.

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

โดย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
นายสุทัศน์ วีสกุล

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศที่มีผลกระทบ
ต่อน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
รวมทั้งให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และระบบบริหารจัดการน้ำ
3) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
4) นำเสนอและถ่ ายทอดผลการวิ จ ั ยและพั ฒนาเพื ่ อให้ หน่ วยงานต่ างๆ นำไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ ำ และบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และประชาชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก
และเกิดประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้
5) ดำเนิ นการอื ่นเพื ่ อพั ฒนาระบบคลังข้ อมู ลน้ ำแห่งชาติ ตามที่ กฎหมายกำหนด
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

งบประมาณ
รายได้*

251.8483 ล้านบาท
38.17 ล้านบาท

เงินทุนสะสม

25.33 ล้านบาท

อัตรากำลัง (กรอบ/บรรจุจริง)

140/132 อัตรา

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

115.6886 ล้านบาท

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่าย 397.5184
(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 29.10
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2561)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คณะกรรมการองค์การมหาชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่หมดวาระ
ประธานกรรมการ
ดร.รอยล จิตรดอน
19 พ.ย. 2562
22 มี.ค. 2566
กรรมการโดยตำแหน่ง ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
นายดนุชา สินธวานนท์
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
นายประพิศ จันทร์มา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิชัย อัศรัสกร
19 พ.ย. 2562
22 มี.ค. 2566
นายธาดา เตียประเสริฐ
19 พ.ย. 2562
22 มี.ค. 2566
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
19 พ.ย. 2562
22 มี.ค. 2566
ศาสตราจารย์ ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
19 พ.ย. 2562
22 มี.ค. 2566
นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์
19 พ.ย. 2562
22 มี.ค. 2566
กรรมการและเลขานุการ ดร.สุทัศน์ วีสกุล
19 พ.ย. 2562
22 มี.ค. 2566
(ผู้อำนวยการ)
วิสัยทัศน์
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”
* หมายเหตุ : จำแนกที่มาของรายได้ ดังรายละเอียดหน้า 26-27

1

ล้านบาท

สรุปผลการประเมินระดับองค์กรของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

Performance Perspective
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1.1.1 อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
Scientific
Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการ
จัดอันดับของ IMD ใน
ภาพรวม

5

อันดับ 39

อันดับ 37

อันดับ 35

อันดับ 38

62.5

3.1250

1.1.2 ความสำเร็จของ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
ในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ำของ
ประเทศ

5

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

100

5

1.1.3 จำนวนบทความวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อบุคลากร
ด้านวิจัย

5

1.25 : 1

1.375 : 1

1.5 : 1

1.5 : 1

100

5

1.1.4 จำนวนผู้นำผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์

5

65 ราย

68 ราย

71 ราย

71 ราย

100

5

1.1.5 ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

5

77 คะแนน

78 คะแนน

79 คะแนน

79 คะแนน

100

5

1.1.6 จำนวนชุมชนแกนนำที่
มีความมั่นคงน้ำ
อุปโภค ร้อยละ 75
ขึ้นไป

5

51ชุมชน

53 ชุมชน

55 ชุมชน

55 ชุมชน

100

5

3

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล
1.2.1 จำนวนหมู่บ้านที่
สามารถขยายผลการ
จัดการน้ำชุมชนนอก
เขตชลประทาน

10

60
หมู่บ้าน

65
หมู่บ้าน

70
หมู่บ้าน

70
หมู่บ้าน

100

10

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
2.1.1 ความสามารถทางการ
หารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

15

30.44
ล้านบาท

34.28
ล้านบาท

38.12
ล้านบาท

38.17
ล้านบาท

100

15

2.1.2 ประสิทธิภาพการ
ทำงานของสถานีโทร
มาตรอัตโนมัติ

10

ร้อยละ 90

ร้อยละ 91

ร้อยละ 92

ร้อยละ 95

100

10

5

-

ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่
เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
กำหนดและไม่
สูงกว่าร้อยละ
ค่าใช้จ่าย
บุคลากรปีที่
ผ่านมา

ร้อยละ 29.10

75

3.75

มีระบบบัญชีข้อมูล
จัดทำข้อมูลเปิด ที่
ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ อย่าง
น้อยร้อยละ 50
ของชุดข้อมูลเปิด
ในบัญชีช้อมูล
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตาม
มาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร.
กำหนด

ดำเนินงานได้
ตามเป้าหมาย
ขั้นสูง โดย
จัดทำชุดข้อมูล
เปิด และ
เปิดเผยตาม
คุณลักษณะที่
กำหนดได้ คิด
เป็นร้อยละ 63

100

10

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชน
(ตัวชี้วดั บังคับ)

•

ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ไม่
เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
กำหนด

•

Potential Perspective
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data
Catalog) เพื่อนำไปใช้
สู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data)

10

•

มีรายชื่อชุดข้อมูล
ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการ
ทำงานตาม
ภารกิจที่เลือก

•

ชุดข้อมูลมี
•
คำอธิบายข้อมูล •
(Metadata) ที่
สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร.
กำหนด (14
รายการ) ทุกชุด
ข้อมูลใน
กระบวนการทำงาน

4

ตัวชี้วัด

3.1.2 การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) (ตัวชี้วัด
บังคับ)

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

10

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

250
คะแนน

300
คะแนน

350
คะแนน

361.76
คะแนน

100

10

100 คะแนน

100

100

10

คะแนนรวม

96.88

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

ระดับ
ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน (ตัวชีว้ ัดบังคับ)

10

50 คะแนน

75 คะแนน

หมายเหตุ : สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
ระดับดีมาก
หมายถึง องค์การมหาชนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
หมายถึง องค์การมหาชนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 – 89.99 คะแนน
ระดับพอใช้
หมายถึง องค์การมหาชนทีม่ ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน

5

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI)
ตัวชี้วัด
มู ล ค่ า ที ่ เ กิ ด จากการวิ จ ั ย และพั ฒ นา
การให้บริการ การถ่ายทอด และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เป้าหมาย
3 เท่า
ของงบประมาณ

ปี 2563
ผลการดำเนินงาน

(monitoring KPI)
เป้าหมาย

ปี 2564
ผลการดำเนินงาน

ปี ง บประมาณ 2563 สสน. ดำเนิ น การว่ า จ้าง
3 เท่า
ปีงบประมาณ 2564 สสน. ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาจาก
ที ่ ป รึ ก ษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม หาวิทยาลัย ของงบประมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ดำเนินงาน
ธรรมศาสตร์ดำเนินงาน “โครงการประเมิน ผล
“โครงการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน.
กระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผลการศึกษาพบว่ า
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผลการศึกษาพบว่า
การดำเนินงานของ สสน. ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การดำเนินงานของ สสน. ก่อให้เกิดผลกระทบ
เท่ า กั บ 1,447,353,182 บาท คิ ด เป็ น ผลกระทบทางตรง
ทางเศรษฐกิ จ เท่ า กั บ 3,459,384,343 บาท
เท่ า กั บ 349,325,301 บาท ผลกระทบทางอ้ อ ม เท่ า กั บ
คิดเป็น ผลกระทบทางตรง เท่ากับ 452,379,015
366,609,317 บาท และ ผลกระทบสื บ เนื ่ อ ง เท่ า กั บ
บาท ผลกระทบทางอ้ อ ม เท่ า กั บ 38,572,100
731,418,564 บาท และมี ผ ลตอบแทนทางสั ง คม (Social
บา ท แ ละ ผลกระ ท บสื บ เนื ่ อ ง เท ่ า กั บ
Return on Investment : SROI) เท่ากับ 3.63
2,968,433,228 บาท และมี ผ ลตอบแทนทาง
สั ง คม (Social Return on Investment :SROI)
เท่ากับ 8.18
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ปี 2565
เป้าหมาย

ปี 2566
เป้าหมาย

3 เท่า
ของงบประมาณ

3 เท่า
ของงบประมาณ

สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• การบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ” อย่างต่อเนื่องเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัด การน้ำของประเทศ
โดยบริหารคลังข้อมูล ฯ ให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล จากคลังข้อมูลฯ
เพื่อสนับ สนุ น การบริห ารจัด การน้ ำของประเทศให้ค รบทุ กด้ าน โดยในปีงบประมาณ 2564 คลังข้อมู ล น้ ำแห่ งชาติ มี เสถี ย รภาพ
ในการทำงานสูงถึงร้ อยละ 100 และให้บริการเชื่อมโยงข้อมู ลไปยั งหน่ วยงานที่เกี ่ยวข้ องเพื่อสนั บสนุ นการปฏิบัติ งานตามภารกิ จ
ครอบคลุมการใช้งานใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทาน ด้านการจัดการน้ำ
พื้นที่นอกเขตชลประทาน ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ ด้านการบริหารจัดการภัย
พิบัติ ด้านน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เช่น ระบบคาดการณ์สภาพ
อากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ (Coupled Model for Weather Prediction) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ ำท่ วมและ
บริ ห ารจั ด การน้ ำ ในพื ้ น ที ่ ป ระเทศไทย ระบบติ ด ตามภั ย แล้ ง (Drought Monitoring System) ระบบคาดการณ์ น ้ ำ เค็ ม รุ ก
ระบบคาดการณ์และเตื อนภัย น้ ำท่วมฉั บพลัน (Flash Flood Forecasting and Warning System) เป็นต้น รวมถึงมีการใช้ข้ อ มู ล
และระบบจากคลัง ข้ อมู ล น้ ำฯ เพื่อสนับ สนุ น การบริห ารจัด การน้ ำของประเทศ ตัวอย่างสำคั ญ เช่น การประเมินผลกระทบจาก
การระบายน้ำ สำหรับการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิเคระห์สถานการณ์รุกตัวของน้ ำเค็ ม
ในแม่น้ำสายสำคัญ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการรับมืออย่างเหมาะสม ทันท่วงที เป็นต้น
• การบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสน. ได้ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับชุมชน
แกนนำ 60 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนำให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่พื้นที่เครือข่ายต่อไป โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนำอย่างต่อเนื่อง
เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายที่เหมาะกับภูมิสังคม ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำชุม ชน
เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดและขยายผลการบริหารจัดการน้ำไปยังชุมชนเครือข่าย โดยมีเครือข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่เป็นแกนนำในการขยายผล
พร้อมทั้งได้สนับสนุนโครงการของชุมชนในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อให้เกิดสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับภู มิสังคม และขยายการถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็ จจากชุ มชน
แกนนำสู่ชุมชนเครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุมชนแกนนำที่ดำเนินงานร่วมกับ สสน. สามารถบริหารจัดการน้ ำด้ วยตนเอง
จนมีความมั่ นคงด้ านน้ำเพิ ่มขึ้ น โดยมีชุมชนที่ มีระดับความมั ่นคงน้ ำอุ ปโภคตั ้งแต่ร้ อยละ 75 ขึ้นไป จำนวน 55 ชุมชน และเกิ ด
การถ่ายทอดขยายผลการบริหารจัดการน้ำไปยังชุมชนเครือข่ายแล้วจำนวน 70 ชุมชน
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
•

ประสิทธิภาพการทำงานของโทรมาตร
ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการน้ำของประเทศ
ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นรุ่นที่ 4 (Version 4.0) ซึ่งจะรองรับการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการปรับรูปลักษณ์ภายนอก
ให้ดูทันสมัย เป็นมาตรฐาน ช่วยให้การตรวจวัดต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำ มีเสถียรภาพและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนและตรวจวัดระดับน้ำของ สสน. จำนวน 950 สถานี ปีงบประมาณ 2564 ให้บริการ
ข้อความสั้นแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก ระดับน้ำ รวม 3,265 ครั้ง โดยมีอัตราความถูกต้องสูงถึงร้อยละ 99.94 และผลการตรวจสอบ
การทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพบว่า มีเสถียรภาพในการทำงานถึงร้อยละ 95 โดยสามารถดูผลตรวจวัดจากระบบโทรมาตร
ได้แสดงผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และ ThaiWater Mobile Application พร้อมส่งข้อความแจ้งเหตุเตือนภัยเมื่อตรวจพบ
ข้ อมู ล ที ่ มีแ นวโน้ มจะก่ อให้เ กิดภัย ธรรมชาติ จากปริ มาณฝนที ่ต กหนั กในพื ้นที่ เตื อนไปยั งหน่วยงานที ่เกี ่ ยวข้องให้เ ตรี ยมพร้อม
รับสถานการณ์ได้ทันที เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การบรรเทาอุทกภัย ป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงได้มีการบูร ณาการข้ อมูล จาก
สถานีโทรมาตรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยแสดงผลผ่านระบบคลังข้อมูลน้ำแห่ง ชาติ (National Hydro informatics Center :
NHC) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยร่วมกัน
หมายเหตุ : โปรดแนบคลิปวีดีโอ หรือ Web Link แนะนำผลงานขององค์การมหาชน/งาน e-Service ขององค์การมหาชน (ถ้ามี)
เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การมหาชนใน Web Portal ของสำนักงาน ก.พ.ร.
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตัวชี้วัด : 1.1.1 อันดับความสามารถทางการแข่ งขัน ด้ าน Scientific Infrastructure ของประเทศ น้ำหนัก ร้อยละ 5
ไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม
คำอธิบาย :
• พิจารณาจากผลการจัดอับดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ในปี 2021 ซึ่งประกาศประมาณเดือน
มิถุนายน 2564 ส่วนของอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หมวดย่อย โครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) (วัดอันดับในภาพรวม)
• ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจากรายงาน IMD 2020 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อย จำนวน 22 ตัว
• กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนเดียวกัน
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

อันดับ 39

อันดับ 37

อันดับ 35

ข้อมูลการดำเนินงาน : อันดับ 38 (คิดเป็น 62.50 คะแนน)
ปี 2564 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น จากอันดับ 29 ในปี 2563 เป็น 28 ของโลก (เป็นอันดับ
ที่สามของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย) จากทั้งหมด 64 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ เป็นผลมาจากพัฒนาการในหลายด้ าน
เช่น ตลาดแรงงานที่พบว่าพนักงานมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันไทยยังมีการขาดดุลงบประมาณ
ในระดับที่ต่ำกว่า 5% และมีการจดทะเบียนธุรกิจที่ทำได้ง่ายขึ้น โดยปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 21
(ลดลง 7 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในอันดับที่ 20 (ดีขึ้น 3 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 21 (ดีขึ้น 2 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 43 (ดีขึ้น 1 อันดับ) ส่วนปัจจัยย่อย
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า ประเทศไทยขยับจากอันดับที่ 39 ในปี 2563 ดีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 38 ในปี 2564
(ดีขึ้น 1 อันดับ) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยสำคัญมาจาก
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศที่เพิ่ม โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนา นับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าภาคเอกชนไทยมีความพร้อม และจะยิ่งพัฒนาขึ้นไปได้อีกหากได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 1,000 รายการ
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ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตัวชี้วัด : 1.1.2 ความสำเร็จของคลังข้อมูลน้ ำแห่งชาติในการสนับสนุนการบริ หารจั ดการน้ำของ น้ำหนัก ร้อยละ 5
ประเทศ
คำอธิบาย :
• พิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนเพื่อการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติในการสนับสนุนการ
บริ ห ารจั ดการน้ำของประเทศ โดยกำหนด Road Map ที ่ จะดำเนินงานในปี 2561-2565 การบริ ห ารคลั งข้ อมูล น้ำและ
ภูมิอากาศแห่งชาติให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการน้ำของประเทศให้ครบทุกด้าน โดยตัวชี้วัดนี้
จะมุ่ ง เน้ น “การใช้ ข ้ อมู ล ” ซึ ่ ง สำคั ญ กว่ า “การมี ข ้ อมู ล ” โดยหากพิ จารณาแล้ วการบริ ห ารจั ด การน้ ำของประเทศไทย
จะมีลักษณะการใช้ ข้ อมูล อยู ่ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การคาดการณ์ล ั กษณะอากาศ 2) การจัดการน้ ำพื้ นที ่ใ นเขตชลประทาน
3) การจัดการน้ำพื ้นที่ นอกเขตชลประทาน 4) น้ำอุปโภคบริโ ภคและอุตสาหกรรม 5) น้ำเพื่อระบบนิเ วศและคุ ณภาพน้ ำ
6) การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บ ั ติ 7) น้ ำเพื ่ อการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า 8) ด้ านการวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม และ
9) โครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูล
โดยขอบเขตของตัวชี้วัดนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านที่ 1-7 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์ น้ำ
โดยตรง
องค์ประกอบ
1) Availability

เกณฑ์ความสำเร็จ

Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
ร้อยละ
2) Service
Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่วยงานอื่น
ร้อยละ
3) Tool
จำนวนระบบสนับสนุน/
คำแนะนำเชิงเทคนิค
ร้อยละ
4) Report
รายงาน/ประกาศแจ้งเตือน
สถานการณ์
ร้อยละ
ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ

ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ
รวม 5 ปี

2561

2562

2563

2564

2565

7 ด้าน
25.00
7 ด้าน

7 ด้าน
25.00
1 ด้าน

7 ด้าน
25.00
3 ด้าน

7 ด้าน
25.00
5 ด้าน

7 ด้าน
25.00
7 ด้าน

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

เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95
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ข้อมูลการดำเนินงาน : ร้อยละ 95 (คิดเป็น 100 คะแนน)
สสน. ได้ดำเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้มีสเถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผล
การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95 มีรายละเอียดดังนี้
1) Availability : บริ ห ารจั ด การคลั ง ข้ อมู ล น้ ำแห่ ง ชาติ ใ ห้ มีเ สถี ยรภาพสามารถใช้ง านได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภาพ
โดยมี Uptime ร้อยละ 100 (คะแนนร้อยละ 25)
2) Service : เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ กับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน
จำนวน 7 ด้าน (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่
- ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทาน : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมชลประทาน
- ด้านการจัดการน้ำพื้ นที่ นอกเขตชลประทาน : เชื่อมโยงข้อมู ลกับ สำนั กงานพั ฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพยากรน้ำ
- ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลกับการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
- ด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมประมง
- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ด้านน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า : เชื่อมโยงข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) Tool : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์น้ำหรือให้คำแนะนำเชิงเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ ครบทั้ง 7 ด้านแล้ว (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่
- ด้ านการคาดการณ์ ล ักษณะอากาศ ได้ แ ก่ ระบบคาดการณ์ ส ภาพอากาศระยะสั้ นแบบคู ่ค วบ ( Coupled
Model for Weather Prediction)
- การจัดการน้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน ได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่ประเทศไทย
- การจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้แก่ ระบบติดตามภัยแล้ง (Drought Monitoring System)
- น้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบคาดการณ์น้ำเค็มรุก
- น้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ ได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการ
น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำบางปะกง
- การบริหารจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood Forecasting
and Warning System) และระบบคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย (Forecasting and Early Warning System
for The Gulf of Thailand)
- น้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ระบบคาดการณ์ฝนรายเดือนหกเดือนล่วงหน้า
4) Report : มีผลการรายงานหรื อประกาศแจ้งเตื อนสถานการณ์ โดยหน่วยงานรับผิดชอบที่ มีภารกิ จหลักในแต่
ละด้าน ได้รับการสนับสนุนทั้งข้อมูลและระบบวิเคราะห์จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่ สสน. พัฒนาขึ้น ครอบคลุมการใช้ข้อมูล
6 ด้าน (คะแนนร้อยละ 20) ได้แก่
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ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ ด้านการจัดการน้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และด้านการจัดการน้ำพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ใช้ข้อมูลด้านการคาดการณ์สภาพอากาศ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินน้ำต้นทุน คาดการณ์ปริมาตร
น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง นำไปสู่การวาง
แผนการเพาะปลูกทั้งในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน วางแผนการจัดสรรน้ำ และมาตรการการรับมื อฤดูฝ น
ปี 2564 อย่ างเหมาะสม (ในคราวประชุ มคณะกรรมการทรั พ ยากรน้ ำแห่ ง ชาติ ค รั ้ ง ที ่ 1/2564 วั นที ่ 25 มี นาคม 2564
ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล)
ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม และด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุ ณภาพน้ ำ คณะอนุกรรมการจัดทำแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ได้ใช้ข้อมูลปัจจัย/ข้อมูลผลกระทบจากการขึ้ นลง
ของน้ำทะเลที ่กระทบกับ การรุกตั วของน้ ำเค็ม ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ร ุ กตั วของน้ ำเค็ มในแม่น้ ำสายสำคั ญ เป็นข้อมู ล
ประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มน้ำท่ว มและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย เพื่อป้องกั นผลกระทบต่ อ
การผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำ (ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วม
และน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)
ด้านน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า สนับสนุนข้อมูลผลการจำลองสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนรั ชชประภาจาก
แบบจำลองที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์อุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบจากการระบายน้ำ
สำหรับการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบ
ไฟฟ้า ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานกรณีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนรัชชประภา
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ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตัวชี้วัด : 1.1.3 จำนวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อบุคลากรด้านวิจัย

น้ำหนัก ร้อยละ 5

คำอธิบาย :
พิจารณาจากจำนวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สสน. สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ และตีพิมพ์หรือนำเสนอ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อจำนวนบุคลากรด้านวิจัย โดยบทความฯ ประกอบด้วย
1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review
/ Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ
3) การนับจำนวนบุคลากรด้านวิจัย ของ สสน. จะนับเมื่อสิ้นสุดปีประมาณ
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

1.25 : 1

1.375 : 1

1.5 : 1

ข้อมูลการดำเนินงาน : 1.5 : 1 (คิดเป็น 100 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 สสน. มีนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 13 คน (ประกอบด้วยนักวิจัย 4 คน และผู้ช่วย
นักวิจัย 9 คน) โดยมีผลงานบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับ ชาติและนานาชาติ จำนวน 20 เรื่อง
คิดเป็นสัดส่วนจำนวนบทความวิจัยต่อบุคลากรที่ทำวิจัย เท่ากับ 1.5 : 1 โดยรายละเอียดผลงานบทความวิชาการมีดังนี้
ที่
ชื่อบทความ - ผู้เขียน
ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร
1. Hydrodynamic modeling of Seasonal Circulation at Bandon International Conference on Aquatic
bay, Surat Thani province, Thailand
Science & Technology (i-CoAST),
(Narongrit luangdilok, Kachapond chettanawanit, Watin
BUSAN October, 27-29, 2020, Shilla
thanathanphon, Piyamarn sisomphon, Tanuspong
Stay Haeundea, Busan, Korea (Online)
pokavanich)
2. ST-CORAbico : A Spatiotemporal Object-Based Bias
MDPI (Online)
Correction Method for Storm Prediction Detected by
https://www.mdpi.com/2072Satellite
4292/12/21/3538/htm
(Surajate Boonya-Aroonnet, Winai Chaowiwat)
3. Development of Centimeter Level Positioning Mobile Based The 23rd International Conference on
Application
Advanced Communications
(Nattakit Sa-ngiam)
Technology, Febuary 7-10, 2021 Korea
(Online)
4. Impact Assessment of Climate Change on Annual Rainfall
Climate-Resilient Agriculture for
and Extreme Rainfall Indices
Disaster Risk Reduction (CRADR)
(Winai Chaowiwat)
Febuary 22-24, 2021 (Online)
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ที่
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ชื่อบทความ - ผู้เขียน
Impact Assessment of Climate Change on Crop Yield
Conjunctive with Flood and Drought Situation Case Study :
Phrae Province
(Winai Chaowiwat)
Web-based Interface for Urban Flood Warning System in
Bangkok area
(Ticha Lolupiman, Theerapol Charoensuk, Narongrit
Luangdilok, Piyamarn Sisomphon)
Storm surge forecasting system in The Gulf of Thailand
during Pabuk Tropical Storm 2019
(Piyamarn Sisomphon, Watin Thanathanphon, Narongrit
Luangdilok, Kachapond Chettanawanit)
Preprocessing of Radar-based Rainfall Estimation for Real
time Flood Forecasting and Early Waring system
(Narongrit Luangdilok, Kyaw Kay Khaing, Watin
Thanathanphon, Piyamarn Sisomphon)
Development of Operational Drought Monitoring using
Drought index in Thailand (Poster flash talk)
(Ticha Lolupiman, Narongrit Luangdilok, Piyamarn
Sisomphon)
Improving the efficiency of Flash Flood Forecasting and
Warning System in Thailand
(Apimook Mooktaree, Sathit Chantip, Piyamarn Sisomphon,
Ticha Lolupiman)
ระบบวิเคราะห์การตรวจจับปริมาณน้ำฝนจากภาพเรดาห์
The Analytical System for Rainfall Detection on Radar
Image
(ดร.ปรารถนา ดีประเสริฐกุล, กัลยรัตน์ เจริญปรุ)
การศึกษาผลกระทบต่อสภาพฝนของประเทศไทยจากการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคนิคปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบ
สเกลเชิงเส้น
(ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์, จิราวรรณ คำมา, ดร.กนกศรี ศรินนภากร)
การพัฒนาดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์สำหรับเตือนภัยแล้งประเทศ
ไทย (The development reconnaissance drought index for
drought monitoring in Thailand)
(ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์)
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ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร
Climate-Resilient Agriculture for
Disaster Risk Reduction (CRADR)
Febuary 22-24, 2021 (Online)
Water security and climate change
conference (WSCC) (Online) 1-4 March
2021, Hanoi, Vietnam
Water security and climate change
conference (WSCC) (Online) 1-4 March
2021, Hanoi, Vietnam
Water security and climate change
conference (WSCC) (Online) 1-4 March
2021, Hanoi, Vietnam
Water security and climate change
conference (WSCC) (Online) 1-4 March
2021, Hanoi, Vietnam
SimHydro 2021: Models for complex
and global water issues - Practices
and expectations (Online) 16-18 June
2021, Sophia Antipolis - Nice - France
The Seventeenth National Conference
on Computing and Information
Technology (NCCIT 2021)
การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online)
การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online)

ที่
ชื่อบทความ - ผู้เขียน
14. การประเมินประสิทธิภาพของพารามิเตอร์คิวมูลัสจากแบบจำลอง
คาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น WRF สำหรับการคาดการณ์อากาศชั้นบน
(รติ สว่างวัฒนไพบูลย์, สุภลักษณ์ วิมาลา, จิราวรรณ คำมา, กนกศรี
ศรินนภากร)
15. การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อค่าดัชนี
ฝนสุดขั้วของประเทศไทย ด้วยค่าความเป็นไปได้
(ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์, ดร.กนกศรี ศรินนภากร)
16. การคาดการณ์ปริมาณฝนตามระดับการใช้ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแบบใหม่ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำปาว
(ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์)
(รางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 26)
17. การสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจลงทุนภาครัฐ
(ดร.พิณทิพย์ วัชโรทัย)
(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โครงการประกวดบทความวิชาการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
18. Evaluation of 3DVAR Data Assimilation with Automatic
Weather Station Data for Heavy Rainfall Forecasting in
Thailand
(Kritanai Torsri)
19. ระบบตรวจวัดระดับน้ำขนาดเล็กแบบลอยน้ำสำหรับแหล่งน้ำในระดับ
ชุมชน
(ชวิน กันยาวรารักษ์)
20. Anomaly Detection Using a Sliding Window Technique and
Data Imputation with Machine Learning for Hydrological
Time Series
(Supaluk Wimala, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate Boonyaaroonnet)
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ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร
การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วั นที ่ 23-25 มิ ถ ุ นายน 2564 ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online)
การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วั นที ่ 23-25 มิ ถ ุ นายน 2564 ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online)
การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วั นที ่ 23-25 มิ ถ ุ นายน 2564 ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง (Online)

วารสารวิ ช าการสำนั ก งานคณะกรรมการ
ป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)

International Conference IEEE IGRASS
2021. Brussels, Belgium
July 12-16, 2021 (Online)
การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมแหล่ ง น้ ำ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8
MDPI (Online)

ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตัวชี้วัด : 1.1.4 จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

น้ำหนัก ร้อยละ 5

คำอธิบาย :
• พิจารณาจากจำนวนผู้นำผลงาน วทน ของ สสน. ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่ สสน. พัฒนาขึ้น เช่น ระบบโทรมาตร ระบบ Internet
GIS-MIS แบบจำลอง ระบบข้อมูล ระบบความรู้ ระบบการจัดการชุมชน เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง
องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ที่ สสน. ผลักดัน/ส่งเสริมให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
• ผู้นำผลงานไปใช้ เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
เป็นต้น โดยเป็นผู้ใช้ผลงานจาก สสน. โดยตรง และผู้ใช้ผลงานของ สสน. ผ่านการถ่ายทอดขยายผลโดยชุมชนที่ร่วมดำเนิ นการ
กับ สสน.
• พิจารณาจาก : จำนวนผู้นำผลงาน วทน. ของ สสน. ปีงบประมาณ 2561-2564 ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงานให้นับจำนวนหน่วยงานซ้ำได้
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

65 ราย

68 ราย

71 ราย

ข้อมูลการดำเนินงาน : 71 ราย (คิดเป็น 100 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 สสน.มีผ ลการดำเนิ นงานถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ และผลงานด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของ สสน. ปี 2561-2564 สูผ่ ู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ จำนวน 71 ราย ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์
ทต. อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมข่าวทหารอากาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

6.

คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
: กนช.)
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

7.

ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ (MMS)

17

ระบบโครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัดและระดับความสูง
(เครื่องรับสัญญาณ GNSS รวมถึงข้อมูลจากสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียม GNSS CORS)
ระบบตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ระยะที่ 1 :
ใช้รายงานสถานการณ์น้ำ - การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย 2 เดือน (ธ.ค.2563 - ม.ค.2564 ) เสนอกอง
อำนวยการน้ำแห่งชาติ
แผนที่คาดการณ์ฝนรายฤดูกาล one map :
- จัดทำแผนที่ฝนคาดการณ์ มี.ค.-ส.ค. 2564 เสนอ
อนุกรรมการอำนวยการฯ
- จัดทำแผนที่ฝนคาดการณ์ มิ.ย.-พ.ย. 64 เสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่

ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์

8.

กรมชลประทาน

9.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

- คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม การประเมินพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย ก.ค.-พ.ย. 64 เสนอคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ
- ใช้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนื่องจากฝนน้อยกว่าค่า
ปกติเดือน ก.ค.-ส.ค.64 เสนอคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ
- ใช้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภ้ยน้ำท่วม ฤดูฝนปี 2563 เสนอ
ในเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
38/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563
- ใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานข่าวเตือน
“ลานีญา” แผลงฤทธิ์ปลายปี 64 โดย สสน. ใช้ข้อมูล
คาดการณ์ฝนปี 2564 เสนอต่อกองอำนวยการน้ำ
แห่งชาติ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
(รวมผู้นำไปใช้ประโยชน์ 13 ราย)

10. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
11. กรมชลประทาน
12. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
13. กรมทรัพยากรน้ำ
14. การประปาส่วนภูมิภาค
15. การประปานครหลวง
16. กรมควบคุมพิษ
17. กรมประมง
18. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
20. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
21. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23. อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
24. อบต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
25. อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
26. อบต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
27. อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
28. ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
29. อบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
30. อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
31. อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

แผนที่ภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล
(รวมผู้นำไปใช้ประโยชน์ 24 ราย)
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ที่
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์
อบต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ทต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อบต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อบต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อบต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อบต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อบต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
ทต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อบต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
อบต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ Waterinfo
(ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ)
National ThaiWater Application
(ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ)
รายงานฝนสะสม 24 ชั่วโมง จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
ใข้เพื่อรายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณะภัย
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางน้ำแบบทุ่นลอย
ขนาดเล็ก
ระบบสูบ ระบบเติมน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
(รวมผู้นำไปใช้ประโยชน์ 4 ราย)

48. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

49. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
50. กรมชลประทาน โครงการชลประทานน่าน
สำนักงานชลประทานที่ 2 อ.สันติสุข จ.น่าน
51. ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี
52. ชุมชนตำบลหนองแก จ.หนองบัวลำภู
53. ชุมชนบ้านคำพอก จ.มุกดาหาร
54. ชุมชนบ้านนาซิง-เหล่าแขมทอง จ.มุกดาหาร
55. ชุมชนตำบลหนองแก จ.หนองบัวลำภู
56. ชุมชนแม่พูล จ.อุตรดิตถ์
57. ชุมชนแม่ตาลน้อย จ.ลำปาง
58. บ้านอุมวาบ จ.ตาก
59. ชุมชนห้วยปลาหลด จ.ตาก
60. ชุมชนบ้านสันติสุข จ.น่าน
61. ชุมชนดงผาปูน จ.น่าน

ฝายเก็บน้ำกึ่งถาวร
(รวมผู้นำไปใช้ประโยชน์ 4 ราย)

ท่อส่งน้ำจากภูเขา
(รวมผู้นำไปใช้ประโยชน์ 4 ราย)
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ที่
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์*
เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่ลาว จ.เชียงราย
ชุมชนตำบลสายนาวัง จ.กาฬสินธุ์
ชุมชนเพ็กเฟื้อย จ.หนองบัวลำภู
ชุมชนบ้านลิ่มทองและเครือข่าย จ.บุรีรัมย์
ชุมชนดงละคร จ.นครนายก
ชุมชนตำบลศรีฐาน จ.ยโสธร
ชุมชนตำบลโนนตูม จ.นครราชสีมา
ชุมชนตำบลวาใหญ่ จ.สกลนคร
ชุมชนบ้านห้วยอึ่ง จ.ขอนแก่น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการสระเก็บน้ำขนาดเล็ก แบบขุด 2 ระดับ
(รวมผู้นำไปใช้ประโยชน์ 4 ราย)

อาคารบังคับน้ำหน้าท่อ
(รวมผู้นำไปใช้ประโยชน์ 4 ราย)

ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเพื่ อบริหารจัดการน้ ำและ
คาดการณ์ น้ ำท่ ว มในพื ้ นที ่ ภ าคตะวั นตก และภาคใต้
ใช้ เ พื ่ อ ประเมินผลกระทบจากการระบายน้ ำของเขื ่อน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตัวชี้วัด : 1.1.5 ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

น้ำหนัก ร้อยละ 5

คำอธิบาย :
พิจารณาจากคะแนนรวมของหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำกับ สสน. โดยแบ่งคะแนนความสำเร็จของความ
ร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของความร่วมมือ ดังนี้
ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU
มีแผนงาน/โครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือมี MOA
มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน

ระดับคะแนน
1
3
5

เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

77 คะแนน

78 คะแนน

79 คะแนน

เงื่อนไข :
•

กรณีบางหน่วยงานมีความร่วมมือกับ สสน. ในหลายระดับ ให้นับที่ระดับคะแนนสูงสุด

•

กรณีบางหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาย่อย ให้นับคะแนนแยก (ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยให้นับคะแนนแยกแต่ละ
คณะสภาเกษตรแห่งชาติให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น)

ข้อมูลการดำเนินงาน : 79 คะแนน (คิดเป็น 100 คะแนน)
สสน.ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายความ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ครอบคลุมทั้งภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยปีงบประมาณ 2564 มีระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 79 คะแนน ดังนี้
ที่
1.
2.

3.

หน่วยงาน
ทต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และ
เครือข่าย
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จำกัด

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
จำกัด

ระดับคะแนน
กิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
ความร่วมมือ
3
โครงการขยายเครือข่ายการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มตำบล)
3
สนับสนุนการติดตั้งเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่และ
การติ ด ตั ้ ง สถานี โ ทรมาตรอั ต โนมั ต ิ 80 สถานี ภายใต้
โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอั ตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูล
ภูมิอากาศ ปริมาณฝน และระดับน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
3
การจั ด การน้ ำชุ มชน : เครื อข่ ายลุ ่ ม น้ ำ ปราจี น จั ง หวั ด
สระแก้ว และเครือข่ายลุ่มน้ำยมจังหวัดแพร่ (อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน)
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ที่

หน่วยงาน

4.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

5.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
Asia-Pacific Advanced Network
(APAN)

6.

7.

8.

9.

ระดับคะแนน
กิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
ความร่วมมือ
5
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการเพื ่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ น้ ำ
(ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ)
3
เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ
3

Trans-Eruasia Information
Network* Corporation Center
(TEIN*CC)
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

3

ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย
28 หน่วยงาน

1

Asia Pacific Advanced Network (APAN) ค ร ั ้ ง ท ี ่ 5 1
ประชุ มผ่าน Video Conference โดยประเทศปากี สถาน
เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564
Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk
Reduction - CRADR

3

10. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

3

11. RECONECT
(IHE, TUHH, UFZ, GISIG, IUCN, SEI,
TAUW, BDCA)

3

3 nd แ ล ะ 4 th ASEAN Hydroinformatics Data Center
(AHC) Meeting โดยประชุมผ่านทางออนไลน์ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ AHC หารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้ วย
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญในอาเซียน และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
กับสมาชิกในอาเซียน
ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือ
ภ าค ี วิ จั ย บ ร ร ย ากาศ แ ห ่ ง ปร ะเ ท ศไท ย Thailand
Consortium for Atmospheric Research (TCAR) เ มื่ อ
วั น ที ่ 23 พฤศจิ ก ายน 2563 โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึ กษาวิ จั ย ด้ านบรรยากาศและคุ ณภาพอากาศของไทย
( Air Quality and Climate Research Center) เ พื่ อ
กำหนดทิศทางการให้ ทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย วางแนวทาง
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิจัยคุณภาพอากาศและ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทยทั้งระยะสั้ นและ
ระยะยาว รวมถึงการว่ากรอบการวิจัยพื้ นฐานให้ นั กวิ จัย
ทำงานรวมกันอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ในช่วงเวลา 5-10 ปี ล่วงหน้า
พัฒนาระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า
โดยใช้ ข ้ อมู ล เรดาร์ ต รวจอากาศให้ ค รอบคลุ ม พื ้ น ที ่ ทั่ ว
ประเทศ โดยวิธี Composite radar reflectivity ให้สามารถ
ประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ในพื้นที่ประเทศไทย
Virtual Meeting Thursday, 19th November, 2020,
9:00 – 13:00 Friday, 20th November, 2020, 9:00 –
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ที่

หน่วยงาน

ระดับคะแนน
ความร่วมมือ

12. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

3

13. บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหาชน)

5

14. DHI Denmark

5

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

3

16. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

18. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

1

19. Deltares

5

20. มูลนิธิชัยพัฒนา

5

21. สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร

3

22. เทศบาลเมืองทุ่งสง

5

23. สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

5

รวมทั้งสิ้น (คะแนน)

กิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
13:00 Thursday, 26th November, 2020, 9:00 –
13:00 Friday, 27th November, 2020, 9:00 – 13:00
ชุมชนโครงการ SCG ร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง
การจั ด การน้ ำ ชุ ม ชน : ชุ ม ชนบ้ า นวั ง ยาว-วั ง เจริ ญ
ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด (ดำเนินการจนเกิดผล
สำเร็จ)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่ม
น้ำภาคตะวันออกของไทย (ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ)
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรับ สัญญาณดาวเทีย ม
(GNSS Receiver) ต้นทุนต่ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับ
ชุมชน
โครงการพั ฒ นาข้ อมู ล และปรั บปรุ ง ระบบฐานข้ อมู ลภูมิ
สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง ประมวลผล และบูรณาการ
ข้อมูลจากเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ทาง
บก ทางอากาศ และทางเรื อ เพื ่ อผลิ ต แบบจำลองภู มิ
ประเทศ 3 มิติ และแผนที่ความถูกต้องสูง
ลงนามบันทึกความร่วมมือ "สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
น้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน" เมื่อว้นที่ 11 พฤษภาคม 2564
โครงการปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่า วไทย
(ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ)
โครงการ “OUR Khung Bang Kachao” (ดำเนิ นการจน
เกิดผลสำเร็จ)
ความร่ ว มมื อ "สารสนเทศเพื ่ อ บริ ห ารจั ด การน้ ำ โดย
เกษตรกรอย่างยั่งยืน"
ศู นย์ บ ริ ห ารจั ดการน้ ำลุ ่มน้ ำตรั ง (ดำเนิ นการจนเกิ ด ผล
สำเร็จ)
การจัดการน้ำชุมชน : ชุมชนตำบลหนองสะโน
จ.อุบลราชธานี (ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ)

79
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ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตัวชี้วัด : 1.1.6 จำนวนชุมชนแกนนำที่มีความมั่นคงน้ำอุปโภค ร้อยละ 75 ขึ้นไป

น้ำหนัก ร้อยละ 5

คำอธิบาย :
พิจารณาจากจำนวนชุมชนแกนนำทั้งหมด 55 ชุมชน ที่มีร้อยละความมั่นคงน้ำ ที่ระดับตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

51 ชุมชน

53 ชุมชน

55 ชุมชน

ข้อมูลการดำเนินงาน : 55 ชุมชน (คิดเป็น 100 คะแนน)
สสน. ได้ดำเนินงานโครงการด้านการจัดการน้ำชุมชนร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุมชนแกนนำและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และวางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและอาหาร
ในระดับชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน้ำชุ มชน โดยจั ด กิ จกรรมถ่ ายทอดความรู้ ทั ้ งในพื้ นที่ แ ละในรู ปแบบผ่านสื ่ ออิ เล็กทรอนิกส์
เช่ น อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพี ่ น ำน้ อ งรั ก ษ์ น ้ ำตามแนวพระราชดำริ ร.9 ณ บ้ านสาละวะและบ้ า นไล่ โ ว่ อำเภอสั ง ขละบุ รี
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้การสร้ างฝายชะลอความชุ่ มชื ้นและดั กตะกอน การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ
อบรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ตามแนวทางพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฯลฯ พร้อมทั้งพิจารณาให้การสนับสนุ น
งบประมาณแก่ชุมชนแกนนำในการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างต้นแบบการบริหารจัด การ
ทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับภู มิสั งคม ประกอบด้วยแผนงานด้านพัฒนาฟื้ นฟูแหล่งน้ำ ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใ หม่
และด้ านพัฒ นาเครือข่ ายเยาวชน โดยผลการดำเนินงานในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ชุ มชนแกนนำที ่ สสน. สนั บ สนุ นการ
ดำเนินงานสามารถพัฒนา/ฟื้นฟูโครงสร้างแหล่งน้ำ บริหารจัดการการใช้น้ำและวางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม จนมีจำนวน
ชุมชนที่มีระดับความมั่นคงน้ำตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 55 ชุมชน
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ตัวชี้วัด : 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของ
รัฐบาล
ตัวชี้วัด : 1.2.1 จำนวนหมู่บ้านที่สามารถขยายผลการจัดการน้ำชุมชนนอกเขตชลประทาน

น้ำหนัก ร้อยละ 10

คำอธิบาย :
จำนวนหมู่บ้านที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่เกิดจากการถ่ ายทอด
องค์ ค วามรู ้ / เทคโนโลยี/ ตั วอย่ างการดำเนิ นงานของชุ มชนแกนนำการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ ำชุ มชนด้ วยวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับ สสน.
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

60 หมู่บ้าน

65 หมู่บ้าน

70 หมู่บ้าน

ข้อมูลการดำเนินงาน : 70 หมู่บ้าน (คิดเป็น 100 คะแนน)
สสน. ได้ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ
ชุมชนแกนนำ 60 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนำให้ส ามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่พื้นที่เครือข่ายต่อไป โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สสน. ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบางส่วนเป็นการดำเนิ นงานผ่ านสื่ ออิเ ล็กทรอนิกส์
เช่น การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริตามภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการจัดการน้ำและผู้เกี่ยวข้องนำเสนอความก้าวหน้ าการทำงาน
ที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานปีถัดไป โดยมีเครือข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่เป็นแกนนำในการขยายผล และ สสน. ได้สนับสนุนงบประมาณ
แก่ชุมชนในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้เกิดสร้างต้ นแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับภูมิสังคม และขยายการถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จจากชุมชนแกนนำสู่ชุมชนเครื อข่าย
โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุมชนดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนงาน และเกิดการถ่ายทอดขยายผลการบริหารจั ดการน้ำ
ไปยังชุมชนเครือข่ายแล้วจำนวน 70 ชุมชน
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด : 2.1

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : 2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ

น้ำหนัก ร้อยละ 15

คำอธิบาย :
พิจารณาจากรายได้ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ โดยมาจากค่าตอบแทนการให้บริการและ
การดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่าย
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

30.44 ล้านบาท

34.28 ล้านบาท

38.12 ล้านบาท

ข้อมูลการดำเนินงาน : 38.17 ล้านบาท (คิดเป็น 100 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 สสน. มีการให้บริการและการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายก่ อให้เ กิด
รายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ จำนวน 38,174,411 บาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

โครงการ/กิจกรรม
การวิเคราะห์การจัดการน้ำกับพื้นที่ปลูกข้าวในสภาพ
ปัจจุบัน
RECONECT (2nd pre-financing payment)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ
สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ
Subconsultancy Services
The First installment: Inception Phase: 3,160
USD The Second installment: Task 1: Model
design phase: 4,620 USD
โครงการติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
โครงการ Thailand - Material Flow Analysis of
Plastics
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนว
พระราชดำริด้วย ว และ ท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย :
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จาก
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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จำนวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
201,869 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
928,009 IHE Delft (Ms. Carolien Jaspers)
15,282,243 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
102,184 DHI Denmark
215,731 Stichting Deltares

8,632,500 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
223,259 Stichting Deltares
4,967,000 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล
อุตสาหกรรม จำกัด
74,766 ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศระดับภูมิภาคและ
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

ที่
10.
11.

12.

13.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วย ว และ ท
ปี พ.ศ. 2564 ชุมชนบ้านวังยาว ตำบลพลับพลา
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Initial Pre-Financing Payment for Climate
Agriculture for Disaster Risk Reduction Project

15.
16.

Benefit Quantification of Thailand #s CWP
Projects in Y2015-Y2020
โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในช่วง
ไม่เกินฤดูกาลสำหรับประเทศไทย
ค่าสำรวจข้อมูลน้ำ งวดที่ 3
ค่าติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 3 สถานี

17.

ค่าซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร

18.

ค่าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
รวมทั้งสิ้น

14.
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จำนวนเงิน (บาท)
แหล่งเงิน
1,338,550 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
(มหาชน)
957,500 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน)
1,539,575 Trans-Eurasia Information
Network Cooperation Center
(TEIN*CC)
510,000 Coca-Cola (Thailand) Limited
1,981,731 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
23,364 มหาวิทยาลัยนเรศวร
763,500 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
ชุมชนตำบลพร่อน
269,030 การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
บางคล้า และสาขาฉะเชิงเทรา
163,600 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
38,174,411

ตัวชี้วัด : 2.1

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : 2.1.2 ประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

น้ำหนัก ร้อยละ 10

คำอธิบาย :
พิจารณาจากร้อยละของชั่วโมงการให้บริการเฉลี่ยของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. จำนวน 950 สถานี ในปีงบประมาณ
2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ
อาทิ
• เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ำวิฤกติ
•

เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนำเข้าแบบจำลองการคาดการณ์ และระบบวิเคราะห์ต่างๆ

•

เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•

เป็นข้อมูลในการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้บริหารจัด การ

น้ำของประเทศ เป็นต้น
สูตรการคำนวณ :
ผลรวมของค่าเฉลี่ยร้อยละชั่วโมงการให้บริการ/เดือน ทั้ง 12 เดือน
12 เดือน
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละ 90

ร้อยละ 91

ร้อยละ 92

ข้อมูลการดำเนินงาน : ร้อยละ 95 (คิดเป็น 100 คะแนน)
สสน. ได้ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภาพ
และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการบริหารจัด การน้ำ
ของประเทศ เช่น เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ำ
วิฤกติ เป็นข้อมูลนำเข้าแบบจำลองการคาดการณ์ และระบบวิเคราะห์ต่างๆ เป็นข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้ อมู ลน้ ำแห่ง ชาติ
เพื่อบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้สถานีโทรมาตรอัตโนมัติสามารถทำงานและส่ง
ข้ อ มู ล ได้ ต ่ อ เนื ่ อ งไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 92 ซึ ่ ง ผลการติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของสถานี โ ทรมาตรอั ต โนมั ติ
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานเฉลี่ย ร้อยละ 95
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ตัวชี้วัด : 2.2

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

น้ำหนัก ร้อยละ 5

คำอธิบาย :
สูตรการคำนวณ :
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
(เงินอุดหนุนประจำปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

X 100

เงื่อนไข :
องค์การมหาชนการที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิกและตัดน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

-

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดและไม่สูงกว่าร้อยละค่าใช้จ่าย
บุคลากรปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการดำเนินงาน : ร้อยละ 29.10 (คิดเป็น 75 คะแนน)
ในปีงบประมาณ 2564 สสน. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิ นกรอบวงเงิ นรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (สูงกว่ า
ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรปีที่ผ่านมา ที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ 28.56) โดยมีผลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ
29.10 ของงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี มีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุ คลากร ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนผันแปรผู้ อำนวยการ ค่าตอบแทนพิเศษเจ้ าหน้ าที่
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 115,688,629.47 บาท
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินปี 2564
2.1 เงินอุดหนุนประจำปี (ไม่รวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 243,254,855.00 บาท
2.2 เงินทุนสะสมที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 87,594,000.00 บาท
2.3 เงินรายได้ จำนวน 66,669617.95 บาท
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องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
ตัวชี้วัด : 3.1

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด : 3.1.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data)

น้ำหนัก ร้อยละ 10

คำอธิบาย :
การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยในปีที่ผ่านมาของสถาบัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ภารกิจหลัก
กระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานย่อย
การให้บริการข้อมูล
ให้บริการข้อมูล
รวบรวมและตรวจสอบ
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการน้ำ
ของประเทศ
วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล

เรียบเรียงและจัดทำ
รายงาน

ชื่อชุดข้อมูล
• ข้อมูลฝน รายชั่วโมง
• ข้อมูลฝน รายวัน
• ข้อมูลระดับน้ำ
• ข้อมูลอุณหภูมิ รายชั่วโมง
• ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ รายชัว่ โมง
• ข้อมูลความกดอากาศ รายชัว่ โมง
• แผนภาพคาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จาก
แบบจำลอง WRF-ROMS
• แผนทีค่ าดการณ์ความกดอากาศและลมทีร่ ะดับความสูง 0.6 km
• แผนทีค่ าดการณ์ความกดอากาศและลมทีร่ ะดับความสูง 1.5 km
• แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล
• แผนที่แสดงการกระจายตัวอุณหภูมิ
• แผนที่แสดงการกระจายตัวความชื้น
• แผนที่แสดงการกระจายตัวความกดอากาศ
• Bias Correction Global Climate Model
• แผนภาพคาดการณ์ความสูงคลื่น SWAN Model
• รายงาน รู้น้ำ รู้อากาศ รายสัปดาห์
• รายงาน รู้น้ำ รู้อากาศ รายเดือน
• รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน
• บันทึกเหตุการณ์น้ำ

เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)
• มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับ

กระบวนการทำงานตามภารกิจที่
เลือก

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)
• ชุดข้อมูลมีคำอธิบายข้อมูล

(Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. กำหนด
(14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลใน
กระบวนการทำงาน
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เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)
• มีระบบบัญชีข้อมูล
• จัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดใน

หมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดใน
บัญชีข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิด
ที่ สพร. กำหนด

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายขั้นสูง (คิดเป็น 100 คะแนน)
สสน. ได้กำหนดภารกิ จหลักเพื่ อจัดทำระบบข้ อมูล ให้เป็ นดิจิ ทัล และนำไปสู่การเปิดเผยข้อมู ลภาครัฐ (Open Data)
คือ ภารกิจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการจัดทำ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) โดยการวิเคราะห์และสรุปรายชื่อชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ มีจำนวน 19 ชุดข้อมูล และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนดแล้ว
พร้อมทั้งได้ดำเนินงานจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อใช้เชื่อมโยงไปยังระบบข้อมูลเปิดภาครัฐฯ และดำเนิ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ตามมาตรฐานคุ ณลักษณะแบบเปิ ดที่ส ำนัก งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ( สพร.)
กำหนด จำนวน 12 ชุดข้อมูล หรือคิดเป็นร้อยละ 63 โดยข้อมูลในส่วนที่เป็น structure data ผู้ใช้สามารถเลือกดึงข้อมูลทั้งหมด
หรื อบางส่ วนได้ ต ามเงื ่ อนไขที ่ ต ้ องการ เช่ น เฉพาะพื ้ นที ่ เฉพาะเวลา และสามารถเชื ่ อต่ อเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ที ่ ท ั นสมั ย ได้ ท ั นที
ที่ผู้ทำข้อมูลมีการปรับปรุง โดยข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบตารางฐานข้อมูลที่พร้อมนำไปทำ data analytics สำหรับข้อมูลที่เป็น
un-structure data มีทั้งส่วนที่เป็นไฟล์ pdf และรูปภาพ ซึ่ง ไฟล์ pdf สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ และข้อมูลที่เป็น
แผนที่ มีการกำหนด link ชัดเจนเป็นทางการ ทำให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ
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ตัวชี้วัด : 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

น้ำหนัก ร้อยละ 10

คำอธิบาย :
กำหนดประเมินประเมินเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้ มีการปฏิบัติ ง านที่
สอดคล้องกับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
โดยการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 มีทั้งสิ้น 7 หมวด
หมวด 1 การนำองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลผลัพธ์การดำเนินการ
เป้าหมาย :
เป้าหมายขั้นต่ำ
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

250 คะแนน

300 คะแนน

350 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : 361.76 คะแนน (คิดเป็น 100 คะแนน)
ผลการประเมิ นสถานะของหน่ วยงานในการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ สสน. ในปีงบประมาณ 2564
ได้คะแนนรวม 361.76 คะแนน (บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดขั้นสูง) โดยผลการประเมินทั้ง 7 หมวด แสดงดังตาราง
หมวด

ผลการประเมิน (คะแนน)

หมวด 1 การนำองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลผลัพธ์การดำเนินการ
คะแนนรวม 500 คะแนน

416.67
381.94
401.04
420.14
338.54
350.69
223.33
361.76
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องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตัวชี้วัด : 4.1

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

น้ำหนัก ร้อยละ 10

คำอธิบาย :
เกณฑ์การประเมิน
พิจารณาจากการความสำเร็จของการควบคุ มดูแลกิ จการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามประเด็นที่กำหนด
รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็น 100 คะแนน
น้ำหนัก
ประเด็นการประเมิน
(คะแนน)
1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน)
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนิ นงานขององค์ ก ารมหาชนเพื ่ อ กำหนดทิ ศ ทางและนโยบายการ
4
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565)
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
1.2 คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดยให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
4
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนต่าง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
1.3 คณะกรรมการกำกับ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการ
4
สื่อสารทำความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร มี การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
มหาชน
1.4 คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของ
3
แผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม
2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)
2.1 คณะกรรมการกำกับให้ องค์การมหาชนบริห ารการเงิ นอย่างมีประสิท ธิภ าพ มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทาง
5
การเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ ผลงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่ อแก้ ไข รวมทั้งกำกับให้มีการติดตามการดำเนิ นงานตาม
ข้อเสนอแนะ
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)
3.1 คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณา
ทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

33

5

3

ประเด็นการประเมิน
3.2 คณะกรรมการกำกั บ ให้ องค์ การมหาชนจั ด ทำแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในระยะยาว และจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
งานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
3.3 คณะกรรมการกำกับและพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนด
หลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย น้ำหนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร
3.4 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการ
นำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและการต่อสัญญาจ้างงาน
4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน)
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1) คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักของ
องค์การมหาชนและมีประเด็ นครบถ้ วนตามเงื่ อนไข รวมทั้งให้มี กระบวนการติ ดตามประเมิ นผลการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
2) คณะกรรมการมี การพิ จารณาแผนและรายงานผลการควบคุ มภายในและการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
และกำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้ าใจการดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริห าร
ความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร
4.2 การตรวจสอบภายใน
1) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการ
ดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับให้มีการจัดทำแผน
และรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหั วข้ อที่ กำหนด ตลอดจนกำกั บให้มี กระบวนการติด ตามและ
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน
5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)
5.1 การบริหารจัดการความรู้
1) คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษากฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตาม
ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการจัดประชุม หรื อผ่านช่อง
ทางการสื ่ อ สารต่ าง ๆ อย่ างเหมาะสม เพื ่ อให้ ส ามารถกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารมหาชนเป็ นไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการกำกับให้ องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดยมีการ
รวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง และมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการดำเนิน
กิจการในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ ข ององค์ การมหาชน โดยมีหัวข้ อที่ ค วรเปิด เผยเป็ นไปตาม มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่ อง แนวทางการควบคุมดูแ ลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย
5.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติ การ
ดิจิทัลประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณา และกำกับ ให้ มี การติด ตามการดำเนิ นงานตามแผน
และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)
6.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการ
ขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป
6.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติใ นการ
จัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้งคณะกรรมการมีการติดตาม
ผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ
6.3 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)
7.1 ในการเข้าร่วมประชุ มของคณะกรรมการร้ อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมี กรรมการเข้ าร่ วมประชุ ม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 คณะกรรมการกำหนดให้ มี การประชุ มคณะกรรมการโดยไม่ต ้ องมีฝ ่ ายบริห าร(ผู ้ อำนวยการ) ร่วมด้วย
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์ การมหาชนดำเนิน กิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ขององค์ก าร
มหาชน และให้ มี การประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำปี และรายงานด้ านภารกิ จหลั ก อื ่ น ๆ (ถ้ ามี )
โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งมีการ
ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
8.2 คณะกรรมการกำกั บ ให้ ม ี ก ารรายงานผลการดำเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชน พร้ อ มข้ อ เสนอแนะ
การพัฒนาการดำเนินงานขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน)
9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการ
ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน 360 องศา
9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
รวม

น้ำหนัก
(คะแนน)
3

2
100

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ 100 คะแนน
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ ดำเนินการ คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
ได้ตาม ไม่ได้ตาม
น้ำหนัก
(คะแนน)
เกณฑ์
เกณฑ์
(คะแนน)
ประเมิน ประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน)
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
1.2 คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดยให้มีการ
รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อมู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ องมาประกอบการ
วางแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยแผนต่ างๆ
อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ช ัด เจน
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
1.3 คณะกรรมการกำกั บ ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารทำ
ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี
ทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ
งานต่ า ง ๆ ไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน
1.4 คณะกรรมการกำกั บ ให้ มี การติ ด ตามและมี ร ะบบรายงาน
เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็ นระยะ
อย่างเหมาะสม
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ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ ดำเนินการ คะแนนถ่วง
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น้ำหนัก
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เกณฑ์
เกณฑ์
(คะแนน)
ประเมิน ประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)
2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงิ นอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ใน
การบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลด
ค่าใช้จ่ายและ/หรื อหารายได้เพื ่ อลดการพึ่ งพางบประมาณ
แผ่นดิน
2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิ น
โดยรายงานได้ ระบุ ป ัญ หาอุ ปสรรคที่ ผ ลงานไม่เ ป็นไปตาม
เป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งกำกับให้มีการ
ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)
3.1 คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำระเบียบ ข้อบังคั บ
ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
รวมทั ้ ง กำหนดให้ ม ี ก ารพิ จ ารณาทบทวนเพื ่ อ ให้ ม ี ค วาม
เหมาะสมและทันสมัย
3.2 คณะกรรมการกำกั บ ให้ องค์ การมหาชนจั ด ทำแผนบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรั พยากรบุ คคลประจำปี พร้ อมรายงานผลการ
ดำเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
3.3 คณะกรรมการกำกั บและพิ จารณาการประเมิ นผลผู ้บ ริ ห าร
องค์การมหาชนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ การ
ประเมิ นที ่ ช ั ด เจน และกำหนดเป้ าหมาย น้ ำหนั ก ตั วชี ้ วัด
ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัด ตั้ ง
และเป้าหมายระดับองค์กร
3.4 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการนำผลประเมิ น
เชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้ น เลื่อนตำแหน่งและการต่อสัญ ญา
จ้างงาน
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4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน)
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1) คณะกรรมการกำกั บ ให้ฝ ่ ายบริ ห ารมี ระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางที ่ ก ระทรวงการคลั ง กำหนด
และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผน
และรายงานมี ค รอบคลุ มตามภารกิ จหลั กขององค์ การ
มหาชนและมี ป ระเด็ นครบถ้วนตามเงื ่อนไข รวมทั ้ งให้
มี กระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
2) คณะกรรมการมี การพิ จารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำกับให้มี
กระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานเรื่องการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร
4.2 การตรวจสอบภายใน
1) คณะกรรมการกำกั บ ให้ อ งค์ ก ารมหาชนมี ห น่ ว ยงาน
ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบด้ านการตรวจสอบภายใน มี ผ ู ้ ต รวจสอบ
ภ าย ใ นท ี ่ ข ึ ้ นต ร ง กั บ ค ณะ กร ร มก าร ต ร ว จ ส อ บ
และสนั บ สนุ น ให้ ผ ู ้ ต รวจสอบในมี ค วามเป็ น อิ ส ระใน
การดำเนิ น งาน โดยมี โ ครงสร้ า งรองรั บ และมี ก าร
มอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการมี การพิ จารณาแผนและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกั บให้มีการจัด ทำแผนและ
รายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดจน
กำกั บ ให้ ม ี ก ระบวนการติ ด ตามและรายงานผลการ
ดำเนิ นการแก้ ไขตามข้ อสั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะ (ถ้ า มี )
จากรายงานการตรวจสอบภายใน
5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)
5.1 การบริหารจัดการความรู้
1) คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการ
ข อง อง ค ์ การ มห าช น เช ่ น การ ศ ึ กษากฎ ห มาย
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับ
องค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการ
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ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ อย่ างสม่ ำ เสมอ
ผ่านช่องทางการจัดประชุม หรือผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลองค์การ
มหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการกำกั บ ให้ องค์ การมหาชนมี กระบวนการ
3
จัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดยมีการรวบรวม
จั ด เก็ บ ความรู ้ ท ี ่ ส ำคั ญ ต่ อ การดำเนิ น งานเพื ่ อ บรรลุ
เป้ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ การจั ดตั้ง
และมี ก ารสื ่ อ สารทั ่ ว ทั ้ ง องค์ ก ร รวมทั ้ ง จั ด ให้ ม ี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้ วยวิ ธีหรื อ
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
5.2 การเปิดเผยข้ อมูล ข่ าวสารคณะกรรมการกำกับ ให้ องค์ ก าร
5
มหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารและแสดงความโปร่ง ใส
ในการดำเนิ นกิ จการในรายงานประจำปี และเว็ บ ไซต์ ข อง
องค์ การมหาชน โดยมี ห ั วข้ อที ่ ค วรเปิ ดเผยเป็ นไปตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื ่ อ วั น ที ่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื ่ อ ง
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์ การ
มหาชน เป็นอย่างน้อย
5.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
5
กำกับให้ องค์ การมหาชนมี การจัดทำแผนปฏิบ ัติ การดิ จิ ทั ล
ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดิ จ ิ ท ั ล ประจำปี เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และกำกับให้มีการติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)
6.1 คณะกรรมการกำกั บ ให้ องค์ ก ารมหาชนมี ก ารดำเนิ น งาน
5
ที่คำนึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึ งพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ
80 ขึ้นไป
6.2 คณะกรรมการกำกั บ ให้ อ งค์ ก ารมหาชนมี ช ่ อ งทางให้
5
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถ
ส่ ง เรื ่ องร้ องเรี ยนมายัง องค์การมหาชนได้ โดยสะดวก และ
มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน
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และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้ง
คณะกรรมการมีการติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้นๆ
6.3 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้
ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็น
รายงานพร้อมมีข้ อเสนอเพื่ อพัฒ นาคุ ณภาพการปฏิบัต ิ ง าน
และการให้ บ ริ ก าร ให้ ค ณะกรรมการได้ พ ิ จ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)

5





5

7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจำนวน
การประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป

2





2

7.2 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่
ต้องมีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

2





2

7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการ
องค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1





1

8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน และให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานด้านภารกิจ
หลักอื่นๆ (ถ้ามี) โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้ ง
มีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

5





5

8.2 คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนิ นงานของ
องค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนิ นงาน
ขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน

5





5

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
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ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ ดำเนินการ คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
ได้ตาม ไม่ได้ตาม
น้ำหนัก
(คะแนน)
เกณฑ์
เกณฑ์
(คะแนน)
ประเมิน ประเมิน

ประเด็นการประเมิน

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน)
9.1 คณะกรรมการมี การประเมิ นตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมิน
โดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน
360 องศา
9.2 คณะกรรมการมี ก ารเปิ ด เผยผลการประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
รวม
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3





3

2





2

100

100

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน)
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนิ น งานขององค์การมหาชนเพื่ อกำหนดทิ ศทางและนโยบายการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ

4 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 คะแนน)
1) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สสน. ขึ้นเพื่อทำหน้าที่
กำหนดทิ ศ ทางและนโยบายการดำเนิ นงานของสถาบั นที ่ ส ามารถตอบสนองและก้ าวทั นต่ อการเปลี ่ ย นแปลงในด้ านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริห าร
จั ด การสารสนเทศทรั พ ยากรน้ ำซึ ่ ง รวมถึ ง การถ่ ายทอดและการประชาสั มพั นธ์ ม าปรั บ ใช้ กั บ การดำเนิ นงานของสถาบั น
และดำเนินการอื่ นใดตามที ่ค ณะกรรมการมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สสน. ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหลังวิกฤตโควิด-19
ของประเทศ และการนำ Data Science มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2) สสน. ได้มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร หัวหน้างาน นักบริหารโครงการจาก
ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2564)
ให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันจั ดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และได้รับความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สสน.ครั้งที่ 1/2564
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2563 (วาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
3) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
4) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
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1.2 คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดยให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ ยวข้ องมา
ประกอบการวางแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติงาน โดยแผนต่างๆ อย่างน้อยต้อ งระบุเ ป้ าหมาย
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

4 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 คะแนน)
สสน. ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยคำนึงถึงนโยบายและ
แผนระดั บต่างๆ ที ่ เ กี ่ ยวข้องกั บภารกิจและการดำเนิ นงานของ สสน. ดั ง นี้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิ จัยของ
ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกรอบเป้าหมายงาน
ระยะ 20 ปี และ mile stone ทุ กระยะ 5 ปี ข อง สสน. และผลการดำเนิ นงานที ่ ผ ่ านมา เพื ่ อให้ การดำเนิ นงานของ สสน.
มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยแผนปฏิบัติการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิย ม
พันธกิจ ประเด็นมุ่งเน้น เป้าประสงค์ แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
โดยผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรได้ ร ่ วมระดมความคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ป ั จจั ย ภายในองค์ กร ได้ แ ก่ จุ ด แข็ ง ( Strengths)
และ จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร
ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ สสน. เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณาสมรรถนะหลั ก องค์ ก ร (Organization Competency) และประกอบการจั ด ทำกลยุ ท ธ์ ข อง สสน.
และได้กำหนดกรอบแผนการดำเนิ นงานและโครงการด้านการพั ฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ารสารสนเทศทรัยพยากรน้ ำ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื ่ อใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการดำเนิ นงานของ สสน. โดยมี เ ป้ าหมายให้ ป ระเทศไทย
มีการใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ถูกต้อง และทันสมัยในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
2) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
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1.3 คณะกรรมการกำกับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้ มีก าร
สื่อสารทำความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์ก าร
มหาชน

4 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 คะแนน)
1) สสน. ได้มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร หัวหน้างาน นักบริหารโครงการจาก
ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2564)
ให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25632565) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แล้ว
2) สสน.ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภารกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานของ สสน. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อสื่อสารและ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ สสน. แผนปฏิบัติงาน สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผน
ปฏิบัติงานประจำปีในระดับฝ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิ บัติงานของ สสน. ทราบโดยทั่วกัน และสามารถนำไปวางแผนงานและ
ตัวชี้วัดในระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สสน. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนาสรุปประเด็นสำคัญการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 2564
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2563 (วาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
4) กำหนดการสัมมนา ''สื่อสาร ภารกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของสถาบัน''
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1.4 คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของ
แผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม

3 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)
สสน.มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้ าหมายรายไตรมาสต่ อคณะกรรมการทุกไตรมาส
โดยในรายงานได้มีการติดตามรายงานผลสำเร็จเทียบกับแผน ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประกอบด้วย
ผลการดำเนิ นงานตามภารกิ จหลัก ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิ น ประจำไตรมาสที ่ 1 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประกอบด้วย
ผลการดำเนิ นงานตามภารกิ จหลัก ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิ น ประจำไตรมาสที ่ 2 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประกอบด้วย
ผลการดำเนิ นงานตามภารกิ จหลัก ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที ่ 3 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564
วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มี มติ ร ั บ ทราบผลการดำเนิ นงาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ ป ระกอบด้ ว ย
ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการ ครั ้ ง ที ่ 2/2564 (วาระที ่ 4.2 รายงานผลการดำเนิ นงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2) สำเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการ ครั ้ ง ที ่ 3/2564 (วาระที ่ 3.2 รายงานผลการดำเนิ นงาน ไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3) สำเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการ ครั ้ ง ที ่ 4/2564 (วาระที ่ 4.2 รายงานผลการดำเนิ นงาน ไตรมาสที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
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2.

การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)

2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ
แผ่นดิน

5 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
เพื่อให้เกิด การใช้ จ่ ายงบประมาณอย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ สู งสุด สสน. ทำการวิเคราะข้ อ มู ล
งบประมาณ และค่าใช้จ่ ายต่างๆที ่เ กิด ขึ้ นและกำหนดเป็ นระเบีย บที่เ กี ่ย วข้ องด้ านการบริห ารงบประมาณ เช่น 1 ) ระเบียบ
คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ ำ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2563 2) ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค์ การมหาชน) ว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารงาน พ.ศ. 2563 3) ประกาศสถาบั นสารสนเทศทรั พ ยากรน้ ำ
(องค์การมหาชน) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 10 ของระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิก
ค่ าใช้ จ่ ายในการบริ หารงาน พ.ศ. 2563 4) ระเบี ยบสถาบันสารสนเทศทรัพ ยากรน้ ำ (องค์ การมหาชน) ว่ าด้ วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย 1) ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ เมื่อการประชุมครั้งที่ 8/2563 และ 2)-4) เป็นการประกาศใช้
โดยอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมถึงในแผนบริหารความเสี ่ยงปี 2564 ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณย้อ นหลั ง
และกำหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต้องมีกิจกรรมควบคุม โดยการกำหนดแนวทางการหารายได้ ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์
การใช้สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 (วาระที่ 5.1 ร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. ....)
2) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2563
3) ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. 2563
4) ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564
5) แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
6) รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
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2.2 คณะกรรมการพิจ ารณารายงานผลการปฏิ บั ติ งานด้ านการเงิ นโดยรายงานได้ ระบุป ัญ หาอุ ป สรรค
ที ่ ผ ลงานไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย และข้ อ เสนอแนะเพื ่ อ แก้ ไข รวมทั ้ ง กำกั บ ให้ ม ี ก ารติ ด ตาม
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

5 คะแนน

เงื่อนไข :
การรายงานผลการปฏิบัติงานต้ องวิเคราะห์ผลการดำเนิ นงานเทียบกับเป้าหมาย ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไ ข
และการสรุปประเด็นที่ได้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
สสน.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส โดยในรายงาน
ได้มีการวิเคราะห์ การใช้ จ่ ายงบประมาณเทีย บกับเป้าหมาย ระบุปัญหาอุปสรรคที ่เ กิดขึ้ น และข้อเสนอแนะกรณี การใช้ จ่ าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประกอบด้วย
ผลการดำเนิ นงานตามภารกิ จหลัก ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิ น ประจำไตรมาสที ่ 1 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประกอบด้วย
ผลการดำเนิ นงานตามภารกิ จหลัก ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิ น ประจำไตรมาสที ่ 2 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประกอบด้วย
ผลการดำเนิ นงานตามภารกิ จหลัก ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที ่ 3 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564
วาระที ่ 4.1 : คณะกรรมการ มี มติ ร ั บ ทราบผลการดำเนิ นงาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ ป ระกอบด้ วย
ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการ ครั ้ ง ที ่ 2/2564 (วาระที ่ 4.2 รายงานผลการดำเนิ นงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2) สำเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการ ครั ้ ง ที ่ 3/2564 (วาระที ่ 3.2 รายงานผลการดำเนิ นงาน ไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3) สำเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการ ครั ้ ง ที ่ 4/2564 (วาระที ่ 4.2 รายงานผลการดำเนิ นงาน ไตรมาสที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
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3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)
3.1 คณะกรรมการกำกับให้ ฝ่ ายบริ หารจั ดทำระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มี
การพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

3 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)
สสน. ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ... โดย
ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และที่ประชุมมีมติอนุ มัติ ร่างระเบีย บฯ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ป ระกาศให้เจ้าหน้าที่ สสน. ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิ กส์ ระบบ
เครือข่าย Intranet และเว็บไซต์ ของ สสน.
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2563 (วาระที่ 4.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ....)
3.2 คณะกรรมการกำกับให้อ งค์ ก ารมหาชนจั ดทำแผนบริ หารทรั พ ยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้ านการบริ หารทรั พยากรบุคคลประจำปี พร้อ มรายงานผลการดำเนิ น งานด้ านการ
บริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

3 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)
1) สสน. ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. และแผนพัฒนา
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2) สสน. ได้ประกาศแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. และแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์ของ สสน. รวมทั้งได้ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
2) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
3) แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (วาระที่ 4.2 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
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3.3 คณะกรรมการกำกับ และพิจ ารณาการประเมิน ผลผู ้บ ริ หารองค์ การมหาชนอย่างเป็น ระบบ มี ก าร
กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย น้ำหนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร

5 คะแนน

เงื่อนไข :
หากมีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ ต้องมีการประเมินผลงานให้ครบถ้วน หากไม่มีผู้ครอง
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
สสน. มี การประเมิ นผลงานผู ้ บ ริ ห ารระดั บสู ง ตำแหน่ ง รองผู ้ อำนวยการ โดยเริ ่ มตั ้ ง แต่ กระบวนการวางแผนงาน
ค่าน้ำหนัก และตัวชี้วัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติ งานตาม
ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ส่วนที่ 1 งานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์และงานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้ าที่ของตนเอง (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 80)
เป็นการประเมินผลงานที่ มีส่ วนเชื่ อมโยงกับแผนดำเนิ นงาน สสน. ประจำปี โดยต้องมีการวางแผนงาน น้ำหนั ก
และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- ส่วนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 20) เป็นการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติง าน
ตามค่านิยมหลักองค์กร (HII Core Value)
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) หลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูง
3.4 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมี
การนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน

4 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน :
สสน. ได้กำหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สสน. เป็นรายบุคคล โดยผสมผสานระหว่ าง
การประเมินผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 80) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักองค์กร
(HII Core Value) (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 20) ทั้งนี้ กระบวนการหลักในการดำเนินการมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Performance Planning)
ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Performance Calibration)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
รวมทั้ง สสน. ได้มีการนำผลประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สสน. เชื่อมโยงกับการเลื่อนระดับตำแหน่ง
งาน ตามรายละเอียดปรากฏในประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ 19/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่
สำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้ น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ของ สสน. แล้ว
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) หลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูง
2) ประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ 19/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งงาน
ของเจ้าหน้าที่
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4.

การควบคุมภายใน (10 คะแนน)

4.1

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4.1.1 คณะกรรมการกำกั บให้ฝ ่ายบริหารมี ระบบการควบคุ มภายในตามแนวทางที ่กระทรวงการคลัง
กำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจ
หลั ก ขององค์ ก ารมหาชนและมี ป ระเด็ น ครบถ้ ว นตามเงื ่อ นไข รวมทั ้ งใ ห้ มี ก ระบวนการติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

2 คะแนน

เงื่อนไข :
• รายงานการควบคุมภายในมีความครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชน และมีประเด็นครบถ้วนตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด
• รายงานผลการตรวจสอบภายในต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการควร
ทราบ เช่น ข้อตรวจพบ ที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น
• เนื้อหาของแผนบริห ารความเสี ่ยงต้ องครอบคลุ ม 3 ประเด็น คือ การกำหนดปั จจัยเสี่ย ง ผลการวิเคราะห์ค วามเสี่ย ง
(ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ ละด้ าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล
กระบวนการทำงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)
1) การควบคุมภายใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ที่กำกับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสน. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรั บ หน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็ นว่ า ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมการควบคุ มภายในของ สสน.
ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการการควบคุม 4) สารสนเทศ
และการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัต ถุประสงค์ ข อง
การควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งทางด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน
ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำแผนการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
2) การบริหารความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 3.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุ กรรมการบริห ารความเสี ่ย งแล้ ว เพื่อให้คณะกรรมการพิ จารณาให้ ค วามเห็ นชอบ และคณะกรรมการ
มีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้นำความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนิ นการต่ อไป
โดยแผนบริหารความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจัดทำขึ้นเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดั บ องค์ กรของ
กระทรวงการคลัง และครอบคลุมการกำหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว
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หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
3) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.2 คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
และกำกับให้มีก ระบวนการสื่ อสารทำความเข้ าใจการดำเนิน งานเรื่อ งการควบคุ มภายในและ
บริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร

3 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)
1) การควบคุมภายใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิ นงาน
ที่กำกับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสน. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็นว่า ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ภาพรวมการควบคุมภายในของ สสน. ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมิน
ความเสี่ยง 3) กิจกรรมการการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที ่ จะมี ส ่ วนช่ วยให้ การดำเนิ นงานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ มภายในตามที ่ กระทรวงการคลั ง กำหนด ทั้ ง ทางด้ าน
การดำเนิ นงานที ่มีประสิท ธิผ ลและประสิ ท ธิ ภาพ ด้านการรายงานที ่เ กี่ย วกับ การเงิ นและไม่ใ ช่ การเงิ นที่เ ชื ่ อถื อได้ ทันเวลา
และโปร่งใส รวมทั้ งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ
2564 จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำแผนการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ผลการสอบทานงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งเสนอโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยภาพรวมการปฏิ บัติง าน
ทางการเงินและการบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
2) ผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของไตรมาสที่ 1/2564 และผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการด้านความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่งของไตรมาสที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
วาระที ่ 4.1 คณะกรรมการ มี มติ ร ั บ ทราบผลการดำเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้ านการควบคุ มภายใน
และการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ผลการสอบทานงบการเงิ น ประจำไตรมาสที ่ 2-3/2564 และผลการตรวจสอบภายใน ของไตรมาสที ่ 1-3/2564
โดยภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เกิดขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนการดำเนินงานโครงการยังเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
2) เห็นชอบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ ยังรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ และภาระผูกพันการใช้จ่ายเงินของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564
2) การบริหารความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีการประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ สสน. และในรูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564
วาระที่ 4.2 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ สสน. ได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 2017" เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เพื่อเน้นการสร้างความรู้ค วามเข้ าใจ
ในหลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 (วาระที่ 3.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
5) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (วาระที่ 4.2 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
6) Infographic แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2564
7) กำหนดการอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 2017 และภาพถ่ายกิจกรรม
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4.2

การตรวจสอบภายใน

4.2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจ
สอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิส ระใน
การดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

2 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)
คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2562 เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
1) เสริมสร้างการกำกับดูแลของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาลที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
2) เสริมสร้างระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ของสถาบัน
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
และตามข้อบังคับคณะกรรมการว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงานข้อ 5 ได้จัดแบ่งส่วน
งานออกเป็น 8 ฝ่าย โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่ง และในข้อ 13 ได้กำหนดให้มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานภายในของสถาบัน และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) คำสั่งคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2562
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 (วาระที่ 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ)
3) ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563
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4.2.2 คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับให้มีก ารจั ดทำ
แผนและรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดจนกำกับให้มีกระบวนการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบ
ภายใน

3 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)
1) การตรวจสอบภายใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
วาระที่ 3.2 คณะกรรมการ มีมติรับทราบการดำเนินการด้านการตรวจสอบภายใน ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงิ นและระบบการควบคุมภายใน ประจำไตรมาสที่
4/2563 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่าภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ ที่เกิดขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ผลการสอบทานงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งเสนอโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยภาพรวมการปฏิ บัติง าน
ทางการเงินและการบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
2) ผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของไตรมาสที่ 1/2564 และผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการด้านความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่งของไตรมาสที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ผลการสอบทานงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2-3/2564 และผลการตรวจสอบภายใน ของไตรมาสที่ 1-3/2564 โดย
ภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เกิดขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนการดำเนินงานโครงการยังเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
2) เห็นชอบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่างๆ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบั น
โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้มีการติดตามให้ฝ่ าย/งานที ่เ กี ่ย วข้ องนำไปพิ จารณาดำเนิ นการ และนำผลการดำเนิ นงานตาม
ข้อเสนอแนะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่
21 กันยายน 2564
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หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563 (วาระที่ 3.2 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
5) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

5.

การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)

5.1

การบริหารจัดการความรู้

5.1.1 คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษากฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตาม
ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการจัดประชุม หรือผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่ างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแลองค์ก ารมหาชนเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ

2 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)
ปี ง บประมาณ 2564 สสน. ได้ ด ำเนิ นการจั ด กิ จกรรมเพื ่ อพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของคณะกรรมการสถาบันฯ
จำนวน 3 กิ จกรรม ดั ง นี้ 1) การวิ เ คราะห์ และคาดการณ์แ นวโน้ มการเกิ ดฝนของประเทศไทย ในปี 2564 2) การวิ เ คราะห์
สถานการณ์น้ำเค็มรุกตัว ในปี 2564 3) การวิเคราะห์ปริมาณฝนเปรียบเทียบกับคาดการณ์เดือนเมษายน 2564
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) รายงานสรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5.1.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดยมีการ
รวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง และมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ

3 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)
สสน. มีกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
1.การบ่งชี้ความรู้ : เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมี วิสัยทัศ น์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น สสน. จําเป็นต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้าง ขณะนี้ สสน. มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ : เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เดิม การจัดความรู้
ให้เป็นระบบโดยการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต รวมถึงการประมวล
และกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
3.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : ทําได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบทีม ข้ามสายงาน กิจกรรมชุมชนแห่ง การเรี ย นรู้
ระบบพี่เลี้ยง เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
4.การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความรู้ : นำ IT มาเสริมให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
5.การสร้างวัฒนธรรมให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน : สร้างระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ค วามรู้ การนํา
ความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
และมีการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ทั้งกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก และบุคลากรภายในหน่วยงาน ผ่านช่องทางและ
กลไกการทำงานที่หลากหลาย
โดยตัวอย่างการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เช่น
- จัดตั้งคณะทำงานจัดการความรู้บนเว็บไซต์ เพื่อขับเคลื่อนจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
- กำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญในระดับหน่วยงานและระดับฝ่าย/งาน พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่/ประเภทเพื่อให้เข้าถึงและค้นหา
ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้รับผิดชอบเนื้อหาในแต่ละหมวดหมู่ชัดเจน
- กำหนดให้แต่ละฝ่าย/งาน จัดทำและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และนำขึ้นเผยแพร่
ผ่านระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้กลางของ สสน. (KM Online) ภายใต้การพิจารณาเนื้อหาความเหมาะสมตามสาย
บังคับบัญชา
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ และเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ บนระบบฯ อย่างต่ อเนื่องตลอดปี ผ่านสื่อ
ต่างๆภายในหน่วยงาน และจัดประชุมสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานระบบฯเพื่อรับข้อเสนอแนะและนำไปสู่ การ
ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
- ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่
ตัวอย่างการถ่ายทอดความรู้กับหน่วยงาน/บุคคลภายนอกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
- จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล ผลงานวิจัย และ/หรือดำเนินโครงการ/
กิจกรรมร่วมกัน
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านการจัดการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ
- จัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแบบอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำ ผ่านหนังสือ/หนังสือการ์ตูน
คลิปวีดิโอ บทความ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานนำเสนอผลงาน/เผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการผ่านวารสาร และการประชุมวิ ชาการต่างๆ
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รวมทั้งดำเนินการพัฒ นาและปรับปรุ งรูปแบบเว็บ ไซต์ การจัด การความรู้ให้ มีประสิท ธิภาพมากขึ้ น พร้อมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) ภาพการจัดอบรม KM
2) ภาพเว็บไซต์ KM
3) ภาพตัวอย่างการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ฉบับการ์ตูน)
5) ตัวอย่าง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ฯลฯ
6) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (วาระที่ 4.2 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
5.2

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 คะแนน

คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการ
ดำเนินกิจการในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุ มดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
รายงานประจำปี และเว็ บ ไซต์ ข อง สสน. มี การเปิ ด เผยข้อมู ล ข่ าวสารและแสดงความโปร่ง ใสในการดำเนิ นกิ จการ
โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ดังนี้
1) รายงานประจำปี 2563 มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ประวัติ
ความเป็นมา ความเสี่ยงสำคัญ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา ภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
โครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน รายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง รายงานการ
วิเคราะห์ด้านภารกิจหลักขององค์การ งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ ข้อมูลการเข้ าประชุมของ
คณะกรรมการ
2) เว็บไซต์ มีการเผยแพร่ข้อมูล สำคัญ ของหน่ วยงานอย่ างครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบั น ประกอบด้วย รายงานประจำปี
การจั ด ซื ้ อจั ด จ้าง การแถลงทิ ศ ทางนโยบายขององค์ การโดยผู ้บ ริ ห าร แผนงานที ่ ส ำคั ญ นโยบายการกำกั บ ดูแ ลกิ จการที่ดี
ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงิน และภารกิจหลัก ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน รายงานผลการประเมิ นความ
คุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานประจำปี 2563
2) เว็บไซต์ของ สสน. https://www.hii.or.th
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5.3

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

5 คะแนน

คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และกำกับให้มีการติดตามการดำเนิน งานตาม
แผน และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
สสน.มีการแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล ขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสน. สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐให้มุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยคณะทำงานฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม
2563 โดย โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1) หน้าที่ของคณะทำงาน 2) แผนการดำเนินงานของคณะทำงานในปีงบประมาณ 2564 3) แนว
ทางการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ท ั ล (สพร.) ปี 2563-2565 4) แนวทางการจั ด ทำสถาปั ต ยกรรมองค์ กรของ สสน. (Enterprise
Architecture) และนำเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ ครั ้ ง ที ่ 9/2563 เมื ่ อวั นที ่ 12 ตุ ล าคม 2563 เพื ่ อรั บ ทราบผลการ
ดำเนินงานแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ปี 2564 –
2566 โดยการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ปี 2564 – 2566 โดยคณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งเวียนให้คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้
คณะทำงานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 (วาระที่ 3.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
3) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ปี 2564 – 2566
4) แบบตอบรับให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ปี 2564 –
2566
5) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (วาระที่ 4.2 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))
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6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)
6.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องาน
บริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป

5 คะแนน

เงื่อนไข :
องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
สสน. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้
• ที่ปรึกษาได้ น ำเสนอแนวทางและวิ ธี ก ารดำเนิน งานและแบบสำรวจความพึ งพอใ จต่ อคณะกรรมการสถาบั น แล้ ว
และได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
• ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สสน. ปี 2564 พบว่าภาพรวมด้านของงานบริการซึ่งประกอบด้วย งานบริการ
ข้อมูลและงานบริการถ่ายทอดความรู้ มีค่าคะแนนการประเมินที่มากกว่า 4.20 หมายถึงในทุกด้านของงานบริการ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 4.46 และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 89.20 จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่างานบริการของ สสน. ก่อให้เกิดความพึ งพอใจ
อย่างยิ่งต่อผู้รับบริการ
ด้านการบริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.42
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.50
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
4.44
4. คุณภาพการให้บริการ
4.39
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
4.56
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
4.46
ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจโดยรวม
89.20
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (วาระที่ 5.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การและ
ผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (วาระที่ 5.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผลกระทบจากการดำเนินงาน สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 4.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4) เอกสารประกอบการประชุ มคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 4.1 รายงานผลการประเมิ นความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการและผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
5) สำเนารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โครงการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู ้ ร ั บ บริ การจาก สสน. ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
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6.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และมีการกำหนดนโยบายและวิ ธีปฏิบั ติใน
การจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้งคณะกรรมการมีก าร
ติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ

5 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
สสน. มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิ ธีปฏิบัติ
โดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถส่งเรื่องร้องเรี ย นมายั ง องค์ การ
มหาชนได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
2) ผังสรุปขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3) ภาพแสดงช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังองค์ การมหาชน
6.3 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

5 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
1) สสน. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่ อ
คณะกรรมการสถาบั นแล้ ว เมื่อคราวประชุ มคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที ่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาระสำคั ญ
ประกอบด้วย ผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริการข้อมูล และบริการถ่ายทอด
ความรู้ และความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของ สสน. ในอนาคต
ต่อไป
2) ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดื อนตุ ล าคม 2563 – กันยายน 2564 สสน. ไม่ได้รับ ข้ อร้ องเรีย นทั ้ง ภายในองค์ กร
และภายนอกองค์กร ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการ
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 4.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 4.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3) สำเนารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โครงการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู ้ ร ั บ บริ การจาก สสน. ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
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7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2 คะแนน

เงื่อนไข :
ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการ เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปกรรมการ
โดยตำแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตำแหน่ง
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 สสน. มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 8 ครั้ง
โดยมีจำนวนครั้งของการประชุมที่มีคณะกรรมการมาประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนั้นคิดเป็นร้อยละ 100
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) e-File สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7.2 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ) ร่วมด้วย
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

2 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 สสน. มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ ายบริห าร
(ผู้อำนวยการ) ร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานกการประชุมคณะกรรมการ วาระพิเศษโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (1 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการได้ประเมิ นตนเองแบบรายบุค คลและแบบทั้งคณะ และเปิดเผยผลการประเมินฯ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 “วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” แล้ว โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหาให้
แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกั บคุ ณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม เช่น การส่งวาระการประชุ มก่อนการประชุ ม
ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุม เป็นต้น
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2564
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การ
มหาชน และให้ มี ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติ งานประจำปี และรายงานด้ านภารกิ จหลัก อื ่น ๆ (ถ้ ามี)
โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้ ง
มีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

5 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
สสน. ได้ มี การติ ด ตามและรายงานผลการดำเนิ นงานตามภารกิ จหลั ก ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ และการเงิ นต่ อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนิ นงานเปรีย บเทียบกับแผน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
โดยในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการได้รับทราบผลการประเมินองค์กร ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ประเมินตนเอง) และเห็นชอบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
8.2 คณะกรรมการกำกั บ ให้ มี ก ารรายงานผลการดำเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชน พร้ อ มข้ อ เสนอแนะ
การพัฒนาการดำเนินงานขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน

5 คะแนน

เงื่อนไข :
คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาของรายงานอย่ างน้ อย
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ผลงานในปีที่ผ่านมา คำชี้แจง
เกี ่ ย วกั บ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที ่ จะจั ด ทำในภายหน้ า และมี ค วามเห็ นคณะกรรมการในเรื่อง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การมหาชน
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 สสน. มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โดย
นำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และรายงานผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญต่างๆ ของหน่วยงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ประกอบด้วย 1.รายงาน
ประจำปี 2563 2.รายงานโครงการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3.รายงาน
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สสน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) บันทึกข้อความ อว 5901/1129 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน)
9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการ
ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน 360 องศา

3 คะแนน

เงื่อนไข :
• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบทั้งคณะมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) การประชุมของคณะกรรมการ
(4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
(6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น การส่งวาระการประชุมก่อนการประชุม
ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุ มและ
รายงานการประชุม เป็นต้น
หรือ
• คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้
รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งหรือการประเมิน 360 องศา
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการได้ประเมินตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และเปิดเผยผลการประเมินฯ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 “วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”แล้ว โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมิ นตนเองแบบ
รายบุคคล เท่ากับ 4.36 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) และระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ เท่ากับ 4.76 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5) โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญตามเงื่อนไขที่กำหนด
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2564
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9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งกำหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

2 คะแนน

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)
ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการได้เปิดเผยผลการประเมินตนเอง ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่
30 กันยายน 2564 “วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564”แล้ว โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบรายบุคคล เท่ากับ 4.36 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) และระดับ
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ เท่ากับ 4.76 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

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. 2564
(โปรดกาเครื่องหมาย √)
กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
หมายเหตุ
ไม่มี
มี
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
ภายใน
√
ภายนอก

√

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
มหาชน) บรรจุใน CD ที่แนบมาพร้อมนี้

จำนวนเรื่องร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่องร้องเรียนภายในองค์กร
เรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
จำนวนเรื่องร้องเรียน
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
จำนวนเรื่องร้องเรียน
(เรื่อง)
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง)
(เรื่อง)
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

65

ไม่มี

ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

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

การดำเนินงานโครงการในบางกิ จกรรมที ่ยั งต้ องมี การเบิ กจ่ ายงบประมาณเหลื ่ อ มปี
ได้มีการนำผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้าเสนอที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผู้บริหารของสถาบั นฯ เข้าร่วมประชุมด้ วย
ทำให้กิจกรรมที่มีลักษณะดำเนินการในรูปแบบของการลงพื้นที่ภาคสนามเป็นไปได้ลำบาก
โดยทีป่ ระชุมได้ให้ความสำคัญกับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เห็นว่าฝ่ายบริหารต้องรับข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชีไปดำเนินการ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้ น และ
ให้นำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สถาบันสารสนเทศทรั พยากรน้ ำ (องค์การมหาชน) ได้ออกระเบีย บสถาบั น
เกี่ยวกับการควบคุมการใช้งบประมาณของสถาบั นฯ เพื่อใช้ในการบริหารจั ดการงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตาม
และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส
หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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ข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน)

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

ณ ณ วันที่รายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ร. การตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสน. ยังไม่เริ่มดำเนินการตรวจสอบ
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