รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

โดย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)
นายสุทัศน์ วีสกุล

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน) (สสน.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์การจัดตัง

ข้อมูลพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้าและภูมิอากาศที่มีผลกระทบ
ต่อน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
รวมทังให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้าของประเทศ
2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
ระบบบริหารจัดการน้า
3) ส่งเสริมความร่วมมือทังในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้า
4) น้ าเสนอและถ่ ายทอดผลการวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อให้ หน่ วยงานต่ าง ๆ น้ าไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการทรั พยากรน้ า และบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และประชาชน ทังในประเทศ และต่างประเทศน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก
และเกิดประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้
5) ด้าเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติตามที่กฎหมายก้าหนด หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

งบประมาณ

312.1175 ล้านบาท

รายได้*

34.28 ล้านบาท

เงินทุนสะสม

52.2325 ล้านบาท

อัตรากาลัง (กรอบ/บรรจุจริง)

140/135 อัตรา

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

116.10 ล้านบาท

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่าย

406.57 ล้านบาท

(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร ร้อยละ 28.56
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2561)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

คณะกรรมการองค์การมหาชน
วันที่ได้รับแต่งตัง
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตาแหน่ง

นายรอยล จิตรดอน

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
นายดนุชา สินธวานนท์
นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์
นายทองเปลว กองจันทร์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิชยั อัศรัสกร
นายธาดา เตียประเสริฐ
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ศาสตราจารย์ ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์
กรรมการและเลขานุการ ดร.สุทัศน์ วีสกุล

วันที่หมดวาระ

22 มี.ค. 2562

21 มี.ค. 2566

22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562
22 มี.ค. 2562

21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566

(ผู้อานวยการ)
วิสัยทัศน์
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ทที่ ันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”
* หมายเหตุ : จาแนกที่มาของรายได้ดังรายละเอียดหน้า 31-33

2

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 2 ตัวชีวัดประกอบการประเมิน
ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50)

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขันสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้
คะแนน
(เทียบจาก ถ่วงนาหนัก
ค่าเป้าหมาย)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล
1.1 ความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
1.1.1 อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific
Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับของ
IMD (WCY2020)

5

37

35

33

39

0

0

1.1.2 จ้านวนบทความวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อจ้านวนบุคลากรด้านวิจัย

5

1.5 : 1
(24 เรื่อง/16 คน)

1.625 : 1
(26 เรื่อง/16 คน)

1.75 : 1
(28 เรื่อง /16 คน)

1.25 : 1
(20 เรื่อง / 16 คน)

0

0

5

กรณีปรับค่าเป้าหมายตัวชีวัด
1.25 : 1
(20 เรื่อง/16 คน)

1.375 : 1
(22 เรื่อง / 16 คน)

1.5 : 1
(24 เรื่อง /16 คน)

1.25 : 1
(20 เรื่อง / 16 คน)

50

2.5

1.2 ความส้าเร็จของคลังข้อมูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุน
การบริหารจัดการน้าของประเทศ

10

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

100

10

1.3 จ้านวนผู้น้าผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์

7.5

57 ราย

60 ราย

63 ราย

65 ราย

100

7.5

1.4 ร้อยละของชุมชนแกนน้าที่มีความ
มั่นคงน้าอุปโภคเพิ่มขึน

10

ร้อยละ 85
(47 ชุมชน)

ร้อยละ 90
(50 ชุมชน)

ร้อยละ 95
(52 ชุมชน)

ร้อยละ 95.00
(52 ชุมชน)

100

10

1.5 ความส้าเร็จในการด้าเนินงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทังในและ
ต่างประเทศ

7.5

66
คะแนน

69
คะแนน

72
คะแนน

77
คะแนน

100

7.5

ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯ
สามารถจัดท้ารายงาน
สถานการณ์น้า
ประจ้าวันได้
ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ
สามารถแจ้ง
สถานการณ์น้าและ
ข้อแนะน้าไปยัง
เครือข่ายเกษตรกร

100

5

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ
2.1 ความส้าเร็จของการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าระดับจังหวัด

5

•

ร้อยละ 70 ของศูนย์ฯ
สามารถจัดท้ารายงาน
สถานการณ์น้าในภาวะ
ปกติ/วิกฤตได้ ทังนีเกิด
จากการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ฯ ให้
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้งานระบบและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศที่

•

•

ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯ
สามารถจัดท้ารายงาน
สถานการณ์น้าในภาวะ
ปกติ/วิกฤตได้
ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ
สามารถแจ้งสถานการณ์
น้าและข้อแนะน้าไปยัง
เครือข่ายเกษตรกร
รับทราบ เพื่อใช้ในการ
วางแผนรับมือและ

4

•

•

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของศูนย์ฯ สามารถ
จัดท้ารายงาน
สถานการณ์น้าในภาวะ
ปกติ/วิกฤตได้
ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ
สามารถแจ้งสถานการณ์
น้าและข้อแนะน้าไปยัง
เครือข่ายเกษตรกร
รับทราบ เพื่อใช้ในการ

•

•

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50)
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
น้าได้อย่างถูกต้อง

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขันสูง
(100)

แผนการเพาะปลูก/เก็บ
เกี่ยวผลผลิต ได้อย่าง
เหมาะสม
•

วางแผนรับมือและ
แผนการเพาะปลูก/เก็บ
เกี่ยวผลเผลิต ได้อย่าง
เหมาะสม
ร้อยละ 10 ของศูนย์ฯ
สามารถวางแผนพัฒนา
แหล่งน้าและแผนรับมือ
ภัยพิบัติ ร่วมกับ
เครือข่ายเกษตรกรได้

ผลการดาเนินงาน

•

คะแนนที่ได้
คะแนน
(เทียบจาก ถ่วงนาหนัก
ค่าเป้าหมาย)

ร้อยละ 10 ของศูนย์ฯ
สามารถวางแผน
พัฒนาแหล่งน้าและ
แผนรับมือภัยพิบัติ
ร่วมกับเครือข่าย
เกษตรกรได้

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชน

-

5

• ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมคณะรัฐมนตรี
ก้าหนด

• ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ทึ่
คณะรัฐมนตรีก้าหนด
และค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริงไม่สูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากส้านัก
งบประมาณ

ร้อยละ 28.56

75

3.75

34.28
ล้านบาท

100

5

100

15

100

5

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน
3.2.1 ความสามารถในการหา
รายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

5

3.2.2 ความส้าเร็จในการจัดท้า
ระบบถนนน้าเดินป้องกันน้า
หลากและดินถล่ม

15

22.41
ล้านบาท
•
•

รูปแบบนวัตกรรม
ใช้งานจริงในพืนที่

26.25
ล้านบาท

30.09
ล้านบาท

• รูปแบบนวัตกรรม

• แบบรูปนวัตกรรม

•

• ใช้งานจริงในพืนที่

• ใช้งานจริงในพืนที่

•

• ขยายผล

มีรูปแบบนวัตกรรม
ใช้งานจริงในพืนที่
• ขยายผล
ชุมชนแม่หอย อ.แม่
• รายงานสรุปผลการใช้ระบบ แจ่ม จ.เชียงใหม่
ฯ เสนอคณะกรรมการฯ • ขยายผลสู่ชุมชนแม่
• พืนที่เป้าหมายที่ด้าเนิน
แดดน้อย อ.กัลยาณิ
โครงการ หลังจากใช้งานจริง วัฒนา จ.เชียงใหม่
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมและน้า • รายงานสรุปผลการใช้
แล้งหลังจากใช้งานจริง ไม่ ระบบ เสนอคณะ
เกิดปัญหาน้าท่วมและน้า
กรรมการฯ แล้ว
แล้ง
• พืนที่ที่ด้าเนินงานไม่
เกิดปัญหาน้าท่วมแล้ง

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน
4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน
web portal

5

องค์การมหาชนส่งข้อมูลส้าคัญ องค์การมหาชนส่งข้อมูลส้าคัญ องค์การมหาชนส่งข้อมูลส้าคัญ
ขององค์การมหาชนมายัง
ขององค์การมหาชนมายัง
ขององค์การมหาชนมายัง
ส้านักงาน ก.พ.ร. ครบถ้วนตาม ส้านักงาน ก.พ.ร. ครบถ้วน ส้านักงาน ก.พ.ร. ครบถ้วนตาม
รายการที่ก้าหนด
ตามรายการที่ก้าหนด
รายการที่กา้ หนด
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1)
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) (ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
และกลุม่ ที่ 3)

5

ส่งข้อมูลครบถ้วน
ทังข้อมูลกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2 และ
กลุ่มที่ 3

ตัวชีวัด

4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การมหาชน

นาหนัก
(ร้อยละ)

5

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายขันต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขันสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้
คะแนน
(เทียบจาก ถ่วงนาหนัก
ค่าเป้าหมาย)

ร้อยละ 80
และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 50 - 74.99

ร้อยละ 80
และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 75 - 89.99

ร้อยละ 80
และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ตังแต่ร้อยละ 90
ขึนไป

ร้อยละ 88.00
และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 100

100

5

ร้อยละ 90

90

13.5

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
5.1 ร้อยละความส้าเร็จของการพัฒนา
ด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ องค์การมหาชน

15

ร้อยละ 100

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1-5

87.25

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1-5 (กรณีเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชีวัด 1.1.2)

89.75

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

ระดับ
ดีมาก

หมายเหตุ :
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
ระดับดีมาก
หมายถึง องค์การมหาชนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตังแต่ 85 คะแนนขึนไป
ระดับดี
หมายถึง องค์การมหาชนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตังแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน
ระดับพอใช้
หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตังแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ากว่า 60 คะแนน
** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.
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ส่วนที่ 3 ตัวชีวัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสาเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI)

วัตถุประสงค์การจัดตัง
(ระบุเฉพาะวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับตัวชีวัด)
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้า
แห่งชาติ
 บูรณาการข้อมูล และให้บริการ
ระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและบริหาร
จัดการน้าของประเทศ
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าทังในและ
ต่างประเทศ
 น้าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย
และพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน
น้าไปใช้ประโยชน์


ตัวชีวัดผลกระทบฯ

มูลค่าที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา
การให้บริการ การถ่ายทอด และ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

2564

2565

3 เท่า
ของงบประมาณ

3 เท่า
ของงบประมาณ

3 เท่า
ของงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดาเนินการตามตัวชีวัด
(ผลลัพธ์/ผลกระทบ)

8 เท่า
ของงบประมาณ

ปี งบประมาณ 2563 สสน. ด้ าเนิ นการว่ าจ้ างที่
ปรึ ก ษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี

ธรรมศาสตร์ ด้ าเนิ นงาน “โครงการประเมิ นผล

และนวัตกรรมด้านสารสนเทศ

กระทบจากการด้ าเนิ นงานของ สสน. ประจ้ าปี

ทรัพยากรน้า

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผลการศึกษาพบว่า การ
ด้ าเนิ นงานของ สสน. ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ เท่ า กั บ 3,459,384,343 บาท คิ ด เป็ น
ผลกระทบทางตรง เท่ า กั บ 452,379,015 บาท
ผลกระทบทางอ้อม เท่ากับ 38,572,100 บาท และ
ผลกระทบสื บเนื่ อง เท่ ากั บ 2,968,433,228 บาท
และมี ผลตอบแทนทางสั งคม (Social Return on
Investment :SROI) เท่ากับ 8.37
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สรุปผลงานสาคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 การบริหารจัดการคลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ
ด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ “คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ” อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของ
ประเทศ โดยบริหารคลังข้อมูลฯ ให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทังผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากคลังข้อมูล
ฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศให้ครบทุกด้าน โดยในปีงบประมาณ 2563 คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติมี
เสถียรภาพในการท้างานสูงกว่าร้อยละ 99 และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านตามภารกิจ
ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมชลประทาน (ชป.) การประปานครหลวง (กปน.) กรม
ควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมประมง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมทังพัฒนา
ระบบสนับสนุนเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์น้าหรือให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิค ที่ส้าคัญ เช่น ระบบคาดการณ์สภาพอากาศระยะสันแบบคู่
ควบ (Coupled Model for Weather Prediction) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้าท่วมและบริหารจัดการน้าในพืนที่
ประเทศไทย ระบบติ ด ตามภั ย แล้ ง (Drought Monitoring System) ระบบคาดการณ์ น้ า เค็ ม รุ ก ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ
คาดการณ์น้าท่วมและบริหารจัดการน้าในพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าแม่กลอง และลุ่มน้าบางปะกง ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้าท่วม
ฉับพลัน (Flash Flood Forecasting and Warning System) และระบบคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย (Forecasting
and Early Warning System for The Gulf of Thailand) รวมถึงการใช้ข้อมูลแบบจ้าลอง และระบบจากคลังข้อมูลน้าฯ เพื่อสนับสนุน
การบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติ ในเหตุการณ์ “พายุโนอึล” เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 2563
สามารถออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์น้าเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือ และ
บรรเทาทุกข์
 การบริหารจัดการนาระดับชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสน. ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้าระดับชุมชนผ่าน 3 โครงการส้าคัญคือ โครงสร้างแม่ข่ายการจัดการน้าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามแนวพระราชด้าริ โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน และโครงการจัดการน้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในปีงบประมาณ
2563 สสน. ได้ร่วมกับได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.) กองทัพบก สมาคม อบจ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุมชน
แกนน้าและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และวางแผนการเพาะปลูกใน
ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้าและอาหารในระดับชุมชน โดยได้ด้าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนน้าในการส้ารวจ เก็บข้อมูล
วิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้าและผลผลิตในพืนที่ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการที่ส้าคัญ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS) และทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง
สนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างน้าและการวางแผน การผลิตของชุมชน โดยชุมชนได้ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างน้า ร่วมกับ
การบริหารจัดการน้าใช้และน้าเพื่อการเกษตรภายในชุมชน ท้าให้เกือบทุกชุมชนมีความมั่นคงน้าเพิ่มขึนเมื่อเปรียบกับปีที่ผ่านมา โดย
ชุมชนแกนน้าทังหมด 55 ชุมชน มีความมั่นคงน้าอุปโภคเฉลี่ยร้อยละ 95 และมีจ้านวนชุมชนที่มีความมั่นคงน้าอุปโภคเพิ่มขึนตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด จ้านวน 52 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95 ของชุมชนแกนน้าทังหมด
 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการนาระดับจังหวัด
สสน. ได้ขยายผลการใช้งานคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติลงสู่พืนที่ โดยร่วมกับสภาเกษตรกรระดับจังหวัดและหน่วยงาน
ในพืนที่จัดตัง “ศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด ” รวม 20 แห่ง เพื่อเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างนโยบายระดับประเทศกับการปฏิบัติใน
พืนที่ เกิดความพร้อมในการบริหารจัดการน้าในพืนที่ได้อย่างเหมาะสมทังในภาวะปกติและวิกฤต โดยในปีงบประมาณ 2563 สสน.
ได้ติดตามและสนับสนุนการด้าเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด พร้อมทังให้ค้าปรึกษา/ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยภาพรวมศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัดสามารถจัดท้ารายงานสถานการณ์น้าประจ้าวันได้ด้วยตนเอง จ้านวน 16 แห่ง
(สกลนคร หนองบัวล้าภู ยโสธร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา น่าน ล้าปาง ก้าแพงเพชร สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ปัตตานี
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สรุปผลงานสาคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาสารคาม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ตรัง ) สามารถแจ้งสถานการณ์น้าและข้อแนะน้าไปยังเครือข่ายเกษตรกรได้แล้ว จ้านวน 10 แห่ง
(หนองบัวล้าภู ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา น่าน ล้าปาง ปัตตานี มหาสารคาม ตรัง พิษณุโลก) รวมทังร่วมด้าเนินงานพัฒนาศักยภาพการ
ใช้สารสนเทศและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อจัดท้าแผนพัฒนาแหล่งน้าและแผนรับมือภัยพิบัติ จนท้าให้ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัด
สกลนคร และศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดสระแก้ว สามารถวางแผนพัฒนาแหล่งน้าและแผนรับมือภัยพิบัติร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรได้
 การจัดทาระบบถนนนาเดินป้องกันนาหลากและดินถล่ม
สสน. ด้าเนินการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน โดยน้าอุปกรณ์ส้ารวจวัดค่า
ระดับความสูงต่้าของพืนที่ ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มาจัดท้าแผนที่น้า ผังน้า รวมทังข้อมูลปริมาณน้าเชิงพืนที่จากสถานีโทรมาตร มา
วิเคราะห์และออกแบบเป็นนวัตกรรมระบบถนนน้าเดิน เพื่อป้องกันน้าหลาก รวมทังสามารถน้าน้าหลาก ผันมาเก็บไว้ในแหล่งส้ารองน้าใน
พืนที่ บรรเทาปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง โดยได้น้ามาประยุกต์ใช้งานจริงแล้วในพืนที่ ชุมชนบ้านแม่หอย ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาน้าหลาก น้าแล้งทังระบบ โดยชุมชนบ้านแม่หอยมี พืนที่ทังหมด 160,137 ไร่ อยู่ในเขตพืนที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติแม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแหล่งน้าหลักคือ ห้วยหอย ห้วยมะนาว ห้วยผา ก่อนไหลลงล้าห้วยแม่แจ่ม พืนที่
ชุมชนแม่หอยประสบปัญหาน้าหลาก น้าแล้ง ขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภคมามากกว่า 7 ปี เนื่องจากแหล่งส้ารองน้าไม่เพียงพอ ขาดระบบ
ส่งน้าที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว โดยชุมชนได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมถนนน้าเดิน และระบบกักเก็บ
น้าในพืนที่แล้วเสร็จ และได้ด้าเนินการขยายผลสู่ชุมชนแม่แดดน้อย อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาขาด
แคลนน้าอุปโภค/บริโภค เนื่องจากชุมชนตังอยู่บนสันเขา สูงกว่าระดับน้าในล้าห้วย ไม่สามารถต่อท่อน้าประปาจากล้าห้วยหลักที่น้าไหล
ตลอดปี (ล้าห้วยแม่แดดน้อย) และในฤดูน้าหลากน้าไหลแรง และเร็วไม่สามารถกักเก็บน้าในแหล่งส้ารองน้าได้ ผลจากการใช้นวัตกรรม
ถนนน้าเดินสามารถป้องกันปัญหาน้าหลากที่เกิดขึนในทังสองชุมชน และท้าให้ชุมชนมีน้าเพียงพอส้าหรับอุปโภคและใช้ภายในชุมชนในฤดู
แล้งและฤดูน้าหลาก โดยชุมชนบ้านแม่หอยมีปริมาณน้าส้ารองเพื่อการอุปโภคเพิ่มขึนถึง 1,580 ลบ.ม. และชุมชนบ้านแม่แดดน้อยมี
ปริมาณน้าส้ารองเพื่อการอุปโภคเพิ่มขึน 151 ลบ.ม. รวมผู้ได้รับประโยชน์ทังสองชุมชน 223 ครัวเรือน

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 45 หน่วยงาน พร้อมด้วยระบบวิเคราะห์ ติดตาม
และสนับสนุนการบริหารจัดการน้าที่ทันสมัยและได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและท้างานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้าทังในสภาวะปกติและวิกฤติ เช่น การคาดการณ์ปริมาณฝนปี 2563 เสนอต่อที่ประชุมทังส้านักงานทรัพยากร
น้าแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน (ชป.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือภัย
แล้ง ขยายจากเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 รวมทังอาจเกิดความเค็มในแม่น้าเจ้าพระยาส่งผลต่อการผลิตน้าประปาของการประปา
นครหลวง (กปน.) การใช้ข้อมูลแบบจ้าลอง และระบบจากคลังข้อมูลน้าฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติในเหตุการณ์ “พายุโน
อึล” เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 2563 สามารถออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ และรายงาน
สถานการณ์น้าเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ เป็นต้น
 ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ว และ ท เพื่อบริหารจัดการน้าในพืนที่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และ
ด้าเนินงานบริหารจัดการน้าและวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมด้วยตนเอง และเกิดต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าในระดับชุมชนที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่น จนเกิดเป็นเครือข่ ายการจัดการน้าชุมชน ท้าให้ ชุมชนมีน้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอ
มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึน ลดและบรรเทาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
(และน้าเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอ กรณีมีงานให้บริการ e-Service โปรดแนบคลิปวีดีโอ e-Service)
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ผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด
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ผลการดาเนินงานรายตัวชีวัด

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล

ตัวชีวัด : 1.1 ความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
ตัวชีวัด : 1.1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
นาหนัก ร้อยละ 5
ตามการจัดอันดับของ IMD (WCY2020)
คาอธิบาย :
พิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ในส่วนของอันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้านโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) หมวดย่อย โครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) ซึ่งจะ
มีการประกาศผลช่วงกลางปีของทุกปี
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

37

35

33

ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ต่ากว่าเป้าหมายขันต่า
ปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันของลดลง จากอันดับ 25 ในปี 2562 เป็น 29 ของโลก (เป็น
อันดับที่สามของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย) จากทังหมด 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ เป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ขาดการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานระยะยาว และสถานะการคลังที่ถดถอยลง โดย
ปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 14 (ลดลง 6 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในอันดับที่
23 (ลดลง 3 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 23 (ดีขึน 4 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านโครงสร้าง
พืนฐานอยู่ในอันดับที่ 44 (ดีขึน 1 อันดับ) เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ ตามล้าดับ ส่วนประเทศไทยขยับจากอันดับที่ 38 ในปี 2562 ลดลงมาอยู่ในอันดับ
ที่ 39 ในปี 2563 (ลดลง 1 อันดับ) แต่ภายใต้ปัจจัยย่อยโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์นัน ประกอบด้วยตัวชีวัด 22 รายการ
แบ่งเป็น Hard data 15 รายการ และ Opinion survey 3 รายการ และ Background 4 รายการ ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
จะพบว่าประเทศไทยมีค่า /คะแนนของตัวชีวัดที่ดีขึน แต่กลับมีอันดับลดลง ทังนีเพราะประเทศอื่นๆ มีอัตราการพัฒนาที่สูงกว่า
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ตัวชีวัด : 1.1 ความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
ตัวชีวัด : 1.1.2 จานวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจานวนบุคลากรด้านวิจัย
นาหนัก ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
พิจารณาจากจ้านวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สสน. สามารถด้าเนินงานแล้วเสร็จ และตีพิมพ์หรือน้าเสนอได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศ
2) ได้รับการน้าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer
Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทังนี ไม่นับรวมบทคัดย่อ
2.1) Paper review หมายถึง บทความวิชาการ
2.2) Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ส้าหรับแต่ละ
สาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ
(rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนันได้ ทังนี เพื่อเป็นการควบคุม
คุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นัน เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อท้าให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals
หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานันๆ
2.3) Journals หมายถึง วารสารวิชาการจัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีก้าหนดออกที่แ น่นอนและต่อเนื่อง โดยมีการน้าเสนอเนือหาใน
ลักษณะบทความและเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4 มีความ
ยาวของเนือหามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง อีกทังมีการออกแบบและ
เทคนิคการจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยภาพและสี
2.4) Proceedings paper หมายถึง ชุดเอกสารที่ตีพิมพ์ที่ใช้ประกอบในการประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งจะอยู่ในรูปของหนังสือ
หรือบางครังเป็น ซีดี หรือดีวีดี ซึ่งรายงานการประชุมมักจะเผยแพร่หลังจากการสัมมนาจบสินลง
2.5) Invited paper หมายถึง วารสารที่จัดงานประชุมวิชาการ ถ้าเคยส่งผลงานไปแล้วได้รับการตอบรับและไปน้าเสนอใน
งานประชุมวิชาการนัน ๆ แล้ว ถ้าน่าสนใจ จะได้รับการเชิญ (invite) ให้เขียนเพิ่ม ลงในวารสารนัน ๆ ต่อไป
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

1.5 : 1

1.625 : 1

1.75 : 1

เงื่อนไข :
นับเฉพาะผลงานวิจัยที่เกิดจากบุคลากรของ สสน.
ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ต่ากว่าเป้าหมายขันต่า
ปีงบประมาณ 2563 สสน. มีนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยทังสินจ้านวน 16 คน (ประกอบด้วยนักวิจัย 5 คน และ ผู้ช่วย
นักวิจัย 11 คน) โดยมีผลงานบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ้านวน 20
เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนจ้านวนบทความวิจัยต่อบุคลากรที่ท้าวิจัย เท่ากับ 1.25 : 1 โดยรายละเอียดผลงานบทความวิชาการมีดังนี
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ที่
1.

3.

สภาพความขาดแคลนน้าของประเทศไทย
(วินัย เชาวน์วิวัฒน์)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
The 11th International Conference on
Information Technology and Electrical
Engineering, ICITEE 2019, 10-11 October,
2019 @ Holiday Inn Pattaya, Thailand
ประชุมวิชาการ 2020 3RD International
Conference on Image and Graphics
Processing เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ประเทศสิงคโปร์
วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย,
กุมภาพันธ์ 2563

4.

ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลีย่ ในอดีต
(กนกศรี ศรินนภากร และจรูญ เลาหเลิศชัย)

วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย,
กุมภาพันธ์ 2563

2.

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
Forecasting Thailand's Precipitaiton with Cascading
Model of CNN and GRU
(Fuenglada Manokij, Kanoksri Sarinnapakorn,
Peerapon Vateekul)
An Assessment of Rainfall Forecast Using Image
Similarity Processing
(ปรารถนา ดีประเสริฐกุล)

5.

Assesment of Flood Adaptive Capacity of Urban
Areas in Thailand
(Nawhath Thanvisitthpon, Sangam Shrestha,
Indrajit Pal, Sarawut Nisawat, Winai Choawiwat)
6. ภัยแล้งกับวิกฤตขาดแคลนน้าอุตสาหรกรรมของพืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์)
7. Prediction of Future Drought in Thailand under
Changing Climate by Using SPI and SPEI Indices
(Somphinith Muangthong1,*, Winai Chaowiwat,
Kanoksri Sarinnapakorn and Khanittha Chaibandit)
8. การหาค่าระดับความสูงแนวคันกันน้าคลองระพีพัฒน์แยกตก
โดยเทคโนโลยี MMS ส้าหรับการบริหารจัดการน้า
(อ้านาจ สมภาร ปานฤทัย ตังประเสริฐ และณัฐกิตติ์ เสงี่ยม)
9. การพัฒนาระบบและเทคนิคการสอบเทียบเพื่อจัดท้าแผนที่
3 มิติความถูกต้องสูง ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
(องค์การมหาชน)
(ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม)
10. การประเมินค่าความสูงออร์โทเมตริกจากข้อมูลแบบจ้าลอง
ความสูงยีออยด์ด้วยโครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
แบบต่อเนื่อง
(พงษ์ศักดิ์ จินดาศรี และพัชราวดี จิตสุทธิ)
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วรสารสถาบัน
น้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, ปีที่ 9
เมษายน - มิถุนายน 2563
Masarakham International Journal of
Engineering Technology, Vol. 6,
No.2, July-December 2020
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครังที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
(online)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครังที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
(online)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครังที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
(online)

ที่
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
Assessing Forecast Quality of HII Flood Forecast
Service in Chao Phraya River Basin
(Kay Khaing Kyaw, Theerapol Charosesuk, Watin
Thanathanphon and Piyamarn Sisomphon)
การติดตามและวิเคราะห์ความเค็มรุกตัวด้วยระบบคาดการณ์
ความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา ในช่วงพายุโซนร้อนปาปึก 2562
(ธีรพล เจริญสุข, คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์,วาทิน ธนาธารพร
และ ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
การศึกษาดัชนี CSI ที่ท้าให้เกิดฝนพาความร้อน (Convective
Rain) ส้าหรับการเตือนภัยน้าท่วมฉับพลัน
(อภิมุข มุขตารี, ทิชา โลลุพิมาน, ธีรพล เจริญสุข, สถิตย์
จันทร์ทิพย์, ปิยมาลย์ ศรีสมพร)
Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk
Reduction : Ban Lao NuaeNuae, Song district, Phrae
province
(Sutat Weesakul)
Thailand, Laos, Cambodia & Myanmar Jan-Apr 20032020 Emission From Fires by CAMS-ECMWF
(Veerachai Tanpipat)
An Image Similarity Evaluation in Rainfall
Forecasting Model
(Prattana Deeprasertkul)
Application of Weather Radar for Urban Flood Early
Warning System. Case Study of Chatuchak District,
Bangkok, Thailand
(Theerapol Charoensuk, Narongrit Luangdilok, Ticha
Lolupiman, Watin Thanathanphon and Piyamarn
Sisomphon)
Validation of satellite datasets for the operation of
Flood and Drought indicators in certain region of
Myanmar
(Kay Khaing Kyaw, Ticha Lolupiman, Watin
Thanathanphon and Piyamarn Sisomphon)
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ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครังที่
25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
(online)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครังที่
25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
(online)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครังที่
25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
(online)
Asia Pacific Advanced Network (APAN)
Meetings ครังที่ 50 วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
(online)
Asia Pacific Advanced Network (APAN)
Meetings ครังที่ 50 วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
(online)
International Journal of Computer and
Information Technology (ISSN: 2279 -0764)
Volume 9-Issue 5, September 2020
Proceedings of the 22nd IAHR-APD
Congress September 14-17, 2020,
Sapporo, Japan (Online)

Proceedings of the 22nd IAHR-APD
Congress September 14-17, 2020,
Sapporo, Japan (Online)

ที่

ชื่อบทความ-ผู้แต่ง
19. Storm Surge Forecasting and Inundation Estimation
during Tropical Strom Pabuk 2019 in the Southern
Coast of Thailand
(Watin Thanathanphon, Narongrit Luangdilok,
Kachapond Chettanawanit and Piyamarn
Sisomphon)
20. Flash Flood Prediction Using High Resolution
Satellite Rainfall Data in the Southern Part of
Thailand
(Apimook Mooktaree, Theerapol Charoensuk, Sathit
Chantip, Ticha Lolupiman, Watin Thanathanphon,
Narongrit Luangdilok and Piyamarn Sisomphon)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ
Proceedings of the 22nd IAHR-APD
Congress September 14-17, 2020,
Sapporo, Japan (Online)

Proceedings of the 22nd IAHR-APD
Congress September 14-17, 2020,
Sapporo, Japan (Online)

ทังนี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรวดเร็วในวงกว้าง และการก้าหนดมาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว มีผลให้การประชุมวิชาการทังในและต่างประเทศแจ้งเลื่อนและ/หรือยกเลิกการ
จัดกิจกรรม ท้าให้บุคลากรของ สสน. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานได้ตามเป้าหมาย
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ตัวชีวัด : 1.2 ความสาเร็จของคลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ นาหนัก ร้อยละ 10
นาของประเทศ
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามแผนเพื่อการพัฒนาคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการ
บริ ห ารจัด การน้ าของประเทศ โดยก้ า หนด Road Map ที่ จ ะด้ า เนิ น งานในปี 2561-2565 การบริ ห ารคลังข้ อ มูลน้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทังผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของ “คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการน้าของประเทศให้ครบทุกด้าน โดยตัวชีวัดนี
จะมุ่งเน้น “การใช้ข้อมูล” ซึ่งส้าคัญกว่า “การมีข้อมูล” โดยหากพิจารณาแล้วการบริหารจัดการน้าของประเทศไทยจะมี
ลักษณะการใช้ข้อมูลอยู่ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 2) การจัดการน้าพืนที่ในเขตชลประทาน 3) การจัดการ
น้าพืนที่นอกเขตชลประทาน 4) น้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 5) น้าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า 6) การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ 7) น้าเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า 8) ด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 9) โครงสร้างพืนฐานระบบ
ข้อมูล
โดยขอบเขตของตัวชีวัดนีจะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านที่ 1-7 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์น้า
โดยตรง
องค์ประกอบ
1) Availability

เกณฑ์ความสาเร็จ

Uptime ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85
ร้อยละ
2) Service
Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่วยงานอื่น
ร้อยละ
3) Tool
จ้านวนระบบสนับสนุน/
ค้าแนะน้าเชิงเทคนิค
ร้อยละ
4) Report
รายงาน/ประกาศแจ้งเตือน
สถานการณ์
ร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จรวมทุกองค์ประกอบ

ความสาเร็จแต่ละองค์ประกอบ
2561
2562
2563
2564
7 ด้าน
7 ด้าน
7 ด้าน
7 ด้าน
25.00
25.00
25.00
25.00
1 ด้าน
3 ด้าน
5 ด้าน
7 ด้าน

2565
7 ด้าน
25.00
7 ด้าน

25.00
7 ด้าน

3.50
1 ด้าน

10.70
3 ด้าน

18.00
5 ด้าน

25.00
7 ด้าน

25.00
7 ด้าน

25.00
7 ด้าน

3.50
-

10.70
1 ด้าน

18.00
3 ด้าน

25.00
5 ด้าน

25.00
7 ด้าน

25.00
100.00

32.00

3.60
50.00

9.00
70.00

15.00
90.00

25.00
100.00

รวม 5 ปี
7 ด้าน
25.00
7 ด้าน

เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
ด้าเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูล น้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศ โดย
ปีงบประมาณ 2563 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 มีรายละเอียดดังนี
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1) Availability : บริ ห ารจั ด การคลั งข้ อ มู ล น้ า และภูมิ อ ากาศแห่ งชาติ ใ ห้ มี เ สถี ย รภาพสามารถใช้ งานได้ อ ย่าง
มีประสิทธิภาพโดยมี Uptime ร้อยละ 99.98 (คะแนนร้อยละ 25)
2) Service : เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้าฯ กับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน จ้านวน
7 ด้าน (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่
- ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- ด้านการจัดการน้าพืนที่นอกเขตชลประทาน : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- ด้านการจัดการน้าพืนที่ในเขตชลประทาน : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมชลประทาน
- ด้านนา้ อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลกับการประปานครหลวง
- ด้านนา้ เพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมประมง
- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ด้านนา้ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า: เชื่อมโยงข้อมูลกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) Tool : ด้าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์น้าหรือให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ จ้านวน 6 ด้าน (คะแนนร้อยละ 21) ดังนี
- ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : ระบบคาดการณ์สภาพอากาศระยะสันแบบคู่ควบ (Coupled Model for
Weather Prediction)
- ด้านการจัดการน้าพืนที่ในเขตชลประทาน : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้าท่วมและบริหาร
จัดการน้าในพืนที่ประเทศไทย
- ด้านการจัดการน้าพืนที่นอกเขตชลประทาน : ระบบติดตามภัยแล้ง (Drought
Monitoring System)
- ด้านน้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม : ระบบคาดการณ์น้าเค็มรุก
- ด้านน้าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้าท่วมและบริหารจัดการ
น้าในพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าแม่กลอง และลุ่มน้าบางปะกง
- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยนา้ ท่วมฉับพลัน (Flash Flood Forecasting
and Warning System) และระบบคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย (Forecasting and Early Warning System
for The Gulf of Thailand)
นอกจากนี สสน. ยังได้ให้ค้าแนะน้าเชิงเทคนิคที่สนับสนุนการวิเคราะห์ทัง 6 ด้าน ตัวอย่างเช่น
- ข้อมูลการคาดการณ์ระยะยาว คาดการณ์ปริมาณฝนปี 2563 คล้ายกับปี 2538 โดยมีฝนน้อ ยกว่าค่าปกติ
ในช่วง 6 เดือนแรก ได้น้าเสนอต่อที่ประชุมทังส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน (ชป.) และกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ขยายจากเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน
2563
- ข้อมูลการคาดการณ์ระยะยาว คาดการณ์ว่าปริมาณฝนปี 2563 คล้ายกับปี 2538 โดยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ
ในช่วงต้นปี ส่งผลให้อาจเกิดภัยแล้ง รวมทังอาจเกิดความเค็มในแม่น้าเจ้าพระยาส่งผลต่อการผลิตน้าประปาของการประปานคร
หลวง (กปน.)
- ข้อมูลการคาดการณ์ฝนระยะยาวเพื่อประเมินสถานการณ์น้าที่จะเกิ ดขึนในอนาคต โดยประสานแจ้ง กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึนได้
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4) Report : สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกรายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์ จ้านวน 3 ด้าน (คะแนน
ร้อยละ 9) ดังนี
- ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : สนับสนุนข้อมูลการคาดการณ์พายุ ฝน คลื่น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลฝนทีต่ ก
ในพืนที่และประมาณนา้ กักเก็บในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ น้าไปสูก่ ารบริหารจัดการน้าในพืนที่นันๆ
- ด้านน้าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า : สนับสนุนข้อมูลความเค็มในแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการนา้
ส้าหรับน้าเพื่อการผลิตน้าประปาและน้าใช้เพื่อการเกษตร
- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : สนับสนุนข้อมูลปริมาณฝนสะสม ระดับน้าในแม่น้าสายหลักในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทังพืนที่เฝ้าระวัง เพื่อการเตรียมความพร้อมส้าหรับบริหารจัดการน้า ท่วม
น้าแล้งในพืนที่ ทังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทังได้น้าเสนอข้อมูลพืนที่เฝ้าระวังน้าท่วมช่วงฤดูฝน ปี 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติครังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท้าเนียบ
รัฐบาล นอกจากนี ยังสนับสนุนข้อมูลเพื่อออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์น้าเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ
เตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์ “พายุโนอึล” เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563
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ตัวชีวัด : 1.3 จานวนผู้นาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ราย)
นาหนัก ร้อยละ 7.5
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจ้านวนผู้น้าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สสน.ที่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2560-2563
ไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2563
 ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่ สสน. พัฒนาขึน เช่น ระบบโทรมาตร ระบบ Internet
GIS-MIS แบบจ้าลอง ระบบข้อมูล ระบบความรู้ ระบบการจัดการชุมชน เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ รวมถึง
องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ที่ สสน. ผลักดัน/ส่งเสริมให้มีการน้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 ผู้น้าผลงานไปใช้ เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
เป็นต้น โดยเป็นผู้ใช้ผลงานจาก สสน. โดยตรง และผู้ใช้ผลงานของ สสน. ผ่านการถ่ายทอดขยายผลโดยชุมชนที่ร่วมด้าเนินการ
กับ สสน.
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

57 ราย

60 ราย

63 ราย

เงื่อนไข :
 นับจ้านวนผู้น้าผลงาน วทน. ของ สสน.ปีงบประมาณ 2560-2563 ไปใช้ประโยชน์
 กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการน้าผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงานให้นับจ้านวนหน่วยงานซ้าได้
ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมายขันสูง
ปีงบประมาณ 2563 สสน.มีผลการด้าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของ สสน. ปี 2560-2563 สู่ผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ จ้านวน 65 ราย ดังนี
ที่

หน่วยงาน/ชุมชน
ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ที่นาผลงานไปใช้ประโยชน์*
(ผลงานย้อนหลังตังแต่ปี 60-63)
1. บริษัท ไอดีไดร์ฟ จ้ากัด
โครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CORS /
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
2. กรมข่าวทหารอากาศ
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้าเทศบาล ลุม่ น้า
ตรัง
4. อบต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
แผนที่น้าระดับต้าบล
5. อบต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
6. อบต.ละลม อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ
7. อบต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
8. อบต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
9. อบต.ปรือใหญ่ อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
10. ทต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
11. ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
12. ทต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
13. อบต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
19

ที่
14.
15.
16.
17.

หน่วยงาน/ชุมชน
ที่นาผลงานไปใช้ประโยชน์*
ต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมควบคุมมลพิษ

ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
(ผลงานย้อนหลังตังแต่ปี 60-63)
ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ
แบบจ้าลองสมดุลน้า
ระบบแบบจ้าลองเพื่อคาดการณ์นา้ ท่วมในพืนที่ลุ่มน้า
เจ้าพระยา (แบบจ้าลองลุม่ น้าป่าสัก พร้อมผลการค้านวณ
จาก MIKE11 และ NAM 2011-2014)
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
(เชื่อมโยงข้อมูล และขอใช้ข้อมูลผ่าน web service)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
การประปานครหลวง
กรมควบคุมพิษ
กรมประมง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์อ้านวยการน้าแห่งชาติ
ส้านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมข่าว กองทัพอากาศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส้านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย
30. กรมทางหลวง
31. ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 4 จังหวัดขอนแก่น

Small Floating Water Level Detection System
(อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าขนาดเล็ก)
ต้นแบบการฟื้นฟูเขาหัวโล้น

32. ชุมชนบ้านบ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ต้าบลป่าแลวหลวง
อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
33. ชุมชนต้าบลบ้านนา อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก
34. ชุมชนดอยปู่หมื่น ต้าบลแม่สาว อ้าเภอแม่อาย จังหวัด อาคารบังคับน้าหน้าท่อ
เชียงใหม่
35. ชุมชนบ้านศรีลานนา ต้าบลครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
36. ชุมชนแม่จั๊วะ ต้าบลแม่จั๊วะ อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
37. ชุมชนต้าบลหนองใหญ่ ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
38. อ้าเภอวังชิน จังหวัดแพร่
39. ชุมชน บ้านโคกล่าม ต้าบลท่าวัด อ้าเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
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ที่
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

หน่วยงาน/ชุมชน
ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ที่นาผลงานไปใช้ประโยชน์*
(ผลงานย้อนหลังตังแต่ปี 60-63)
ชุมชนบ้านท่าค้อ ต้าบลท่าไห อ้าเภอ เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
ชุมชนต้าบลบ้านนา อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก
ระบบสูบ ระบบเติมน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ชุมชนบ้านดงผาปูน ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน
ชุมชนสันติสุข อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ชุมชนต้าบลบางเคียน ต้าบลบางเคียน อ้าเภอขุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
ชุมชนจุมจัง ต้าบลจุมจัง อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ชุมชนบ้านท่าค้อ ต้าบลท่าไห อ้าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
ชุมชนบ้านแม่ขีมูก (ขยายผลเครือข่ายลุ่มน้าแม่ละอุป)
ฝ่ายกักเก็บน้ากึ่งถาวร
ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนป่างิว ต้าบลป่างิว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย
ชุมชนต้าบลบ้านนา อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก
ชุมชนบ้านดงผาปูน ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน
ชุมชนแม่ตาลน้อย ต้าบลเวียงตาล อ้าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล้าปาง
ชุมชนแม่เชียงรายลุม่ ต้าบลแม่พริก อ้าเภอแม่พริก
จังหวัดล้าปาง
ชุมชนบ้านท่าค้อ ต้าบลท่าไห อ้าเภอเขื่องใน จังหวัด
การบริหารจัดการสระเก็บน้าขนาดเล็ก แบบขุด 2 ระดับ
อุบลราชธานี
ชุมชนบ้านตูม ต้าบลกุดน้าใส อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ชุมชนโนนแต้ ต้าบลหนองขาม อ้าเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ชุมชนต้าบลกุดขาคีม อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
เครือข่ายบริหารจัดการน้าระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง
ต้าบลหนองโบสถ์ อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย์
ชุมชนป่าภูถ้าภูกระแต ต้าบลแวงน้อย อ้าเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนต้าบลเวียงคุก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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ที่
61.
62.
63.
64.
65.

หน่วยงาน/ชุมชน
ที่นาผลงานไปใช้ประโยชน์*
ชุมชนต้าบลสายนาวัง อ้าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชนบ้านหนองตาจอน ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
ชุมชนดงละคร ต้าบลดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก
หมู่บ้านเสรี อ้าเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชุมชนพัชรธรรม อ้าเภอเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน

ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
(ผลงานย้อนหลังตังแต่ปี 60-63)

ระบบเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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ตัวชีวัด : 1.4 ร้อยละของชุมชนแกนนาที่มีความมั่นคงนาอุปโภคเพิ่มขึน
นาหนัก ร้อยละ 10
คาอธิบาย :
นับจ้านวนชุมชนที่มีร้อยละความมั่นคงของน้าเพิ่มขึน ตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี (ชุมชนแกนน้ากลุ่มเป้าหมายทังหมด จ้านวน 55
ชุมชน) ดังนี
ร้อยละความมั่นคง (Actual) จานวนชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
ร้อยละ 100.00
24
ร้อยละความมั่นคงของน้าเท่ากับ ร้อยละ 100 (รักษาระดับเดิม)
ร้อยละ 75.00-99.99
18
ร้อยละความมั่นคงของน้าเพิ่มขึน ร้อยละ 5
ร้อยละ 50.00-74.99
10
ร้อยละความมั่นคงของน้าเพิ่มขึน ร้อยละ 10
ร้อยละ 25.00-49.00
2
ร้อยละความมั่นคงของน้าเพิ่มขึน ร้อยละ 15
ร้อยละ 0.00-24.99
1
ร้อยละความมั่นคงของน้าเพิ่มขึน ร้อยละ 20
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละ 85
(47 ชุมชน)

ร้อยละ 90
(50 ชุมชน)

ร้อยละ 95
(52 ชุมชน)

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
ปีงบประมาณ 2563 สสน. ด้าเนินงานโครงการด้านการจัดการน้าชุมชนร่วมกับ อพ. กองทัพบก สมาคม อบจ. สภา
เกษตรกร ชุมชนแกนน้าและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ
วางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้าและอาหารในระดับชุมชน โดยได้ด้าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนแกนน้าในการส้ารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้าและผลผลิตในพืนที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่
ส้าคัญ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS) และทฤษฎี
ใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทังสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างน้าและการวางแผน การผลิตของชุมชน โดย
ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2563 พบว่า ชุมชนได้ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างน้า ร่วมกับการบริหารจัดการน้าใช้และ
น้าเพื่อการเกษตรภายในชุมชน ท้าให้เกื อบทุกชุมชนมีความมั่นคงน้าเพิ่มขึนเมื่อเปรียบกับปีที่ผ่านมา โดยชุมชนแกนนาทังหมด
55 ชุมชน มีความมั่นคงนาอุปโภคเฉลี่ยร้อยละ 95 และมีจานวนชุมชนที่มีความมั่นคงนาอุปโภคเพิ่มขึนตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 52 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95 ของชุมชนแกนนาทังหมด
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ตัวชีวัด : 1.5 ความสาเร็จในการดาเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทังในและต่างประเทศ
นาหนัก ร้อยละ 7.5
คาอธิบาย :
พิจารณาจากคะแนนรวมของหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ากับ สสน. โดยแบ่งคะแนนความส้าเร็จของความ
ร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของความร่วมมือ ดังนี
ระดับความสาเร็จของความร่วมมือ
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU
มีแผนงานและโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หรือมี MOA
มีการด้าเนินงานต่อเนื่องจนมีผลงานร่วมกัน

ระดับคะแนน
1
3
5

เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

66 คะแนน

69 คะแนน

72 คะแนน

เงื่อนไข :
 กรณีบางหน่วยงานมีความร่วมมือกับ สสน. ในหลายระดับ ให้นับที่ระดับคะแนนสูงสุด
 กรณีบางหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาย่อย ให้นับคะแนนแยก (ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยให้นับคะแนนแยกแต่ละ
คณะสภาเกษตรแห่งชาติให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น)
ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
ปีงบประมาณ 2563 สสน. ได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัชร
สุธาคชานุรักษ์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการด้านการบริหาร
จั ด การน้ า ชุ ม ชน โครงการติ ด ตั งโทรมาตรอั ต โนมั ติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเตื อ นภั ย เป็ น ต้ น โดยปี ง บประมาณ 2563 มี ระดั บ
ความสาเร็จในการดาเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 77 คะแนน ดังนี
ที่

หน่วยงาน

1.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์
พืช
กองทัพบก
กรมทางหลวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนต้าบลไล่โว่ จังหวัด
กาญจนบุรี
กรมป่าไม้
กรมทรัพยากรนา้

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับคะแนน
กิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือ
ความร่วมมือ
3
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าและอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการพัชรสุธาคชานุรกั ษ์
3
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าและอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
3
3
3
3
3

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
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ที่

หน่วยงาน

8.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

9.

บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล
อุตสาหกรรม จ้ากัด

10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
11. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย

12. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ระดับคะแนน
กิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือ
ความร่วมมือ
5
ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดในการวางแผนบริหารจัดการ
น้าในระดับพืนที่ เช่น
• ชุมชนหนองค้า ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
• ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
• ชุมชนบ้านสระหลวง หมูท่ ี่ 28 ต.ทุ่งมหาเจริญ
อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
• ชุมชนบ้านหนองแหน ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
• ชุมชน ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
• ชุมชนห้วยจรเข้ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
• ชุมชนทุ่งสว่าง ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
เป็นต้น
5
แผนบริหารจัดการน้าชุมชน
• ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
• ชุมชนบ้านสระหลวง ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
• เครือข่ายบริหารจัดการน้าลุ่มน้ายม จ.แพร่
3
ร่วมส้ารวจและด้าเนินงานโครงสร้างภายใต้แผนพัฒนา
ลุ่มน้ายม จ.แพร่
3
• โครงการฟื้นฟูแหล่งน้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชุมชนบ้านวาใหญ่ ต้าบลวาใหญ่ อ้าเภออากาศอ้านวย
จ.สกลนคร
• โครงการติดตังโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเตือน
ภัยอย่างยัง่ ยืน
3
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบติ ด ตามและประเมิ น สภาพ
ภูมิอากาศ ส้าหรับการบริหารจัดการน้า โดยที่ผ่านมามีการ
ด้าเนินงานร่วมกันในโครงการพัฒนาระบบประเมิน ปริมาณ
ฝน และพยากรณ์ฝนล่วงหน้าด้วยข้อมูลจากสถานีเรดาห์
ตรวจอากาศ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจ้าลอง
คาดการณ์ สภาพอากาศระยะสั น โดยใช้ เ ครื่ อ งมือตรวจ
อากาศชันบน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง

25

ที่

หน่วยงาน

13. Stiching Deltares
14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. เทศบาลเมืองทุ่งสง อ้าเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
16. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จ้ากัด

17. ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

18. ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.)
19. Danish Hydraulic Institute (DHI)

20. ASEAN Chief Information
Officer Association (ACIOA)

21. กลุม่ ประเทศสมาชิก APAN

22. กลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน

ระดับคะแนน
กิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือ
ความร่วมมือ
3
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Deltares Software Days
South-East Asia – Bangkok 2019 (DSD-SEA) ในหัวข้อ
3
สัมมนา “Hydro software to support policy and realtime decision making” โดยเป็นกิจกรรมภายใต้ MOU
ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สสน. Stichting Deltares และ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562
1
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการนา้
เทศบาล ลุม่ นา้ ตรัง
3
สนับสนุนการติดตังเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละ
การติดตังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 80 สถานี ภายใต้
โครงการติดตังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูล
ภูมิอากาศ ปริมาณฝน และระดับน้า ในพืนที่ป่าต้นน้า
1
ลงนามบันทึกความร่วมมือ "โครงการพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านนา้ ตามหลักการธรรมาภิ
บาลข้อมูล (Data Governance) บนระบบ Open Data"
เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563
3
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อติดตามสถานการณ์นา้
3
ด้าเนินงานร่วมกับ สสน. อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาและด้าเนินโครงการ Upgrading the EAST
real-time flood forecasting system
1
ลงนามวันที่ 12 มิถุนายน 2563 MoU for Academic and
Professional Cooperation Between ACIOA and HII
รวมทังมีกจิ กรรม ASEAN CIO LIVE CHAT และ Meeting
summary of ACIOA and HII collaboration เพื่อหารือ
แผนงานร่วมกันในอนาคต
3
Asia Pacific Advanced Network (APAN) VDO
Conference ครังที่ 49 (2-6 มีนาคม 2563) และครังที่ 50
(3-7 สิงหาคม 2563) (กลุม่ AgWG) เพื่อร่วมด้าเนิน
โครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster
Risk Reduction (CRADR)
3
2nd ASEAN Hydroinformatics Data Center (AHC)
Meeting ประชุมต่อเนื่องจากครังที่ 1 โดยให้สมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศทบทวน TOR, กรอบการด้าเนินงานของ AHC,
และแนวทางการด้าเนินงานในอนาคต
26

ที่
23.

หน่วยงาน

ระดับคะแนน
ความร่วมมือ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
3

24. บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จ้ากัด
(มหาชน)
25. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน

รวมทังสิน

5

กิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือ

สนับสนุนการด้าเนินงานจัดการน้าชุมชนพืนทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สนับสนุนการด้าเนินงานจัดการน้าชุมชนบ้านวังยาว-วังเจริญ
ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
การจัดตังศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดล้าพูน โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์บริหารจัดการนา้ จังหวัดล้าพูน
ให้พร้อมใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์

5

77
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องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ
ตัวชีวัด : 2.1 ความสาเร็จของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการนาระดับ
นาหนัก ร้อยละ 5
จังหวัด
คาอธิบาย :
 สสน. ได้ขยายผลการใช้งานคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติลงสู่พืนที่ โดยร่วมกับหน่วยงานในพืนที่จัดตัง “ศูนย์บริหารจัดการ
น้าระดับจังหวัด ” ขึนให้เป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างนโยบายระดับประเทศกับการปฏิบัติในพืนที่ เกิดความพร้อมในการบริหาร
จัดการน้าในพืนที่ได้อย่างเหมาะสมทังในภาวะปกติและวิกฤต รวมทังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง สสน. กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดตังศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด ด้าเนินการโดยส้านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดจ้านวน 20 แห่ง แล้วเสร็จในปี 2560 และจากการด้าเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงพิจารณา
ความส้าเร็จของศูนย์ฯ จากประโยชน์ที่เครือข่ายเกษตรกรได้รับ ดังนี
- การติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้า และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการในภาวะปกติและวิกฤตได้อย่าง
เหมาะสม
- การประสานให้เกิดการบูรณาการการท้างานร่วมกันของหน่วยงานในพืนที่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทังเครือข่ายเกษตรกร ให้
สามารถร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้าในจังหวัดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนในระยะต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่ม
รายได้ของครัวเรือน/เกษตรกร ซึ่งจะน้าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)


ร้อยละ 70 ของศูนย์ฯ สามารถจัดท้า
รายงานสถานการณ์นา้ ในภาวะปกติ/
วิกฤตได้ ทังนีเกิดจากการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ฯ
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นา้ ได้อย่าง
ถูกต้อง

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)




ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯ สามารถจัดท้า
รายงานสถานการณ์นา้ ในภาวะปกติ/
วิกฤตได้
ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ สามารถแจ้ง
สถานการณ์น้าและข้อแนะน้าไปยัง
เครือข่ายเกษตรกรรับทราบ เพื่อใช้
ในการวางแผนรับมือและแผนการ
เพาะปลูก/เก็บเกีย่ วผลผลิต ได้อย่าง
เหมาะสม

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ศูนย์ฯ สามารถจัดท้ารายงาน
สถานการณ์น้าในภาวะปกติ/
วิกฤตได้
ร้อยละ 50 ของศูนย์ฯ สามารถ
แจ้งสถานการณ์น้าและ
ข้อแนะน้าไปยังเครือข่าย
เกษตรกรรับทราบ เพื่อใช้ในการ
วางแผนรับมือและแผนการ
เพาะปลูก/เก็บเกีย่ วผลเผลิต
ได้อย่างเหมาะสม
ร้อยละ 10 ของศูนย์ฯ สามารถ
วางแผนพัฒนาแหล่งน้าและแผน
รับมือภัยพิบตั ิ ร่วมกับเครือข่าย
เกษตรกรได้

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย การสร้างให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน จึง ต้องเริ่มจากการมีข้อมูล
ที่ พ ร้ อ ม รู้ ศั ก ยภาพของพื นที่ ได้ รั บ องค์ ค วามรู้ และมี ร ะบบสารสนเทศที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะข้ อ มู ล สารสนเทศด้ านน้า
ซึ่งเป็นข้อมูลส้าคัญที่จะช่วยในการบริหารจัดการน้า และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว สสน.
ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงได้ขยายผลจากความส้าเร็จของคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ สู่การใช้งานระดับจังหวัดในภาคการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2560 จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สสน. จัดตังศูนย์บริหารจัดการน้าระดับจังหวัด
ขึ น 20 จั ง หวั ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของเกษตรกรไทย โดยสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ที่ ช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การน้ า
ในภาวะปกติและการตัดสินใจในภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ ป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึนต่อชีวิตและผลผลิต
ของเกษตรกร รวมทังเป็นกลไกที่ส้าคัญที่ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นได้มีระบบข้อมูลส้าหรับติดตามสถานการณ์น้า ประกอบการ
ปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาแหล่งน้าในพืนที่ และใช้สนับสนุนการวางแผน บริหารจัดการภาคการเกษตร และแจ้งเตือนภัยน้าท่วม
น้าแล้งให้กับเกษตรกรได้
จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์บริหารจัดการน้า โดยสภาเกษตรกรจังหวัด สามารถจัดท้าข้อมูลรายงานสถานการณ์
น้าในพืนที่และแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านน้าและสภาพภูมิอากาศถึงเกษตรกรในระดับชุมชน ให้เตรียมการรับมือและเฝ้าระวังซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการเพาะปลูกทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปการด้าเนินงานได้ ดังนี
1) ศูนย์บริหารจัดการน้าฯ ที่มีการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้า และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการ
ในภาวะปกติและวิกฤตได้อย่างเหมาะสม โดยมีการจัดท้ารายงานอย่างสม่้าเสมอ จ้านวน 16 ศูนย์ ได้แก่ สกลนครพระนครศรีอยุธยา
นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร หนองบัวล้าภู ขอนแก่น บุรีรัมย์ มุกดาหาร ก้าแพงเพชร ล้าปาง น่าน สระแก้ว ปัตตานี
และตรัง
2) ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การน้ า ฯ ที่ มี ก ารประสานให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการท้ า งานร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานในพื นที่
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทังสามารถแจ้งสถานการณ์น้าและข้อแนะน้าไปยังเครือข่ายเกษตรกรรับทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือ
และแผนการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลเผลิต ได้อย่างเหมาะสม 10 จังหวัด ได้แก่ ล้าปาง น่าน มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
ยโสธร หนองบัวล้าภู พิษณุโลก ตรัง และปัตตานี
3) ศูนย์บริหารจัดการน้าฯ สามารถวางแผนในระยะต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ของครัวเรือน/เกษตรกร ซึ่งจะน้าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยส้านักงานสภาเกษตรจังหวัดที่มีการ
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสระแก้ว
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องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด : 3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
คาอธิบาย :
สูตรการค้านวณ :
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ้าปี
(เงินอุดหนุนประจ้าปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

นาหนัก ร้อยละ 5

X 100

เงื่อนไข :
องค์การมหาชนการที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิกและตัดน้าหนักของตัวชีวัดนี
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

-

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมคณะรัฐมนตรีก้าหนด

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ทึค่ ณะรัฐมนตรีก้าหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากส้านักงบประมาณ

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายมาตรฐาน
ในปีงบประมาณ 2563 สสน. มีร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยมีผล
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 28.56 ของงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ้าปี มีรายละเอียด ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนผันแปรผู้อ้านวยการ ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่
เป็นจ้านวนเงินทังสิน 116,099,497.85 บาท
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินปี 2563
2.1 เงินอุดหนุนประจ้าปี (ไม่รวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จ้านวน 292,453,495.26 บาท
2.2 เงินทุนสะสมที่ได้รับอนุมัติ จ้านวน 48,052,500.00 บาท
2.3 เงินรายได้ จ้านวน 66,062,385.73 บาท
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ตัวชีวัด : 3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
ตัวชีวัด : 3.2.1 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท)
คาอธิบาย :
รายได้จากการด้าเนินงานขององค์การมหาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นาหนัก ร้อยละ 5

เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

22.41 ล้านบาท

26.25 ล้านบาท

30.09 ล้านบาท

เงื่อนไข :
ไม่รวมดอกเบียจากเงินทุนสะสม
ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
ปีงบประมาณ 2563 สสน. มีการท้างานร่วมกับหน่ว ยงานพัน ธมิตรและเครือ ข่ายก่ อให้เกิด รายได้เ พื่ อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ จ้านวน 34,284,013.93 บาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี
จานวนเงิน
แหล่งเงิน
(บาท)
1,000,000.00 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ้ากัด (มหาชน)

กิจกรรม
โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพืนที่ป่าตะวันออก ปี
2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า (ปี พ.ศ.
2561-2565) "จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ระหว่าง คน และ ช้าง"
จัดท้าโครงสร้างและแนวทางปฏิบตั ิงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤต
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้าและบริหารจัดการน้าด้วย
ว และ ท (ลุ่มน้าปราจีน) งวดที่ 1-3
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้าและบริหารจัดการน้าด้วย
ว และ ท (ลุ่มน้ายม) งวดที่ 1
การคาดการณ์แพร่กระจายและแหล่งอนุบาล
ตัวอ่อนปูม้า บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาสู่ความมั่นคงน้าและบริหารจัดการน้าด้วย
ว และ ท ปีที่ 2 งวดที่ 2-3/3
ค่าส้ารวจข้อมูลน้า งวดที่ 1-2
ค่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้า
เทศบาลเมืองทุ่งสง (งวดที่ 1-4)
เงินสนับสนุนการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยนโยบาย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้า
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

138,626.17 ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
2,211,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
จ้ากัด
1,636,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
จ้ากัด
213,084.11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,541,000.00 มูลนิธิใจกระทิง
160,841.12 มหาวิทยาลัยนเรศวร
457,943.92 ส้านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
999,923.10 สถาบันยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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จานวนเงิน
แหล่งเงิน
(บาท)
3,425,000.00 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)

กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแหล่งน้าชุมชน
ค่าฝึกอบรม

38,990.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
857,876.50 บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จ้ากัด (มหาชน)

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าด้วย ว และ ท ปี พ.ศ.
2563 ชุมชนบ้านวังยาว ต้าบลพลับพลา อ้าเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ค่าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขันพืนฐาน"
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ ด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้าไทย)
ลุ่มน้ายม จังหวัดพิจิตร งวดที่ 1
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ ด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้าไทย)
ลุ่มน้ายม จังหวัดแพร่ งวดที่ 1
โครงการติดตังเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการ
ติดตังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ (ติดตังสถานีโทรมาตรฯ
ป่าต้นน้า เอไอเอส)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าปริมาณฝนรายเดือนในแต่ละ
อ้าเภอในประเทศไทย
ค่าจัดท้าแผนที่น้าระดับต้าบล ต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดล้าพูน
Benefit Quantification of Thailand#s CWP Projects
in Y2015-Y2020 (Preliminary analysis Y2015-2019)
Benefit Quantification of Thailand#s CWP Projects
in Y2021-Y2022
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแผนทีน่ ้าทางและ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีภูมิอากาศ: การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ งวดที่ 1-2
ค่าสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้าฝน
อัตโนมัติ
ค่าสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้าฝน
อัตโนมัติ
โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษาต่อยอด สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

9,252.34 นายชูชาติ จิตตรีเหิม
1,670,000.00 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
จ้ากัด
2,066,500.00 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
จ้ากัด
11,711,000.00 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จ้ากัด
54,670.89 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ้ากัด
2,803.74 นายตรี ด่านไพบูลย์
148,750.00 Coca-Cola (Thailand) Limited
100,000.00 Coca-Cola (Thailand) Limited
120,560.74 ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
321,308.41 หน่วยจัดการต้นน้าน้ามีด ส้านักบริหาร
พืนที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่
321,214.95 หน่วยจัดการต้นน้าขุนสถาน ส้านัก
บริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่
416,000.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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จานวนเงิน
(บาท)
11,500.00

กิจกรรม
รับเงินค่าตอบแทน

แหล่งเงิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2,567,559.81 Asian Institute of Technology (AIT)

Payment of Water Resource Management in the
Mekong River Basin
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช.
และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้า งวดที่ 1
ค่าสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนา้ อัตโนมัติ จ้านวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทังสิน

1,955,607.48 ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
127,000.00 บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ้ากัด (มหาชน)
34,284,013.93
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ตัวชีวัด : 3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
ตัวชีวัด : 3.2.2 ความสาเร็จในการจัดทาระบบถนนนาเดินป้องกันนาหลากและดินถล่ม
นาหนัก ร้อยละ 15
คาอธิบาย :
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน โดยน้าอุปกรณ์ส้ารวจ วัดค่าระดับความสูงต่้า
ของพืนที่ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มาจัดท้าแผนที่น้า ผังน้า รวมทังข้อมูลปริมาณน้าเชิงพืนที่จากสถานีโทรมาตร มาวิเคราะห์
เป็นนวัตกรรมระบบถนนน้าเดิ น เพื่อป้องกันน้าหลากและดินถล่ม รวมทังสามารถน้าน้าหลาก ผันมาเก็บไว้ในแหล่งส้ารองน้าใน
พืนที่ บรรเทาปัญหาน้าท่วมและน้าแล้งได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)



แบบรูปนวัตกรรม
ใช้งานจริงในพืนที่

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)




แบบรูปนวัตกรรม
ใช้งานจริงในพืนที่
ขยายผล

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)
เป้าหมายขันมาตรฐานและ
 รายงานสรุปผลการใช้ระบบฯ เสนอ
คณะกรรมการฯ
 พืนที่เป้าหมายที่ด้าเนินโครงการ
หลังจากใช้งานจริง ไม่เกิดปัญหา
น้าท่วมและน้าแล้ง

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
ปีงบประมาณ 2563 สสน. ได้ด้าเนินการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน
โดยน้าอุปกรณ์ส้ารวจวัดค่าระดับความสูงต่้าของพืนที่ ควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มาจัดท้าแผนที่น้า ผังน้า รวมทังข้อมูลปริมาณ
น้าเชิงพืนที่จากสถานีโทรมาตร มาวิเคราะห์และออกแบบเป็นนวัตกรรมระบบถนนน้าเดิน เพื่อป้องกันน้าหลาก รวมทังสามารถน้า
น้าหลาก ผันมาเก็บไว้ในแหล่งส้ารองน้าในพืนที่ บรรเทาปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง โดยได้น้ามาประยุกต์ใช้งานจริงแล้วในพืนที่
ชุมชนบ้านแม่หอย ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาน้าหลาก น้าแล้งทังระบบ โดยชุมชนบ้านแม่
หอยมีพืนที่ทังหมด 160,137 ไร่ อยู่ในเขตพืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแหล่งน้าหลัก
คือ ห้วยหอย ห้วยมะนาว ห้วยผา ก่อนไหลลงล้าห้วยแม่แจ่ม พืนที่ชุมชนแม่หอยประสบปัญหาน้าหลาก น้าแล้ง ขาดแคลนน้า
อุปโภค-บริโภคมามากกว่า 7 ปี เนื่องจากแหล่งส้ารองน้าไม่เพียงพอ ขาดระบบส่งน้าที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว โดยชุมชนได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมถนนน้าเดิน และระบบกักเก็บน้าในพืนที่แล้วเสร็จ และได้ดาเนินการ
ขยายผลสู่ชุมชนแม่แดดน้อย อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค/บริโภค
เนื่องจากชุมชนตังอยู่บนสันเขา สูงกว่าระดับน้าในล้าห้วย ไม่สามารถต่อท่อน้าประปาจากล้าห้วยหลักที่น้าไหลตลอดปี (ล้าห้วยแม่
แดดน้อย) และในฤดูน้าหลากน้าไหลแรง และเร็วไม่สามารถกักเก็บน้าในแหล่งส้ารองน้าได้ ผลจากการใช้นวัตกรรมถนนนาเดิน
สามารถป้องกันปัญหานาหลากที่เกิดขึนในทังสองชุมชน และทาให้ชุมชนมีนาเพียงพอสาหรับอุปโภคและใช้ภายในชุมชนใน
ฤดูแล้งและฤดูนาหลาก โดยชุมชนบ้านแม่หอยมีปริมาณน้าส้ารองเพื่อการอุปโภคเพิ่มขึนถึง 1,580 ลบ.ม. และชุมชนบ้านแม่แดด
น้อยมีปริมาณน้าส้ารองเพื่อการอุปโภคเพิ่มขึน 151 ลบ.ม. รวมผู้ได้รับประโยชน์ทังสองชุมชน 223 ครัวเรือน ทังนีได้รายงาน
ผลส้าเร็จของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในพืนที่ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 แล้ว
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องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน
ตัวชีวัด : 4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal
นาหนัก ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
หลักการ :
ก้าหนดประเมินการเผยแพร่สารสนเทศส้าคัญขององค์การมหาชนเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชนให้ที่รู้จักและแสดงความโปร่งใส ให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน web
portal โดยแบ่งข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลเพื่อการบริหาร
3. ข้อมูลงานบริการ
เกณฑ์การประเมิน :
พิจารณาจากความส้าเร็จของการเผยแพร่สารสนเทศส้าคัญขององค์การมหาชนผ่าน web portal ของส้านักงาน ก.พ.ร. โดย
ให้องค์การมหาชนจัดส่งข้อมูลส้าคัญตามรายการข้อ มูลที่ก้าหนด โดยจัดท้าใส่ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูล Excel ที่ส้านักงาน ก.พ.ร.
ก้าหนด
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)
องค์การมหาชนส่งข้อมูลส้าคัญของ
องค์การมหาชนมายังส้านักงาน ก.พ.ร.
ครบถ้วนตามรายการที่ก้าหนด
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)
องค์การมหาชนส่งข้อมูลส้าคัญของ
องค์การมหาชนมายังส้านักงาน
ก.พ.ร. ครบถ้วนตามรายการที่ก้าหนด
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)
องค์การมหาชนส่งข้อมูลส้าคัญของ
องค์การมหาชนมายังส้านักงาน
ก.พ.ร. ครบถ้วนตามรายการที่
ก้าหนด
(ข้อมูลกลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 2
และกลุ่มที่ 3)

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
สสน. มีการเผยแพร่สารสนเทศส้าคัญเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด้าเนินงานของ สสน. ให้ที่รู้จักและแสดงความโปร่งใส ให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน web portal ครบทัง 3 กลุ่มข้อมูล ได้แก่
 กลุ่ ม ที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ วไป ประกอบด้ วย 1) ข้ อมู ล พื นฐาน 2) กฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อบั งคั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อง 3) ข้ อมู ล
คณะกรรมการ 4) ข้อมูลคณะอนุกรรมการ 5) โครงสร้างองค์กร
 กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเพื่อการบริหาร ประกอบด้วย 1) ข้อมูลจ้านวนบุคลากรสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 2) ข้อมูล
เกี่ยวกับเงินอุดหนุน รายได้ และเงินทุนสะสม 3) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณประจ้าปี แผนการใช้
จ่ายเงิน 4) อัตราก้าลัง 5) โครงสร้างเงินเดือน
 กลุ่มที่ 3 ข้อมูลงานบริการ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลงานบริการ 2) ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่ส้าคัญ
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ตัวชีวัด : 4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน
นาหนัก ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
หลักการ :
องค์การมหาชนจัดตังขึนเพื่อจัดท้าบริการสาธารณะเฉพาะที่รองรับภารกิจของรัฐในบางประเภทที่ต้องการความคล่องตัวสูงในการ
บริหารจัดการองค์กร องค์การมหาชนจึงควรมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
1. คุณภาพของการสารวจ พิจารณาจาก ขนาดตัวอย่าง กาหนดขนาดตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 มีการวางแผนและก้าหนดระเบียบวิธีการวิจัยในขันตอนการก้าหนดประชากรเป้าหมาย การสุ่ม
ตัวอย่าง ก้าหนดขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปรผล
1.2 การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างและจ้านวนตัวอย่างใช้หลักสถิติ (จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 10- 25%)
1.3 การสุ่มตัวอย่างใช้หลักสถิติ
1.4 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพียงพอต่อการวิเคราะห์มีความถูกต้อง และผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วน
และถูกต้องเป็นไปตามหลักสถิติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
รวม
2. คุณภาพแบบสอบถาม
2.1 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและเป็นค้าถามที่
เฉพาะเจาะจงตรงตามเป้าหมายของการวิจัย
2.2 มีการทดลองใช้แบบสอบถาม เพื่อน้ามาปรับปรุงปละแก้ไขแบบสอบถามก่อนน้าไปใช้
รวม
3. ความน่าเชื่อถือของผู้ประเมินภายนอก
3.1 เป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ขึ นทะเบี ย นไว้ กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษากระทรวงการคลั ง หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ด้านการประเมิน
รวม
4. ความครอบคลุมของผู้ตอบแบบสารวจ
4.1 ส้ารวจแบบสอบถามตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
4.2 ส้ารวจแบบสอบถามครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม
5. งานบริการที่นามาสารวจ
5.1 งานบริการที่น้ามาส้ารวจงานบริการหลักตามวัตถุประสงค์การจัดตังหรือตามพระราชบัญญัติก าร
อ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : งานบริการที่เป็นภารกิจ
หลัก เรื่อง งานบริการข้อมูลและงานบริการถ่ายทอดความรู้.หรือ งานบริการตามพระราชบัญญัติการ
อ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง...............-................
รวม
รวมทังหมด
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นาหนักร้อยละ
5
5
5
5
20
10
10
20
20
20
10
10
20
20

20
100

เกณฑ์การประเมิน :
พิจารณาจากการร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชน
เป้าหมาย :
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)
ร้อยละ 80
และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 50 - 74.99

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละ 80
และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 75 - 89.99

ร้อยละ 80
และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายขันสูง
ประเด็นการประเมิน

นาหนัก
ร้อยละ

ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน คะแนน
(1)
(0)
ถ่วง
นาหนัก
1. คุณภาพของการสารวจ พิจารณาจาก ขนาดตัวอย่าง กาหนดขนาดตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 มีการวางแผนและก้าหนดระเบียบวิธีการวิจัยในขันตอนการก้าหนด
5
5

ประชากรเป้ า หมาย การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ก้ า หนดขนาดตัว อย่า ง การ
วิเคราะห์และแปรผล
1.2 การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างและจ้านวนตัวอย่างใช้หลักสถิติ (จ้านวน
5
5

กลุ่มตัวอย่าง 10- 25%)
1.3 การสุ่มตัวอย่างใช้หลักสถิติ
5
5

1.4 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพียงพอต่อการวิเคราะห์มีความถูกต้อง และ
5
5

ผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามหลักสถิติ (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80)
รวม
20
20
2. คุณภาพแบบสอบถาม
2.1 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10
10

การวิจัยและเป็นค้าถามที่เฉพาะเจาะจงตรงตามเป้าหมายของการวิจัย
2.2 มี ก ารทดลองใช้ แ บบสอบถาม เพื่ อ น้ า มาปรั บ ปรุ ง ปละแก้ ไ ข
10
10

แบบสอบถามก่อนน้าไปใช้
รวม
20
20
3. ความน่าเชื่อถือของผู้ประเมินภายนอก
3.1 เป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ขึ นทะเบี ย นไว้ กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษา
20
20

กระทรวงการคลัง หรือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการประเมิน
รวม
20
20
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4. ความครอบคลุมของผู้ตอบแบบสารวจ
4.1 ส้ารวจแบบสอบถามตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
4.2 ส้ารวจแบบสอบถามครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม
5. งานบริการที่นามาสารวจ
5.1 งานบริการที่น้ามาส้ารวจงานบริการหลักตามวัตถุประสงค์การจัดตัง
หรือตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : งานบริการที่เป็นภารกิจหลัก
เรื่อง งานบริการข้อมูล และงานบริการถ่ายทอดความรู้ หรือ งาน
บริการตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง...............-.....................
รวม
รวมทังหมด

10
10
20




10
10
20

20



20

20
100

20
100

สสน. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส้านักงาน ก.พ.ร. ด้าเนินโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปการด้าเนินงานได้ดังนี
 ที่ปรึกษาได้น้าเสนอแนวทางและวิธีการด้าเนินงานและแบบส้ารวจความพึงพอใจต่อคณะกรรมการสถาบันแล้ว และ
ได้รับมติเห็นชอบให้ด้าเนินการเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
 ผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สสน. ปี 2563 พบว่าภาพรวมด้านของงานบริการซึ่งประกอบด้วย งานบริการ
ข้อมูลและงานบริการถ่ายทอดความรู้ มีค่าคะแนนการประเมินที่มากกว่า 4.20 หมายถึงในทุกด้านของงานบริการ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 4.40 และดัชนีชีวัดความพึงพอใจ
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 88.00 จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่างานบริการของ สสน. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
อย่างยิ่งต่อผู้รับบริการ
ด้านการบริการ

ระดับความพึงพอใจ

1. กระบวนการขันตอนการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สิ่งอ้านวยความสะดวก
4. คุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ดัชนีชีวัดความพึงพอใจโดยรวม
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4.39
4.34
4.34
4.43
4.49
4.40
88.00

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตัวชีวัด : 5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
นาหนัก ร้อยละ 15
องค์การมหาชน
คาอธิบาย :
เกณฑ์การประเมิน
พิจารณาจากการความส้าเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามประเด็นที่ก้าหนด รวม
ทังสิน 8 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100
นาหนัก
ประเด็นการประเมิน
(ร้อยละ)
1.1
1) คณะกรรมการทบทวนผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อก้าหนดทิศทางและนโยบายการ
8
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
7
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติ
การประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง
15
การบริหารงานบุคคลและการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส)
(ประเด็นละ
(กรณีการบริหารงานบุคคลจะพิจารณาด้วยว่าองค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 3 คะแนน)
และผูบ้ ริหาร และมีการน้าผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขัน เลื่อนต้าแหน่ง และการต่อสัญญาจ้าง
งาน)
1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงานด้านภารกิจหลักทุกไตรมาส
15
(อย่างน้อยสามไตรมาส) โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
1.4 คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ
15
จากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
1.5 คณะกรรมการก้ากับให้มีการรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีทกี่ ้ากับดูแลองค์การมหาชน อย่างน้อย
10
ปีละ 2 ครัง
1.6 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจ้านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ
10
80 ขึนไป
1.7 เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีข้อมูลส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนี
10
1) ประวัติความเป็นมา ค้าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่ส้าคัญ ความเสี่ยงส้าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน ทังด้านการเงินและ
ภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร
2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการท้างาน
(4) วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ และ (5) ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (นอกจากการเป็น
คณะกรรมการ)
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกคณะพร้อมทังอ้านาจ
หน้าที่และอัตราการจ่ายเบียประชุม
39

4) ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
5) รายงานงบการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) โครงการลงทุนที่ส้าคัญ (ถ้ามี)
7) การจัดซือจัดจ้าง
8) นโยบายการก้ากับดูแลกิจการทีด่ ี
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
10)รายงานประจ้าปีทผี่ ่านมา
1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทังแบบรายบุคคลและแบบทังคณะ และมีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม และก้าหนดแนวปฏิบัตเิ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
รวม

10
100

ข้อมูลการดาเนินงาน : ดาเนินงานได้ร้อยละ 90
นาหนัก
(ร้อยละ)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินการ
ไม่ผ่าน คะแนนถ่วง
ผ่าน (1)
(0)
นาหนัก

1.1
1) คณะกรรมการทบทวนผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อ
8
ก้าหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอย่าง
7
น้อยปีละ 1 ครัง
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ.
2563 - 2565) และแผนปฏิบตั ิการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การ
15
ตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง การบริหารงานบุคคลและการน้า
(ประเด็นละ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส)
3 คะแนน)
(กรณีการบริหารงานบุคคลจะพิจารณาด้วยว่าองค์การมหาชนมีระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการน้าผล
ประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขัน เลือ่ นต้าแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน)
1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
15
รายงานด้านภารกิจหลักทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส) โดย
รายงานได้ระบุปญ
ั หาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
1.4 คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
15
แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
1.5 คณะกรรมการก้ากับให้มีการรายงานผลการด้าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่
10
ก้ากับดูแลองค์การมหาชน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง
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1.6 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจ้านวนการ
ประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึนไป
1.7 เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีข้อมูลส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนี
1) ประวัติความเป็นมา ค้าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ ้าคัญ ความเสี่ยง
ส้าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน ทังด้านการเงินและภารกิจ
หลัก แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานขององค์กร
2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย (1) อายุ (2) วุฒิ
การศึกษา (3) ประวัติการท้างาน (4) วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตัง
เป็นกรรมการ และ (5) ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (นอกจากการเป็น
คณะกรรมการ)
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการทุกคณะพร้อมทังอ้านาจหน้าที่และอัตราการจ่าย
เบียประชุม
4) ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
5) รายงานงบการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) โครงการลงทุนที่ส้าคัญ (ถ้ามี)
7) การจัดซือจัดจ้าง
8) นโยบายการก้ากับดูแลกิจการทีด่ ี
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
10) รายงานประจ้าปีที่ผา่ นมา
1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทังแบบรายบุคคลและแบบทังคณะ
และมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
และก้าหนดแนวปฏิบัตเิ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
รวม
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1.1
1) คณะกรรมการทบทวนผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทางและนโยบาย นาหนัก ร้อยละ 8
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และ นาหนัก ร้อยละ 7
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
เงื่อนไข :
รายละเอียดของแผนเป็นไปตามที่ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก้าหนด
ข้อมูลการดาเนินงาน : ผ่าน
1) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตัง คณะอนุกรรมการก้าหนดนโยบายและทิศทางการด้าเนินงานของ สสน. ขึนเพื่อก้าหนด
ทิศทางและนโยบายการด้าเนินงานของสถาบันที่สามารถตอบสนองและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึนใน
อนาคต และให้ ข้ อ เสนอแนะต่อ คณะกรรมการ ในการน้ า เทคโนโลยีและนวั ตกรรมด้า นต่างๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ หารจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้าซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดและการประชาสัมพันธ์มาปรับใช้กับการด้าเนินงานของสถาบัน และด้าเนินการอื่น
ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยได้
ทบทวนผลการด้าเนินงานและก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานของ สสน. และน้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครังที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว
2) สสน. ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบที่
สศช. ก้าหนด และได้น้าเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยการประชุมคณะกรรมการฯ ครังที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 เป็นแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี โอกาสแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563 -2565 และเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้จ่าย
งบประมาณไปพลางก่อนตามหนังสือส้านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0722/21659 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และการประชุมคณะกรรมการฯ
ครังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ในส่วนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัด :
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการก้าหนดนโยบายและทิศทางการด้าเนินงานของ สสน.ครังที่ 1/2563
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2563 (วาระที่ 3.4 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการก้าหนดนโยบาย
และทิศทางการด้าเนินงานของ สสน. ครังที่ 1/2563)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 11/2562 (วาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี โอกาสแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563 -2565 และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน))
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2563 (วาระที่ 4.2 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหาร นาหนัก ร้อยละ 15
ความเสี่ยง การบริหารงานบุคคลและการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อย่าง
(ประเด็นละ
น้อยสามไตรมาส)
3 คะแนน)
(กรณี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลจะพิ จ ารณาด้ ว ยว่ า องค์ ก ารมหาชนมี ร ะบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการนาผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขัน เลื่อน
ตาแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน)
เงื่อนไข :
1) การรายงานผลการควบคุมภายในให้มีประเด็นครบถ้วนตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังก้าหนด
2) รายงานผลการตรวจสอบภายในต้องมีเนือหาครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค
ที่ ท้ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ ย งการควบคุ มที่ ส้ า คั ญ และเรื่ อ งอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบ ที่ส้าคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น
3) เนือหาของแผนบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การก้าหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุ
โอกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล
กระบวนการท้างาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนบริหารความเสี่ยง
4) กรณีการบริหารงานบุคคล หากมีผู้ครองต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อ้านวยการ 2 ระดับ ต้องมีการประเมินผลงาน
ให้ครบถ้วน หากไม่มีผู้ครองต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อ้านวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน
ข้อมูลการดาเนินงาน : ผ่าน
1) การควบคุมภายใน
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มี ม ติ รั บทราบผลการด้าเนิน งานของคณะอนุก รรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด้ า เนิ น งาน ที่ ก้ า กั บ ดู แ ลผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในประจ้ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสน. ตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็นว่า
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมการควบคุมภายในของ สสน. ทัง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล
ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะมีส่วนช่วยให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด
ดังนัน ในปีงบประมาณ 2563 จึงไม่จ้าเป็นต้องจัดท้าแผนการควบคุมภายในเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และผลการสอบทานงบการเงิน
ประจ้าไตรมาสที่ 1/2563 และ 2/2563 โดยภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนการจัดท้าโครงการ สสน. มีกระบวนการและขันตอน
การท้างานที่ครอบคลุมการเสนอแผนงาน การติดตามผล และการรายงานผลการด้าเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบติดตามการด้าเนินงานโครงการของ
ไตรมาสที่ 2/2563 โดยภาพรวมยัง เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานโครงการที่ก้าหนดไว้ และแต่งตัง บริษัท ส้านักงานสามสิบสี่
ออดิต จ้ากัด โดยมีนายธนาดล รักษาพล หรือ นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
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ทรัพย์สินของ สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และให้ด้าเนินการขอความเห็นชอบ
จากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามขันตอนต่อไป
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบติดตามการด้าเนินงานโครงการของ
ไตรมาสที่ 3/2563 โดยภาพรวมยังเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานโครงการที่ก้าหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กระบวนการ
รายงานและติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน หากน้าระบบการรายงานและติดตามผลแบบออนไลน์มาใช้ ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็วมากขึน รวมทังยังสามารถน้าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจาก
การด้าเนินโครงการได้ทันท่วงที
2) การตรวจสอบภายใน
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติแ ผนการตรวจสอบภายในประจ้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานของ สสน. ได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ซึ่งได้ก้าหนดขอบเขตการตรวจสอบ ที่ครอบคลุมเนือหา การตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังสถาบัน รวมถึง โครงการส้าคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลการด้าเนินงาน ที่ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ้าไตรมาสที่ 4/2562 และ 1/2563 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต ที่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีที่มีการผูกพัน ข้าม
ปีงบประมาณว่า ควรให้ความส้าคัญในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และผลการสอบทานงบการเงิน
ประจ้าไตรมาสที่ 1/2563 และ 2/2563 โดยภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนการจัดท้าโครงการ สสน. มีกระบวนการและขันตอน
การท้างานที่ครอบคลุมการเสนอแผนงาน การติดตามผล และการรายงานผลการด้าเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบติดตามการด้าเนินงานโครงการของไตร
มาสที่ 2/2563 โดยภาพรวมยังเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานโครงการที่ก้าหนดไว้ และแต่งตัง บริษัท ส้านักงานสามสิบสี่ ออดิต
จ้ากัด โดยมีนายธนาดล รักษาพล หรือ นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
สสน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และให้ด้าเนินการขอความเห็นชอบจากส้านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามขันตอนต่อไป
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การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงาน
ที่ก้ากับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในของ สสน. ที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบติดตามการด้าเนินงานโครงการของ
ไตรมาสที่ 3/2563 โดยภาพรวมยังเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานโครงการที่ก้าหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กระบวนการ
รายงานและติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน หากน้าระบบการรายงานและติดตามผลแบบออนไลน์มาใช้ ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็วมากขึน รวมทังยังสามารถน้าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจาก
การด้าเนินโครงการได้ทันท่วงที
3) การบริหารความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้น้าความเห็นของที่
ประชุมไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563
วาระที่ 5.3 คณะกรรมการ มีมติแต่งตังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนและ
มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานของ สสน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้มีการติดตามผล
การด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 1/2563 และ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้มีการติดตามผล
การด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 3/2563
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้มีการติดตามผล
การด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าไตรมาสที่ 4/2563
4) การบริหารงานบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 11/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติกรอบงบประมาณการขึนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ สสน. ประจ้าปีงบประมาณ 2563
และกรอบงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่ สสน. ประจ้าปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ มีมติแต่งตังกรรมการรักษาการแทนผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การ
มหาชน)
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบมาตรการภายในเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 และอนุมัติงบประมาณส้าหรับใช้เป็นค่าเบียประกันภัยกลุ่มคุ้มครองการติดเชือโรคโควิด 19 ให้แก่บุคลากร โดยให้ใช้จ่าย
จากเงินรายได้
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การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 7/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการอนุมัติร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อ้านวยการ พ.ศ. ....
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
วาระที่ 5.2 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า ว่าด้วยสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....
ทังนี สสน. มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการ โดยเริ่มตังแต่กระบวนการวางแผนงาน
ค่าน้าหนัก และตัวชีวัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ที่คณะอนุกรรมการฯ ก้าหนด ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ดังรายละเอียดต่อไปนี
- ส่วนที่ 1 งานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์และงานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง (น้าหนักคะแนนร้อยละ 80)
เป็นการประเมินผลงานที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแผนด้าเนินงาน สสน. ประจ้าปี โดยต้องมีการวางแผนงาน น้าหนัก
และตัวชีวัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
- ส่วนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (น้าหนักคะแนนร้อยละ 20) เป็นการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตามค่านิยมหลักองค์กร (HII Core Value)
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะท้างานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสน.
รวมทั งการด้ า เนิ น งานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในภาวะการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 สามารถน้ า ไปใช้
งานได้ในภาวะวิกฤตอื่นๆ โดยการท้างานของระบบให้บริการหลักของ สสน. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ยังสามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อระบบงานหลัก (Core Business) ขององค์กร
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะท้างานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในประเด็นเกี่ยวกับค้าสั่ง แต่งตังผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ สสน. และยกเลิกค้าสั่งแต่งตังคณะท้างานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และแต่งตังคณะท้างานเทคโนโลยีดิจิ ทัล แทน เพื่อให้การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศของ สสน. สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐให้มุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานของคณะท้างานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตังผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และคณะท้างานเทคโนโลยีดิจิทัลตามค้าสั่ง
สสน. ที่ 113/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 และผลการประชุมคณะท้างานเทคโนโลยีดิจิทัล ครังที่ 1/2563
หลักฐานประกอบการประเมิน :
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 10/2562
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 11/2562
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 1/2563
4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2563
5) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2563
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 4/2563
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2563
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 6/2563
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 7/2563
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2563
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563
หลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปีของผู้บริหารระดับสูง
ประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร ที่ 3/2561 เรื่อง การก้าหนดต้าแหน่งเจ้าหน้าที่
โครงสร้างเงินเดือน (ขันต่้า ขันสูง)

1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงานด้านภารกิจหลักทุก
นาหนัก ร้อยละ 15
ไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส) โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
เงื่อนไข :
การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ข้อมูลการดาเนินงาน : ผ่าน
สสน.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส โดยในรายงาน
ได้มีการวิเคราะห์และระบุปญ
ั หาอุปสรรคที่เกิดขึน ดังนี
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบด้วย
ผลการด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบด้วย
ผลการด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 7/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
วาระที่ 3.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบด้วย
ผลการด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
วาระที่ 3.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบด้วย
ผลการด้าเนินงานตามภารกิจหลัก และรายงานทางการเงิน ประจ้าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัด :
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 2/2563 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563)
2) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 5/2563 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 7/2563 (วาระที่ 3.1 รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563)
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4) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)
1.4 คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
สูตรการคานวณ :
จ้านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นาหนัก ร้อยละ 15

จ้านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

X 100

จานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายถึ ง วงเงิ น งบประมาณขององค์ ก ารมหาชนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนให้ ใ ช้ เ พื่ อ ด้ า เนิ น การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบุที่มาของเงินประกอบด้วย)
จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายอื่น ค่า
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
เงื่อนไข :
1) การค้ า นวณร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ให้ ยึ ด ตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ต้นปี เป็นหลัก ทังนี องค์การมหาชนสามารถปรับ
แผนการใช้จ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณเท่านัน
2) หากมีการก่อหนีผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้น้ามาค้านวณเป็นผลงานได้
3) กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่ก้าหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้ถือว่าผ่านการประเมิน
ข้อมูลการดาเนินงาน : ผ่าน
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแ ผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ้าปี 2563 รวมวงเงินงบประมาณ 312.3353 ล้านบาท และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สินไตรมาสที่ 4/2563
มีภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพันทังสิน 312.1175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัด :
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 3/2563 (วาระที่ 4.2 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2) เอกสารประกอบการประชุ ม คณะกรรมการ ครั งที่ 9/2563 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการด้ า เนิ น งาน ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563)
3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 9/2563 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)
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1.5 คณะกรรมการกากับให้มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน นาหนัก ร้อยละ 10
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง
เงื่อนไข :
เนือหาของรายงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย
(1) ผลงานในปีที่ผ่านมา
(2) ค้าชีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดท้าในภายหน้า
ข้อมูลการดาเนินงาน : ผ่าน
ปีงบประมาณ 2563 สสน. มีการส่งรายงานผลการด้าเนินงานรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลแล้ว จ้านวน 2 ครัง ดังนี
ครังที่ 1 : เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 น้าส่งผลการด้าเนินงาน สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
ครังที่ 2 : เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 น้าส่งรายงานประจ้าปี 2562 ของ สสน.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัด :
1) บันทึกข้อความ อว 5901/917 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2) บันทึกข้อความ อว 5901/1625 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

1.6 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจานวนการประชุมมีกรรมการ เข้า นาหนัก ร้อยละ 10
ประชุมร้อยละ 80 ขึนไป
เงื่อนไข :
กรรมการโดยต้าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต้าแหน่ง
ข้อมูลการดาเนินงาน : ไม่ผ่าน
ปีงบประมาณ 2563 ตังแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 สสน. มีการประชุมคณะกรรมการ จ้านวน 11 ครัง
โดยมีจ้านวนครังของการประชุมที่มีคณะกรรมการมาประชุมร้อยละ 80 ขึนไป ทังสิน 6 ครัง ดังนันคิดเป็นร้อยละ 55
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัด :
1) ตารางแจงนับจ้านวนกรรมการ สสน.ที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
2) e-File ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.7 เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีข้อมูลสาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
นาหนัก ร้อยละ 10
เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีข้อมูลส้าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนี
1) ประวัติความเป็นมา ค้าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่ส้าคัญ ความเสี่ยงส้าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน ทังด้านการเงินและภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร
2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการท้างาน (4) วัน เดือน
ปี ที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ และ (5) ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (นอกจากการเป็นคณะกรรมการ)
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกคณะพร้อมทังอ้านาจหน้ าที่ แ ละ
อัตราการจ่ายเบียประชุม
4) ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
5) รายงานงบการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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6) โครงการลงทุนที่ส้าคัญ (ถ้ามี)
7) การจัดซือจัดจ้าง
8) นโยบายการก้ากับดูแลกิจการทีด่ ี
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
10) รายงานประจ้าปีที่ผา่ นมา
เงื่อนไข :
(1) ผลการปฏิ บั ติ งานด้ า นการเงิ น ความเสี่ ย งและภารกิ จ หลั ก ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ค้ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ถึ งสาเหตุ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ พร้อมทังระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
(2) งบการเงิน ต้องประกอบด้วย งบดุล งบก้าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ครบถ้วน
(3) ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชนต้องเผยแพร่ครบทุกครังที่มีการเข้าประชุม
(4) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชนต้องเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลการดาเนินงาน : ผ่าน
เว็บไซต์ของ สสน. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลส้าคัญของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนี
1) มีการเปิดเผยข้อมูลความเป็นมาของหน่วยงาน พัฒนาการที่ส้าคัญ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักปัจจุบัน แผนความเสี่ยงขององค์กร ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และด้านการเงิน แผน
ยุทธศาสตร์ในเว็บไซต์ของ สสน. อย่างครบถ้วน
2) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ครบทัง 5 ประเด็น ประกอบด้วย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการ
ท้ า งาน (4) วั น เดื อ น ปี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั งเป็ น กรรมการ และ (5) ต้ า แหน่ ง หน้ า ที่ ปั จ จุ บั น (นอกจากการเป็ น
คณะกรรมการ)
3) มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส้าคัญบนเว็บไซต์ของ สสน.
4) มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมทุกครัง
5) มีการเปิดเผยงบการเงิน ครบถ้วนทัง 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) งบดุล 2) งบก้าไรขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด และ 4)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซือจัดจ้าง
7) มีการเปิดเผยนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
8) มีการเปิดเผยข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
9) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจ้าปีที่ผ่านมา
หลักฐานประกอบการประเมิน :
1) เว็บไซต์ของ สสน. http://www.hii.or.th
2) ระเบียบ/ข้อบังคับขององค์การมหาชนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบียประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
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1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทังแบบรายบุคคลและแบบทังคณะ และมีการเปิดเผยผล
นาหนัก ร้อยละ 10
การประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม และกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่
เงื่อนไข :
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบ ทังคณะมีเนือหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) การประชุมของคณะกรรมการ
(4) การท้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
(6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น การส่งวาระการประชุมก่อนการ
ประชุม ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุม เป็นต้น
หลักฐานประกอบการประเมิน :
ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
ข้อมูลการดาเนินงาน : ผ่าน
ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการได้ประเมินตนเองแบบรายบุคคลและแบบทังคณะ และเปิดเผยผลการประเมินฯ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 “วาระที่ 3.5 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า ตามตัวชีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”แล้ว โดยระดับคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินตนเองแบบรายบุคคล เท่ากับ 4.43 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) และระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบ
ทั งคณะ เท่ า กั บ 4.70 คะแนน (คะแนนเต็ ม 5) พร้ อ มทั งก้ า หนดแนวปฏิบั ติ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิบั ติ หน้ า ที่ ของ
คณะกรรมการ
หลักฐานประกอบการประเมิน :
1) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2563 (วาระที่ 3.5 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า ตามตัวชีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครังที่ 8/2563
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชีวัด

1) นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว
โทร. 02 158 0901 ต่อ 3221
2) นางสาวนิภาวรรณ แป้นสุวรรณ
โทร. 02 158 0901 ต่อ 3224
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กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายในและภายนอกขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โปรดกาเครื่องหมาย √)
กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
หมายเหตุ
ไม่มี
มี
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
ภายใน
√
ภายนอก

√

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ (องค์การ
มหาชน) บรรจุใน CD ที่แนบมาพร้อมนี

จานวนเรื่องร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนเรื่องร้องเรียนทังหมดขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องร้องเรียนภายในองค์กร
เรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร
จานวนเรื่องร้องเรียนทังหมด
จานวนเรื่องร้องเรียน
จานวนเรื่องร้องเรียนทังหมด
จานวนเรื่องร้องเรียน
(เรื่อง)
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง)
(เรื่อง)
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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ไม่มี

ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

การดาเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

การด้าเนินงานโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ บางโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนดตาม
ได้มีการน้าผลการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้สอบบัญชีรับ
กรอบแผนการด้ าเนิ นโครงการประจ้ าปี ที่ ได้ รับ อนุมั ติ มี ผ ลท้ า ให้ ก ารใช้ จ่ ายเงิ น ไม่เป็ น ไปตาม อนุญาตเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าร่วม
แผนการเบิกจ่ายเงิน และต้องผูกพันไปเบิกจ่ายในปีถัดไป
ประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้ให้ความส้าคัญกับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และเห็นว่าฝ่าย
บริ ห ารต้ อ งรั บ ข้ อ เสนอแนะของผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ปด้ า เนิ น การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
หมายเหตุ : ผลการสอบบัญชีโดย บริษัท ส้านักงานสามสิบสี่ออดิต จ้ากัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรจุใน CD ที่แนบมาพร้อมนี
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ข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงจากผู้สอบบัญชี ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

การดาเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

ณ ณ วันที่รายงานผลต่อส้านักงาน ก.พ.ร. การตรวจสอบบัญชีประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสน. ยังไม่เริ่มด้าเนินการตรวจสอบ
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