   

ไตรมาสที่ 1 :  ติดตั้งสถานีอางอิงดานพิกัดและระดับความสูงแลวเสร็จ 3 สถานี 

ไตรมาสที่ 2 :  ติดตั้งสถานีอางอิงดานพิกัดและระดับความสูงแลวเสร็จ 6 สถานี 

ไตรมาสที่ 3 :  จัดทําศูนยบริการขอมูล (Data Center) GNSS  

ไตรมาสที่ 4 :  ทดลองใชงานในพื้นท่ีภาคกลาง 

สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –10   

 

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล (Potential 

Based)  (องคการมหาชนจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดเปาหมายผลผลิตรายไตรมาส และรายงานผลการดาํเนินการ

รายไตรมาส) 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ  

การเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติกับยุทธศาสตรองคการมหาชน 

ยุทธศาสตรชาต ิ 20 ป ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

(แผน 12)  (ป 60-64) 

ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

เปาหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิต

และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวชี้วัด ผลงานวิจัยและเทคโนโลยพีรอมใชถูกนําไปใชในการสรางมูลคาในเชิงพาณชิยใหกับภาคการผลติและการบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไม

นอยกวารอยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 

SCGs สรางหลักประกันใหมีน้ําใช และมีการบริหารจัดการน้ําและการสุขาภิบาลอยาง ยั่งยืนสําหรับทุกคน 

ยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตร 3. การสรางองคความรู และความตระหนัก เพื่อใหเปนสังคมฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. การเรงรัดการวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม เพื่อสรางรายได 

ยุทธศาสตรองคการมหาชน 1. การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและฐานขอมลูดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

2. การใหบริการและเผยแพรผลงานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและฐานขอมลูที่พัฒนาขึ้น 

3. การสรางเครือขายงานวิจยัและพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรน้ํา 

4. การถายทอดเทคโนโลยี และนําผลงานวิจัยไปประยกุตใชกับประชาชนและชมุชน 
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                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –11   

 

              ตัวชี้วัด : การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรชาติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –12   

 

              ตัวชี้วัด : การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรชาติ  

 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –13   

 

ขอมูลประกอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560ดดเง 

เงินงบประมาณ และรายได 3 ปยอนหลัง 

 เงินงบประมาณที่ไดรับ รายได 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 208.75 ลานบาท 11.36  ลานบาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 361.32 ลานบาท  4.13  ลานบาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 329.45 ลานบาท 10.98 ลานบาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 313.36 ลานบาท 6.30  ลานบาท (ประมาณการ) 

 

จําแนกรายการตามแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอดุหนุน) 

ระบุจํานวนคาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง (ถามี) 

- สิ่งกอสราง (คาติดตั้งระบบโทรมาตรและคาดําเนินงานแมขาย/คลงัขอมูล) 

- ครุภัณฑ (ระบบคลังขอมลูน้ําและภูมิอากาศ) 

313.36 ลานบาท 

 

105.50 ลานบาท 

  35.00 ลานบาท 

เงินทุน  ........................... 

เงินรายได  

 

 

  
 

 

 

 

รายไดจากการดําเนินงาน  คาธรรมเนียมการใหบริการฯ ................................... 

รายไดอื่น ๆ  ดอกเบี้ยเงินฝาก  ................................... 

 เงินบริจาค ................................... 

รวม  313.36 ลานบาท 

เงินฝากธนาคาร/เงินสดสะสม  

ณ 30 กันยายน 2559 

377.7882 ลานบาท 

(เงินที่มีภาระผูกพันแลวทั้งสิ้น  

362.4621 ลานบาท) 

 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –14   

 

โปรดจําแนกงบประมาณที่ไดรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามวตัถุประสงค ยุทธศาสตรและโครงการ   

 

วตัถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชน ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ (ลบ.) 

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้ง

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการจัดการ

สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

ฐานขอมลูดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

1) โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมอิากาศแหงชาต ิ 66.00 

2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตร

อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเตือนภยั 

28.00 

2) นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหองคการตางๆ 

นําไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

การใหบริการและเผยแพรผลงานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีและฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น 

1) โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมอิากาศแหงชาต ิ - 

2) โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน  

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

3) สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและ

ตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

การสรางเครือขายงานวิจยัและพัฒนาดานการ

จัดการทรัพยากรน้ํา 

1) โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมอิากาศแหงชาต ิ - 

2) โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- 

4) บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการวิจัยและ

พัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชนนําไปใช

ประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

การถายทอดเทคโนโลยีและนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปประยุกตใชกับประชาชนและชมุชน 

1) โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

30.00 

2) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล 60.00 

3) โครงการถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน 

6.00 

  รวมงบประมาณ 190.00 
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คณะกรรมการองคการมหาชน   

กรรมการองคการมหาชน  วันทีไ่ดรับการแตงตั้ง  วันที่หมดวาระ  สถานะ 

1. นายเฉลิมเกียรต ิ แสนวิเศษ   ประธานกรรมการ 29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

2. นางนันทวรรณ  ชื่นศิร ิ  ผูตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

แทน ปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(กรรมการโดยตําแหนง) 

29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

3. นายประสาท พาศิร ิ รองเลขาธิการ กปร.  

แทน เลขาธิการ กปร. (กรรมการโดยตําแหนง) 

29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

4. นายสัญญา แสงพุมพง ผูเชี่ยวชาญดานวศิวกรรมชลประทาน (ดานจัดสรรน้ํา

และบํารุงรักษา) 

แทน อธิบดีกรมชลประทาน (กรรมการโดยตําแหนง) 

29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

5. นายศิวะพร  ทรรทรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

6. นายการัณย  ศุภกิจวิเลขการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

7. นายวีระ  วงศแสงนาค กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

8. นายวชิัย  อัศรัสกร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

9. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

10. พลเอกสถาพร  สีมาสุรรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 29 กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม 2561  อยูในวาระ 

11. นายรอยล  จิตรดอน กรรมการเลขานุการ 23 มถิุนายน 2556 22 มถิุนายน 2560  อยูในวาระ 
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โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงนิและบัญช ี
งานวิจัยคลังขอมูล 

และความรู 
งานโทรมาตรและ

เทคโนโลยีการตรวจวัด 
งานสารสนเทศการเกษตร 

งานบุคคล งานวิจัยภูมิสารสนเทศ งานแบบจําลอง งานบริหารจัดการน้าํชุมชน 

งานพัสดุ อาคาร  

และสถานที่ 
งานพัฒนาระบบงาน งานภูมิอากาศ 

งานเครือขายการจัดการน้าํ

ชุมชน 

งานเลขานุการและธุรการ 
งานระบบคอมพิวเตอร 

และระบบเครือขาย 

งานวเิคราะหขอมูล 

และรายงาน 

งานประสานงานและ 

บริหารโครงการ 

งานแผนงานและ

งบประมาณ 

งานประสานงานและ

บริหารโครงการ 

งานบริหารความรวมมือ 

ฝายบริหาร ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา ฝายสารสนเทศการเกษตร ฝายบริหารความรวมมือ 

และสื่อสารองคกร 

ฝายปฏิบัติการ 

ภาวะฉุกเฉิน 

งานสื่อสารองคกร 

งานนิติการ 

งานประสานงานและ 

บริหารโครงการ 

งานปฏบิัติการเทคนิค 

งานวเิคราะหและติดตาม

สถานการณ 

งานประสานงานและ 

บริหารโครงการ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

งานประสานงานและ 

บริหารโครงการ 

ระดับฝาย 

ระดับงาน 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –17   

วตัถุประสงคการจัดตั้งตามกฎหมาย  สรุปผลงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลในดานการจัดการ

สารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 

สสนก. มผีลงานวิจยัและพัฒนา (ผลผลติ) และนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาใหหนวยงานตางๆ นาํไปใชประโยชน (ผลลัพธ) ทีส่ําคัญ ไดแก 

 ระบบโทรมาตรตรวจวดัสภาพอากาศและระดับน้ําอัตโนมตัิ สสนก. ไดวิจัยและพัฒนาระบบโทรมาตรมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส ชุดควบคมุอุปกรณตรวจวัด ระบบสื่อสาร และรับ-สงขอมลู รวมทั้งระบบแมขายจดัเก็บขอมลูสวนกลางดวยตนเอง ระบบโทรมาตรที่ใชใน

ปจจุบัน เปนเวอรชั่นที่ 3 แลว จากการพัฒนาอยางตอเนื่องสงผลใหใหระบบโทรมาตรของ สสนก. มตีนทุนต่ําเมื่อเทียบกับราคาในทองตลาด มีเสถียรภาพ

การทํางานสูง โดยสามารถทํางานไดตอเนื่อง (Online) มากกวารอยละ 80 และมีความแมนยาํมากกวารอยละ 90 ในการแจงเตือนภัย  ในป 2559 สสนก. 

ไดดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่สามารถทํางานไดอยางปกติรวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโทรมาตร จํานวน 

850 สถานี ทั่วประเทศ เพื่อใหสามารถรายงานขอมูลไดอยางถูกตองและมีความเสถียร พัฒนาชดุอปุกรณสื่อสารใหสามารถรับ – สงขอมลูผานสัญญาณ

ดาวเทียม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ – สงขอมูลทีม่ีเสถยีรภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการแสดงผลผานเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต 

www.thaiwater.net และ Application Thaiwater พรอมสงขอความสั้น (SMS) แจงเหตุเตือนภัยเมือ่ตรวจพบขอมลูปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในเขือ่น 

พายุและระดับน้ํา ที่มีแนวโนมจะกอใหเกิดภัยธรรมชาตจิากพื้นที่ เตือนไปยังหนวยงานที่เก่ียวของใหเตรียมพรอมรับสถานการณไดทันที เชน ศูนยเตือนภัย

พิบัติแหงชาต ิกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร เปนตน 

ปจจุบัน สสนก. ไดมีการบูรณาการขอมูลจากสถานีโทรมาตร รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ โดยแสดงผลผานระบบคลังขอมลูน้ํา (NHC : National Hydro 

informatics and Climate Data Center) เพ่ือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมลูไปใชประโยชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติดวยเชนกัน 

 การพัฒนาเทคโนโลย ี สสนก. ไดพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ํา ไดแก พฒันาเทคโนโลยสีํารวจทาง

อากาศ บก และน้ํา เชน การพัฒนาอากาศยานไรนักบินขนาดเล็ก (UAV) ระบบสํารวจระดับถนน/คันกั้นน้ํา ดวยระบบ MMS และการพัฒนาเทคโนโลยีเรือ

สํารวจอัตโนมัต ิเพื่อสนับสนุนการระบบการพยากรณสภาพอากาศและคาดการณน้ําทวมใหมีความแมนยํายิ่งขึ้น ตดิตามการเปลี่ยนแปลงกอนและหลงัการ

เกิดภัยพิบัติ พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือคาดการณน้ําทวมและบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําช ีลุมน้ํามลู 

และลุมน้ําภาคตะวันออกของประเทศไทย  นอกจากนี้  ยังไดพฒันาระบบตรวจวัดขอมลูระยะไกลอัตโนมัต ิติดตั้งอุปกรณการรับสงขอมลูตรวจวัดจากสถานี

โทรมาตรผานการสื่อสารระบบดาวเทียม ในพื้นที่ทีอ่ับสญัญาณโทรศัพทมือถอื และทําการจัดเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหเสถียรภาพการรับสงขอมูล  

 การคาดการณสภาพอากาศ สสนก. ไดตดิตั้งระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงเพ่ือนํามาใชในงานวิจัยและพัฒนาแบบจําลองลม (RAMS)  แบบจําลองสภาพ

อากาศ (WRF) สามารถคาดการณสภาพอากาศลวงหนาได 7 วัน โดยประมวลผลและปรับปรุงขอมูลวันละ 2 ครั้ง ใหบริการขอมลูผานทางอีเมลและเว็บไซต 

www.thaiwater.net ใหกบัศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมชลประทาน  กรมอุตุนยิมวิทยา  การไฟฟาฝายผลติแหง

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และประชาชน 

2) นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนา

เพื่อใหองคการตางๆ นําไปใช

ประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 
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 ทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ํา และไดพัฒนาแบบจาํลองคูควบระหวางบรรยากาศและมหาสมุทร (WRF-ROMS Coupled 

Model) เพื่อคาดการณฝนระยะสั้น (ไมเกิน 7 วัน) พรอมทั้งพัฒนาระบบแสดงผลใหผูใชงานเขาถึงและเขาใจไดงายขึ้น  นอกจากนี ้พฒันาแบบจําลองเพื่อ

คาดการณความสูงและทิศทางคลืน่ในอาวไทยและทะเลอันดามัน (แบบจําลอง Storm Surge) เพื่อคํานวณคลื่นในชวงกอนการคาดการณ และนําขอมูลลม

คาดการณที่ความละเอียดสูงจากแบบจําลอง Weather Research and Forecasting model (WRF) มาใชในการคาดการณความสูงและทิศทางคลื่น

ลวงหนา 7 วัน พรอมทั้งพัฒนาระบบแสดงผลผานทางเว็บไซต  

 การคาดการณน้ําทวม สสนก.ไดพัฒนาระบบแบบจําลองการบริหารจัดการน้ําและคาดการณน้ําทวม เพื่อวิเคราะหและคาดการณ น้ําฝน-น้ําทา สภาพการ

ไหล วิเคราะหสถานการณความเสีย่งการเกิดน้ําทวม รวมถึงระบบชวยการตัดสินใจ Decision Support System สําหรับใชในระบบปฏิบัติการ Real-Time 

Flood Forecasting และการเตือนภัย ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา และลุมน้ําช-ีมูล และลุมน้ําภาคตะวันออกของประเทศไทย  สนับสนุนขอมลูเพื่อการวาง

แผนการการบริหารจัดการน้ํา แกหนวยงานที่เกี่ยวของระบบคลังขอมูลน้ําและภมูิอากาศแหงชาต ิสสนก. พฒันาความรูความชาํนาญในการสํารวจและการ

ใชอุปกรณสํารวจทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ในสถานการณปกติ และภาวะวิกฤตน้ําทวม  พฒันาระบบการคาดการณและเตือนภัยน้ําทวมลวงหนา 

(FEWS) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงน้ําทวม กรณีศึกษา: จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่ลุมน้ํายม  เชื่อมโยงขอมลูดานน้ําและภูมอิากาศจากหนวยงานที่

เกี่ยวของไดแลวทั้งสิ้น 34 หนวยงาน ไดแก 1) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2) กรมควบคุมมลพิษ 3) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

(องคการมหาชน) 4) สํานักงานสถติิแหงชาต ิ5) สํานักการระบายน้ํา 6) กรมพัฒนาที่ดิน 7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 8) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9) กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 10) กรมปาไม  11) กรมเจาทา 12) กรมทรัพยากรธรณี 13) กรมทรัพยากรน้ํา 14) สาํนักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 15) กรมอุทกศาสตร กองทัพเรอื 16) กรมชลประทาน 17) กรมอตุุนิยมวิทยา 18) การประปานคร

หลวง  19) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20) การประปาสวนภูมิภาค 21) การนิคมอตุสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)  22) กรมโยธาธิการและผัง

เมือง 23) กรมแผนที่ทหาร 24) กรมทางหลวง  (กระทรวงคมนาคม) 25)สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 26) สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฏีกา 27) สํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 28) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ29) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 30) ศูนยเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 31) ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ32) สํานักงบประมาณ 33) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กระทรวงอุตสาหกรรม) และ 34) กรมทางหลวงชนบท (กระทรวงคมนาคม)  เกิดระบบคลังขอมลูน้ําและภูมอิากาศแหงชาต ิที่สามารถติดตามขอมูลทั้งใน

รูปแบบเว็บไซต (www.nhc.in.th) และอุปกรณเคลื่อนที ่NHC Mobile Application ซึ่งเปดใหหนวยงาน และประชาชนทั่วไปสามารถดาวนโหลดไดทั้งบน

ระบบ iOS และ Android 

 ศูนยบริการขอมูลน้ําเคลื่อนท่ีในภาวะฉุกเฉิน (Mobile Data Center) เปนสวนหนึ่งของ“คลังขอมลูน้ําและภูมอิากาศแหงชาต”ิสามารถประมวลผลและ

ใหบริการขอมลูสถานการณน้ํา และสภาพอากาศไดทุกสถานการณ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในชวงภาวะวิกฤต สามารถเคลือ่นที่ไปยังพืน้ที่ประสบภัย พรอม
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ใหบริการขอมลูสนับสนุนการตัดสนิใจสั่งการ และยังเปนระบบสําเนาขอมลู (Hot Site) สําหรับคลังขอมลูน้ําฯ ในภาวะปกต ิ สนับสนุนการวิเคราะห 

วางแผนพัฒนา และบริหารแผนงาน รวมทั้งงานวิจัยดานทรัพยากรน้ําและภูมอิากาศที่เกี่ยวของได ปจจุบันติดตั้งอยู ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จังหวัดปทุมธาน ี

3) สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศ

และตางประเทศในการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในดานการจัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

สสนก. ไดดําเนินการสงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี ้

 ความรวมมือในประเทศ มีเครือขายความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณกศุล และสถาบันการศึกษา ดังนี ้

(1) เครือขายดานวิจัยและพัฒนา เชน สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)   สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  สถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)  บริษัท ซมิ ซิสเต็ม จาํกัด กรมชลประทาน ศูนยเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ฯลฯ 

(2) เครือขายขอมูลทรัพยากรน้ํา สนบัสนุนขอมูลดานทรัพยากรน้ําและภูมอิากาศเพ่ือเชือ่มโยงขอมูลสูระบบคลังขอมูลน้ําและภูมอิากาศแหงชาติกับ 34 

หนวยงานหลักดานการบริหารจัดการน้ํา ไดแก 1) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2) กรมควบคุมมลพิษ 3) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

(องคการมหาชน) 4) สํานักงานสถติิแหงชาต ิ5) สํานักการระบายน้ํา 6) กรมพัฒนาที่ดิน 7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 8) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 9) 

กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช 10) กรมปาไม  11) กรมเจาทา 12) กรมทรัพยากรธรณี 13) กรมทรัพยากรน้ํา 14) สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 15) กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 16) กรมชลประทาน 17) กรมอุตุนิยมวิทยา 18) การประปานครหลวง  19) การ

ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 20) การประปาสวนภูมิภาค 21) การนิคมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)  22) กรมโยธาธิการและผังเมือง 23) กรมแผนที่

ทหาร 24) กรมทางหลวง  (กระทรวงคมนาคม) 25) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ26) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 27) 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 28) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 29) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 30) ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ 31) ศูนยเตอืนภัยพิบตัิแหงชาต ิ32) สํานักงบประมาณ 33) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) และ 34) 

กรมทางหลวงชนบท (กระทรวงคมนาคม) 

 เครือขายงานดานชมุชน รวมดําเนินการพัฒนาถายทอดความรู และประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดการน้ําชุมชน เชน  สรางเครือขาย

ความรวมมือการใชภูมสิารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเพ่ือการบริหารจัดการน้ําระดับทองถิ่นในบริเวณลุมน้ําวัง ครอบคลุมจังหวัดลําปาง  เชียงใหม และ

ลําพูน  บริเวณลุมน้ําลุมน้าํทะเลภาคใตชายฝงตะวันออก จังหวัดชุมพร  บริเวณลุมน้ํามูลครอบคลมุจังหวัดบุรีรัมย และนครราชสีมา  บรเิวณลุมน้ํายม (ตอนลาง) 

ครอบคลมุจังหวัดนครสวรรค พิจิตร และกําแพงเพชร  บริเวณลุมน้าํโขงครอบคลมุจังหวัดอุดรธาน ีและหนองคายและไดจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําเกษตร

ผสมผสานตามแนวทางทฤษฏใีหม บนหลักการพึ่งพาตนเองตามลักษณะภูมิสังคม ลดรายจาย เพ่ิมรายไดในครัวเรือน เรียนรูการออกแบบระบบกระจายน้ําแบบ
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ใชน้าํนอย ศึกษาดูงานชมุชนตัวอยางความสําเร็จ ดานการบริหารจัดการน้ําและการเกษตรในพื้นที่ และการจัดการแปลงเกษตรทฤษฏีใหม ชุมชนปาภูถ้าํภูกระแต 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน โดยชมุชนผูเขารวมงานประกอบดวยเจาหนาที่ประสานงานชุมชน ผูเขารวมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎใีหม 

และเยาวชน จาก 55 ชุมชน 3 ลุมน้ํา  

 ความรวมมือตางประเทศ ที่สําคญั ไดแก 

(1) สสนก. รวมกับ  UNISDR  จัดการประชุมเครือขายการ ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ในระดับภูมภิาคอาเซียนและเอเชีย -

แปซิฟก (Science  and Technology Network for Disaster Risk Reduction for the ASEAN and Asia-Pacific)  

(2) การดําเนินงานภายใตความรวมมอืระหวาง สสนก. และ The Institute of Atmospheric Physics (IAP) เพื่อเรียนรูความกาวหนาดาน ว และ ท ของ

หนวยงานในดานดาวเทียม ภาพถายดาวเทียม การคาดการณอากาศ คอมพิวเตอรสมรรถนะสูง (HPC) เสาสูงสําหรับตรวจวัดสภาพอากาศ ฯลฯ และขยายความ

รวมมือระหวาง สสนก. และหนวยงานอื่นๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยการขยายเครือขายโดยแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักวิจัยของ Tsinghua 

University 

(3) สสนก. ไดเปนเจาภาพจัดงาน ASEAN Application of Science and Technology in Disaster Risk Resilience Water Management Workshop 

ณ Courtyard by Marriott  Bangkok  เพื่อพัฒนาการประยุกตใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศอาเซียน 

หัวขอการประชุมแบงออกเปน 3 หัวขอ คอื  

          1.ระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ(Data Systems: Applications for Disaster Management)  

          2. การพัฒนาศักยภาพ: สนับสนุนความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Capacity Building: Empowering and Supportive Collaboration 

towards Sustainable Development)  

          3. ตัวอยางความสําเร็จ (Good Practices) โดยมีตัวแทนจาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเขารวมประชุม รวมทั้งหนวยงานที่เกียวของในประเทศ

ไทย และ องคกรนานาชาติตางๆ 

(4) สสนก. เขารวมการประชุม Seminar for higher level policy and technical staff และรวมจัด Technical workshop for technical staff and 

specialists ระหวางวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ณ Summit Parkview Hotel เมืองยางกรุง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและไดรับความสนใจจากผูแทน

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาทุกภาคสวน และเกิดความสนใจที่จะรวมดําเนินงานกับ สสนก. ในอนาคตใน 3 เรื่อง ไดแก  

          1. การพัฒนาศักยภาพบคุลากร ภายใตการดําเนินโครงการ AIRBM ทีจ่ะคัดเลือกผูแทนจากกลุม Young Water Professional เพื่อสรางความเชี่ยวชาญ

ดานการจัดการน้ํา  

          2.การพัฒนาโครงการ AIRBM เพื่อพัฒนาดาน GIS (CORS) โดยประสานงานกับ JICA  ประเทศญี่ปุน  
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          3.การบริหารจัดการแมน้ําสายสําคัญในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา 

(5) การดําเนินงานภายใตความรวมมอืระหวาง สสนก. และกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว หรือ สปป. ลาว เร่ืองการดําเนินงานดานโครงสรางน้ํา การตดิตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมตัิ และแผนการสํารวจพื้นท่ีดําเนินการในพื้นที่บานนาเทียม 

(6) สสนก.  ไดรวมกับ The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) FUTUREARTH และ Integrated Research on Disaster 

Risk (IRDR) จัดงานสัมมนาทางวชิาการระดับเอเชีย ดานการใช ว และ ท เพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพบิัติ ครั้งท่ี 1 (1st Asian Science and Technology 

Conference for Disaster Risk Reduction - 1ASTCDRR) ซึ่งเปนการประชุมระดับเอเชียแปซิฟกครั้งแรกท่ีกลาวถึงการประยุกตใชวิทยาศาตรและเทคโนโลยี

เพื่อลดความเสีย่งจากภัยพิบัต ิเพื่อแลกเปลีย่นองคความรูการประยุกตใชวิทยาศาสตรในการกําหนดนโยบายและเผยแพรตัวอยางความสําเร็จไปสูระดับภูมิภาค 

และหาแนวทางสงเสริมนโยบายดานวิทยาศาตรในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตใินประเทศอาเซียน พรอมทั้งทําขอตกลงรวมกันดานการประยุกตใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

(7) สสนก. รวมกับ International Water Association (IWA)  DHI ประเทศเดนมารก และ United National Environmental Program (UNEP) พัฒนา

โครงการ Flood and Drought Management Tools (FDMT) 

4) บริการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเปน

ผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน

ใหประชาชนและชุมชนนําไปใช

ประโยชนไดโดยสะดวกและเกิด

ประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงานดานการถายทอดเทคโนโลยใีหกับประชาชนและชมุชนนําไปใชประโยชน ที่สาํคัญ ไดแก  

 การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน  สสนก. สนับสนุนใหชุมชนประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเชน เครื่อง GPS แผนที่ภาพถายดาวเทียม อุปกรณ 

โทรมาตร และการใชงานระบบสารสนเทศ ในการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือใหเขาใจสภาพพื้นที่และสภาพปญหาของชมุชน แลวรวมกันหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม 

รวมทั้งการพัฒนา “โครงสรางน้ําและการผลิต” เพื่อใหชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการทําเกษตรตาม

แนวทางทฤษฎีใหม เกิดแผนการผลิตรวมกันในชุมชน สามารถผลติไดตลอดป  รวมทั้งชุมชนเกิดความมั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองเปนแบบอยางของชุมชนที่

ประสบความสําเร็จสามารถขยายเครือขายการทํางานไปยังชมุชนอื่นได ครอบคลุมทุกภมูิภาค ทุกลุมน้าํ ชุมชนแกนนําสามารถบรรเทาปญหาน้ําแลง น้ําหลาก 

วิเคราะหสมดุลน้ํา สามารถบริหารจัดการน้ําตนทุนและปริมาณการใชน้าํ ทําใหมีน้ําใชอยางพอเพียงไดตลอดป และการดําเนินงานตามภูมิสังคม ไดแก ปลูก

ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และทฤษฎใีหม ทําใหไดผลผลิตตอเนื่อง เปนรายได รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป สรางพื้นฐานของเศรษฐกิจ

ชุมชน ครอบครัวอยูดีมสีุข และสังคมเขมแข็ง 

 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้าํระดับตําบล ดําเนินการรวมกับ อบต./เทศบาล เพื่อพฒันาศักยภาพ องคความรูดานการจัดการน้ําใหใชประโยชนจาก 

แผนที่แหลงน้ํา และขอมูลเชิงพ้ืนที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ของตนเอง 5 ลุมน้าํ โดยมีผลงานการจัดทําขอมูลแผนที่นาํระดับตําบลแบบ 30 

ชั้นขอมูลแลว จํานวน  656 ตําบล จากเปาหมาย 500 ตําบล ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใชงานแผนที่และจัดเก็บขอมลูดวยระบบภูมิสารสนเทศ ทํา

ใหมขีอมลูแหลงน้ําขนาดเล็กเพิ่มขึ้น และถูกตองมากยิ่งขึ้น ชวยเติมเต็มขอมูลแหลงน้ําจากสวนกลางทีย่ังขาดหายไดเปนจํานวนมาก หนวยงานทองถิ่น
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สามารถนาํขอมูลทีไ่ดไปใชในการวางแผนการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าในพื้นที่ของตนเองได  นอกจากนี้ยังไดพฒันาอุปกรณตดิตามสถานการณน้ําอัตโนมัติ 

(Media Box) เพื่อใชในการติดตามสถานการณน้ําในพื้นที่ ใชงานงายเหมาะสําหรับหนวยงานทองถิ่น และชุมชน  สามารถเรียกดูขอมลูแผนที่น้ําฯ ไดที ่

http://provinces.haii.or.th/igis   โดยมีเทศบาล/ อบต. สามารถนําความรูไปใชจนเกิดแผนพัฒนาและบริหารจัดการน้ําไดแลว จํานวน 353 หนวยงาน  
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) จะปฏิบัติงานใหเกดิความคุมคาเพื่อประโยชนตอสังคม ดังนี้  

1. ปรับปรุงและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ําอัตโนมตั ิจํานวน 850 สถาน ีทั่วประเทศ (สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ําฝนอัตโนมัต ิ 540  สถาน ี

และสถานโีทรมาตรวัดระดับอัตโนมัต ิ 310 สถาน ี) ใหมีเสถยีรภาพพรอมใชงาน และขอมลูมคีวามถูกตองแมนยําสําหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่และตดิตามสถานการณน้ํา สนับสนุนการบริหาร

จัดการน้ํา ใหบริการผานเว็บไซตและสงขอความแจงเตือนภยั  พรอมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารผานเครือขาย 3G และติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่อยืนยันความถูกตองของสถานการณ และปริมาณน้ําฝน  

2. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ําตําบล จัดทําแผนที่น้ําระดับตําบล 4,000 ตําบล (ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2555- 2562) เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนที่และการมีสวนรวมกับเทศบาล/

อบต.ในการพัฒนาฐานขอมูลแหลงน้ําระดับทองถิ่น โดยมีเปาหมายดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 600 ตําบล ทั่วประเทศ และตอยอดการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความรวมมือในการวาง

แผนการบริหารจัดการน้ําโดยใช QGIS รวมกับเทศบาล/อบต. ที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 และสงเสริมใหเทศบาล/อบต. ใชขอมูลแผนที่แหลงน้ําในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและการวางแผนการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่รอยละ 50  

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังขอมลูน้ําและภูมิอากาศ รวบรวมขอมลูดานทรัพยากรนํ้า ขอมูลสถานการณปจจุบัน ขอมูลคาดการณและงานวิจัยที่เก่ียวของจากหนวยงานตางๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบคาดการณสภาพอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหแมนยําขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการสํารวจ การพัฒนาระบบคาดการณน้ําทวมใหครอบคลมุทั้งระบบ  

นอกจากนี ้พฒันาและขยายระบบฐานขอมลูขนาดใหญอยางเปนระบบ พฒันาแบบจําลองเพื่อคาดการณความสูงและทิศทางคลื่นในอาวไทยและทะเลอันดามัน และแบบจําลองเพื่อคาดการณคลื่นพายุ

ซัดฝง (Storm surge) รวมถึงการออกแบบระบบการแสดงผลขอมลูที่ตอบสนองตอความตองการเพื่อใหบริการขอมลู และใชสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ

ไดตลอด 24 ชั่วโมง  สรางฐานความรู ฐานงานวิจัย เพื่อใหทันตอสถานการณอุทกภยัและภัยแลงที่ทวีความรุนแรงขึน้ทุกป และเกิดความยั่งยืนของการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 

4. สรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน  ดําเนินงานรวมกับแมขายและเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ในการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน 

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นําไปสูความมั่นคงดานน้ํา และดานอาหารในพื้นที่ทั้ง 60 ชุมชน และสรางตัวอยางงานวิจัยทีใ่ชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสนับสนนุการวางแผนและบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําชุมชนเพื่อเพ่ิมผลผลติและเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนในพื้นทีชุ่มชนแมขายและชุมชนเครือขายและสามารถขยายผลความสําเร็จดานการบริหารจัดการน้ํา โครงสรางน้ํา การผลติตามแนวคิดทฤษฎี

ใหม วนเกษตร และสมดุลนิเวศทายน้ําครอบคลุมทั้งในระดับแมขาย เครือขาย และลุมน้ํา กอใหเกิดเครือขายการจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อชวยลดปญหาภัยแลง น้ําทวม 

                                     

                                          ลงชือ่ …………………………………… 

                                                       (นายรอยล  จิตรดอน)  

                                                       ผูอาํนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  
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ภาคผนวก : รายละเอียดตัวชี้วดั  สวนที่ 1 การประเมินองคการมหาชน    

ตัวชี้วัด รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด /เง่ือนไขการวัด 

1.1  ตวัชีว้ดัที่สอดคลองกบักระทรวงวิทยาศาสตรฯ  

1.1.1  จํานวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(บทความ) จํานวนบทความ หรือผลงานศึกษาวิจัยของสถาบัน ทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ นับรวมถึงบทความ/ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการนําเสนอในการประชุม/สมัมนาวชิาการ

ระดับประเทศและตางประเทศ ที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / 

Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper 

1.1.2 จาํนวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบและบริการขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(รายการ) 

การใหบริการขอมูล/บริการวิเคราะหดานสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ที่มีการใหบริการแก

ผูรับบริการจากหนวยงาน/บุคคลภายนอก เชน รายงานคาดการณฝนผานเว็บไซต สรุปสถานการณน้าํ

รายสัปดาห ขอมลูจากสถานโีทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอตัโนมตั ิขอมูลจากแบบจําลองคาดการณ

สภาพอากาศ ขอมลูเพื่อติดตามสถานการณ/ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

ขอมลูประกอบการวิจัยและพัฒนาหรือวิจัยพฒันาตอยอด รวมทั้งการวิเคราะห ใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของ

กับภารกิจของสถาบัน 

1.1.3 จาํนวนผูเขารับการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม (คน) จํานวนบุคลากรจากภายนอก ที่ไดรับการฝกอบรมในหลักสตูรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ที ่สสนก. จัดขึ้น โดยผูรับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาความรูและทักษะสําหรับการ

ปฏิบัติงาน หรือไดรับความรูใหมที่เปนประโยชน ประเมินผลโดยใชแบบสอบถามสาํรวจผูเขารับการ

ฝกอบรมเมือ่จบหลักสตูร  

1.2  จํานวนระบบสนับสนนุการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

(ระบบ) 

ระบบใหมที่พัฒนาขึ้น หรือระบบเดิมที่มอียูและไดรับการพัฒนาตอยอด/ ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1.3 รอยละของเทศบาล/อบต. ทีใ่ชแผนที่แหลงน้ําสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนที่ได (รอยละ) 

จํานวนเทศบาล/อบต. ทีใ่ชแผนท่ีแหลงน้ํา หมายถึง จํานวนเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) ที่สามารถจดัทําแผนงานโครงการโดยใชเคร่ืองมอืทางภูมิศาสตรและใชแผนที่แหลงน้ําเปนสวน

หนึ่งของการวางแผนพัฒนาโครงการในพื้นที่ของตําบลนั้นได หรอื จดัทําและนําเขาขอมูลแหลงน้ําใน

พื้นที่โดยใชเคร่ืองมอืทางภูมิศาสตร เพ่ือปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบัน 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก เครื่องระบุตําแหนงทางภูมิศาสตร (GPS) โปรแกรมจัดการขอมูลเชิงพืน้ที่ 
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แผนที่จากภาพถายดาวเทียม และแผนที่ประเภทอื่นๆ 

1.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือที่มกีิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม   

   1.4.1 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือในประเทศ (โครงการ/กิจกรรม) นับจํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือภายในประเทศดาน  วทน.  ในดานการจัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

    1.4.2 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ (โครงการ/กิจกรรม) นับจํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศดาน วทน. ในดานการจัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
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สวนที่ 2  การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) * 
 

องคประกอบการประเมิน 
ตวัชีว้ดั 

เปาหมาย               

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 2.1 ผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน   

  2.1.1  สัญญาจางผูอํานวยการองคการมหาชน 

 

 

1) งานวิจัยระบบบอเติมน้ําใตดินสําหรับพืชไร 1 เร่ือง 

2) ผลักดันใหเกิดแผนพัฒนาแหลงน้ําของจังหวัดรวมกับ สภาเกษตรกรแหงชาต ิสมาคมองคการบริหารสวน

จังหวัดแหงประเทศไทย  และ สสนก. 

5 จังหวัด 

3) ขยายผลการพัฒนาคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาต ิรวมทั้งการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนไปยังประเทศใน

ลุมน้ําโขง CLMV) 

2 ประเทศ 

4) ผลักดันการจัดตั้งศูนยขอมลูน้ําจังหวัด 2 จังหวัด 

2.1.2  การประเมินองคกร 1) ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดองคการมหาชน ในสวนที่ 1   ผลงานเปนไปตามเปาหมาย 

2.1.3  งานอื่นๆ ที่คณะกรรม การมอบหมาย 1) พื้นที่ตนแบบการแกไขปญหาเขาหวัโลน และการแกปญหาระบบน้ําสําหรับไรออย (ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีใน

คราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ) 

1 พื้นที่ 

2) รายงานสรุปสถานการณน้าํประจําวันสําหรับศูนยปฏิบตัิการนายกรัฐมนตรี (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรทีี่ 

189/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ สป.วท. ดวนที่สุด ที่ 0203.3/4996 ลงวันที่ 20 

กรกฎาคม 2558 ใหจดัทําบทสรุปผูบริหารประจําวันเพื่อนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีทุกวัน) 

ทุกวัน 

2.2  สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ 

องคการมหาชน   

1)   ภาวะผูนํา  

2)   วิสยัทัศน  

3) การวางกลยุทธ  

4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน  
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องคประกอบการประเมิน 
ตวัชีว้ดั 

เปาหมาย               

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5) การควบคุมตนเอง  

6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน  
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ภาคผนวก : รายละเอียดตัวชี้วดั  สวนที่ 2 การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน    

ตัวชี้วัด รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด /เง่ือนไขการวัด 

ตวัชีว้ดัตามสัญญาจางผูอํานวยการองคการมหาชน  

1) งานวิจัยระบบบอเติมน้ําใตดินสําหรับพืชไร ศึกษาวิจัยระบบเติมน้าํใตดินสําหรับพืชไรในพื้นที่ศึกษานอกเขตชลประทาน ดวยวิธีการดัก

น้ําหลากใหเติมลงสูเขตรากพืช  เพื่อชะลอความชุมชื้นและรักษาความชื้นของดินใหอยู

ในชวงที่พืชสามารถนาํไปใชประโยชนได และน้าํสวนเกินจะชวยเพิ่มใหน้ําใตดินมีระดับสูง

ขึ้นสามารถนาํกลับมาใชในฤดูแลง ชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น ลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม

รายได 

2) ผลักดันใหเกิดแผนพัฒนาแหลงน้ําของจังหวัดรวมกับ สภาเกษตรกรแหงชาต ิสมาคมองคการ

บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  และ สสนก. 

สรางศักยภาพบุคลากรของทองถิ่น และเกษตรกร ใหสามารถประยุกตใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในการจัดทําขอมูลแหลงน้ําเชิงพื้นที่ ที่ครบถวนและถูกตอง สามารถใชสนับสนุน

การบริหารจัดการ วางแผนงานพัฒนา ดูแล บํารุงรักษา แหลงน้ําในจังหวัดได 

3) ขยายผลการพัฒนาคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาต ิรวมทั้งการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนไปยัง

ประเทศในลุมน้ําโขง CLMV) 

ดําเนินการจัดตั้ง “คลังขอมูลน้ําแหงอาเซียน” มีเปาหมายเพื่อรวบรวมขอมูลดานน้ําใน

อาเซียน โดยเริ่มจากประเทศในเขตลุมแมน้ําโขง ในปงบประมาณ 2560 มีแผนขยาย

เครือขายความรวมมือไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และ

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานรวมกันในปงบประมาณ 2560 

ดังนี้   

โครงการ: การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่มีมาตรฐานตามแบบของ สสนก. จํานวน 2 สถาน ี

- จัดอบรมตามหลักสูตรท่ี สสนก. กําหนด 

โครงการ: ศูนยคลังขอมูลน้ําเมียนมาร”(Hydro Informatics Center: HIC) 

- การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จํานวน 2 ครั้ง 



         

                                                                                                        เอกสารประกอบ  

 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) –29   

- การลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันเปนระยะเวลา 3 ป 

- การจัดตั้ง Joint Steering Committee (JSC) 

4) ผลักดันการจัดตั้งศูนยขอมลูน้ําจังหวัด รวบรวมขอมูลพื้นฐานสาํคัญ อาทิ ขอมูลแหลงน้ํา ขอมูลโครงสรางทางชลศาสตร ขอมูล

สถานะ และสภาพปญหาดานทรัพยากรน้ําตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เปนตน  

เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนใหกับศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด เพียงพอที่จะเปนศูนยกลาง

คลังขอมูล สนับสนุนการวิเคราะหสถานการณน้าํ และตัดสนิใจดําเนินงานเพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณน้ําในภาวะวิกฤติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย (Extra Assignment)  

5) พื้นที่ตนแบบการแกไขปญหาเขาหวัโลน และการแกปญหาระบบน้ําสําหรับไรออย (ขอสั่งการ

นายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2559 ) 

ดําเนินการแกไขปญหาเขาหัวโลน โดยใชการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้าํ ปา ตามแนว

พระราชดาํริ ดวยการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใหชุมชนอนุรักษ

และพัฒนาการบริหารจัดการปญหาทรัพยากร ดิน น้ํา ปา ในระดับชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามแตละภูมิสังคม ในชุมชนบานดงผาปูน อ.บอเกลือ จ.นาน 

และพื้นที่ขยายผล เพื่อสรางตวัอยางความสาํเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ดิน น้ํา ปา  

และดําเนินการแกปญหาระบบน้ําสาํหรับไรออยโดยใชระบบเติมน้ําใตดิน ดวยการดักน้ํา

หลากเพื่อเติมน้ําลงสูเขตรากพืชใหแกแปลงออย เพื่อชะลอความชุมชื้นและรักษาความชืน้

ของดินใหอยูในชวงท่ีออยสามารถนําไปใชประโยชนได น้าํสวนเกินจะชวยเพิ่มใหน้ําใตดิน

ระดับสูงขึ้นสามารถนาํกลับมาใชในฤดูแลง ชวยเพิ่มผลผลติออยใหสูงข้ึน เพิ่มอัตราการงอก

ซ้ําของตอออยท่ีสมบูรณ ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายได 

6) รายงานสรุปสถานการณน้าํประจําวันสําหรับศูนยปฏิบตัิการนายกรัฐมนตรี (คําสั่งสํานัก จัดทํารายงานสรุปสถานการณน้ําใหกับศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เวลา 5.00 น. เปน
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นายกรัฐมนตรีที่ 189/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ สป.วท. ดวนท่ีสดุ ที ่

0203.3/4996 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ใหจดัทําบทสรุปผูบริหารประจําวันเพ่ือนําเสนอตอ

นายกรัฐมนตรีทุกวัน) 

ประจําทุกวัน โดยรายงานประกอบดวยขอมูลพายุ กลุมเมฆฝน ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง 

ระดับน้ําในแมน้ําสาํคัญ ปริมาณน้ําในเขื่อนสําคัญ คาดการณฝนลวงหนา 7 วัน และ

คาดการณความสูงคลื่นลวงหนา 3 วัน และสามารถดูรายงานยอนหลังตั้งแตวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2558 ถึงปจจุบัน ไดที่เว็บไซด https://hdrive.haii.or.th/PmocReport 

นอกจากนี้ ไดจัดทํารายงานสถานการณน้ําใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแก กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กนช. และ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลา 10.00 น. เปนประจําทุกวันเชนกัน 

 

 
 

* โปรดจัดสงแบบประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน (สวนท่ี 2) กลับไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน วันท่ี 31 มกราคม 2560  ทั้งนี้ หากองคการมหาชนมีแนวการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนประเด็นอ่ืนๆที่นอกเหนือจากท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 

กําหนด โปรดแนบรายละเอียดเพิ่มเติม) 


