สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)

1

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์การจัดตัง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
1. รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้าและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบ
คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ รวมทังให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้าของประเทศ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้าและระบบบริหารจัดการน้า
3. ส่งเสริมความร่วมมือทังในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้า
4. น้าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ น้าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้า และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน
ทังในประเทศและต่างประเทศน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้
5. ด้าเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติตามที่กฎหมายก้าหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์
เป็น คลังข้อมูลและคลังความรู้ ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิด การบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยาย
ผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ยุทธศาสตร์
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
2. การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
3. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า
4. การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

2

สรุปตัวชีวัดของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบ/ตัวชีวัด

วัตถุ
ประสงค์
จัดตัง
(ข้อที่)

นาหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562

2563

2564

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมายขันต่า
เป้าหมายมาตรฐาน
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดาเนินงาน

1.1

ตัวชีวัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตังที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ

1,4,5

1.1.1

ร้อยละความส้าเร็จของคลังข้อมูลน้า
แห่งชาติในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าของประเทศ

10

ร้อยละ
50

ร้อยละ
80

ร้อยละ
95

ร้อยละ
96

ร้อยละ
98

ร้อยละ
100

2,4

1.1.2

จ้านวนบทความด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อจ้านวนบุคลากร
ด้านวิจัย

5

1.5 : 1
(24/16)

1.25 : 1
(20/16)

1.5 : 1
(20/13)

1.25: 1

1.375 : 1

1.50: 1

2,4

1.1.3

จ้านวนผู้ใช้ผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์

5

60 ราย

65 ราย

71 ราย

68 ราย

71 ราย

74 ราย

3

1.1.4

ความส้าเร็จในการด้าเนินงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทังในและ
ต่างประเทศ

5

-

77
คะแนน

79
คะแนน

79 คะแนน

80 คะแนน

81 คะแนน

4

1.1.5

จ้านวนชุมชนแกนน้าที่มีความมั่นคง
น้าอุปโภคร้อยละ 75 ขึนไป

5

-

51 ชุมชน

55 ชุมชน

55 ชุมชน

56 ชุมชน

57 ชุมชน

3

สรุปตัวชีวัดของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบ/ตัวชีวัด

วัตถุ
ประสงค์
จัดตัง
(ข้อที่)

นาหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562

2563

2564

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมายขันต่า
เป้าหมายมาตรฐาน
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

1.2

ตัวชีวัดที่สอดคล้องกับนโยบายสาคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

2

1.2.1

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับของ IMD ใน
ภาพรวม

3

อันดับ
38

อันดับ
39

อันดับ
38

อันดับ 38

อันดับ 37

อันดับ 36

1,2,5

1.2.2

ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การบริหารจัดการภัยแล้ง

3.5

-

-

-

ดัชนีภัยแล้งและ
ดัชนีเปราะบาง
จากภัยแล้งที่
เหมาะสมส้าหรับ
ประเทศไทย และ
เกณฑ์เตือนภัย
แล้งและแผนที่
เสี่ยงภัยแล้งที่
เหมาะสมส้าหรับ
ประเทศไทยใน
ระดับต้าบล

ต้นแบบระบบ
ติดตามและพยากรณ์
ภัยแล้ง

เกิดการใช้งานโดย
หน่วยงานด้าน
การบริหารจัดการ
น้าที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย
1 หน่วยงาน

1,5

1.2.3

ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านนา้

3.5

-

-

-

มาตรฐานข้อมูลด้าน
น้า
3 ชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลด้านนา้ ที่
ปรับตามมาตรฐาน
ใหม่ 3 ชุดข้อมูล

ต้นแบบระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กลางด้านน้า

4

สรุปตัวชีวัดของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบ/ตัวชีวัด

วัตถุ
ประสงค์
จัดตัง
(ข้อที่)

นาหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562

2563

2564

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมายขันต่า
เป้าหมายมาตรฐาน
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
2.1

ตัวชีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดาเนินงาน

2.1.1

ความสามารถในการหารายได้เพื่อลด
ภาระงบประมาณภาครัฐ

15

22.41
ลบ.

34.28
ลบ.

38.17
ลบ.

34.28
ลบ.

38.17
ลบ.

40.11
ลบ.

2.1.2

ประสิทธิภาพการทางานของสถานี
โทรมาตร

10

ร้อยละ 86

ร้อยละ 92

ร้อยละ 95

ร้อยละ
90

ร้อยละ
91

ร้อยละ
92

2.2

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ
มหาชน

5

-

ร้อยละ 28.56

ร้อยละ 29.10

-

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีก้าหนด
และ
2. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรตาม
แผนที่เสนอต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ
ต้นปีงบประมาณ

5

สรุปตัวชีวัดของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบ/ตัวชีวัด

วัตถุ
ประสงค์
จัดตัง
(ข้อที)่

นาหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562

2563

2564

เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

-

-

-

มีรายชื่อชุดข้อมูล
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท้างานตาม
ประเด็นการด้าเนินงาน
ภายใต้ Focus Area

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
3.1

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

3.1.1

การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

1)

10

การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open
Data)
ประเด็นการดาเนินงาน : ให้บริการข้อมูล
ด้านสารสนเทศทรัพยากรนา

•

•

3.1.2

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

10

-

-

361.76
คะแนน

-

90
คะแนน

100
คะแนน

มีคาอธิบายข้อมูล
(Metadata) ที่
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ที่ สพร. ก้าหนด (14
รายการ) ของทุกชุด
ข้อมูล (15 คะแนน)
มีระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน (Agency
Data Catalog) พร้อม
แจ้ง URL ระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน
(10 คะแนน)

•

•

นาขึนชุดข้อมูล metadata
และระบุแหล่งข้อมูล ส้าหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุด
ข้อมูลเปิดทังหมดบนระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่
สพร.ก้าหนด (20 คะแนน)
น้าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์
ตามประเด็นภายใต้ของ focus
area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5
คะแนน)

330 คะแนน

-

400 คะแนน

50 คะแนน

75 คะแนน

100 คะแนน

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.1

ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน

10

6

ตัวชีวัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) (ไม่นามาคานวณคะแนน)
ภารกิจหลักขององค์การมหาชน :
•
•
•
•

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้าของประเทศ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าทังในและต่างประเทศ
น้าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนน้าไปใช้ประโยชน์

ตัวชีวัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) :
ปี 2563
ตัวชีวัด
เป้าหมาย

มูลค่าที่เกิด
3 เท่าของ
จากการวิจัย งบประมาณ
และพัฒนา
การให้บริการ
การถ่ายทอด
และ
ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม
ด้าน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า

ปี 2564

ปี 2565

าเนินงาน
าเนินงาน ณผลการด
ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย ณผลการด
สิ
นปี
ง
บประมาณ
วันที่ 31 ส.ค. 64 (ประมาณการ)

8 เท่าของ 3 เท่าของ 3.5 เท่าของ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3.5 เท่าของ
งบประมาณ

เป้าหมาย

สรุปผลการดาเนินงาน 3 ปี
(ปี 2563 - 2565)
าเนินงานรวม
าเนินงานรวม ผลการด
เป้าหมายรวม ผลการด
ณ
สิ
นปี
งบประมาณ
ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 (ประมาณการ)

3 เท่าของ 3 เท่าของ
งบประมาณ งบประมาณ

5.75 เท่าของ
งบประมาณ

5.75 เท่าของ
งบประมาณ

7

รายละเอียดตัวชีวัด

8

ตัวชีวัดที่ 1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของคลังข้อมูลนาแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการนาของประเทศ
วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 1,4,5

พิจารณาจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนเพื่อการพัฒนาคลังข้อมูลน้ าแห่ งชาติใน
การสนับสนุ นการบริหารจัดการน้ าของประเทศ โดยกาหนด Road Map ทีจ่ ะดาเนินงานในปี
2561-2565 การบริห ารคลัง ข้อ มูลน้ า แห่ง ชาติให้มีเ สถีย รภาพและประสิท ธิภ าพสูง พร้อ ม
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ “คลังข้อมูลน้ า
แห่งชาติ” เพื่อสนับสนุ นบริหารจัดการน้ าของประเทศให้ครบทุกด้าน โดยตัวชี้ วดั นี้จะมุ่งเน้น
“การใช้ขอ้ มูล” ซึ่งสาคัญกว่า “การมีขอ้ มูล” โดยหากพิจารณาแล้วการบริหารจัดการน้ าของ
ประเทศไทยจะมีลกั ษณะการใช้ขอ้ มูลอยู่ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การคาดการณ์ลกั ษณะอากาศ 2)
การจัดการน้าพืน้ ทีใ่ นเขตชลประทาน 3) การจัดการน้าพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน 4) น้าอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรม 5) น้ าเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ า 6) การบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
7) น้ า เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้ า 8) ด้า นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 9)
โครงสร้างพื้นฐานระบบข้อ มูล โดยขอบเขตของตัว ชี้ว ัดนี้จ ะเป็ นการผลักดันให้เกิ ดการใช้
ประโยชน์ในด้านที่ 1-7 เนื่องจากเกีย่ วข้องกับการบริหารสถานการณ์น้าโดยตรง

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี :

2563

2564

2565

เป้าหมายรวม

ร้อยละ 50

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

นาหนัก
(ร้อยละ)

ข้อมูลพืนฐาน :

ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

2562

2563

2564

ร้อยละ 50

ร้อยละ
80

ร้อยละ 95

10

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละ 96

ร้อยละ 98

ร้อยละ 100

9

ตัวชีวัดที่ 1.1.2 จานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อบุคลากรด้านวิจัย
วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 2,4
คาอธิบาย :
พิจารณาจากจ้านวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สสน. สามารถด้าเนินงานแล้วเสร็จและตีพิมพ์หรือน้าเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อจ้านวนบุคลากรด้านวิจัย โดยบทความฯ ประกอบด้วย
1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศ
2) ได้รับการน้าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review /
Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทังนี ไม่นับรวมบทคัดย่อ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) :
2563

2564

2565

เป้าหมาย
รวม

20 เรื่อง

20 เรื่อง

20 เรื่อง

60 เรื่อง

2562

2563

2564*

1.5 : 1
(24/16)

1.25 : 1
(20/16)

1.5 : 1
(20/13)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
นาหนัก
(ร้อยละ)

5

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

1.25 : 1
(16/13)

1.375 : 1
(18/13)

1.50 : 1
(20/13)

ข้อมูลพืนฐาน :

ผลการ
ดาเนินงาน

10

ตัวชีวัดที่ 1.1.3 จานวนผู้นาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 2,4
คาอธิบาย :
พิจารณาจากจ้านวนผู้น้าผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่ สสน. พัฒนาขึน เช่น ระบบโทรมาตร ระบบ Internet GIS-MIS แบบจ้าลอง
ระบบข้อมูล ระบบความรู้ ระบบการจัดการชุมชน เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ที่ สสน.
ผลักดัน/ส่งเสริมให้มีการน้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ผู้นาผลงานไปใช้ เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เป็นต้น โดยเป็นผู้ใช้
ผลงานจาก สสน. โดยตรง และผู้ใช้ผลงานของ สสน. ผ่านการถ่ายทอดขยายผลโดยชุมชนที่ร่วมด้าเนินการกับ สสน.
พิจารณาจาก : จ้านวนผู้น้าผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ปีงบประมาณ 2561-2565 ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการน้าผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงานให้นับจ้านวนหน่วยงานซ้าได้
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) :
2563

2564

2565

เป้าหมายรวม

60

60

60

180

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
นาหนัก
(ร้อยละ)

5

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

68 ราย

71 ราย

74 ราย

ข้อมูลพืนฐาน :

ผลการ
ดาเนินงาน

2562

2563

2564

60 ราย

65 ราย
(+5)

71 ราย
(+6)
11

ตัวชีวัดที่ 1.1.4 ความสาเร็จในการดาเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทังในและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 3
คาอธิบาย :
พิจารณาจากคะแนนรวมของหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ากับ สสน. โดยแบ่งคะแนนความส้าเร็จของความร่วมมือเป็น 3 ระดับ
เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของความร่วมมือ ดังนี

ระดับความสาเร็จของความร่วมมือ

ระดับคะแนน

มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU

1

มีแผนงาน/โครงการร่วมกันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือมี MOA

3

มีการด้าเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จนมีผลงานร่วมกัน

5

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ข้อมูลพืนฐาน :
2562
ผลการ
ดาเนินงาน

เงื่อนไข:
- กรณีบางหน่วยงานมีความร่วมมือกับ สสน. ในหลายระดับ ให้นับที่
ระดับคะแนนสูงสุด
- กรณีบางหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาย่อย ให้นับคะแนน
แยก (ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยให้นับคะแนนแยกแต่ละคณะ
สภาเกษตรกรแห่งชาติให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น)

-

2563
77
คะแนน

2564
79
คะแนน

นาหนัก
(ร้อยละ)

5

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

79 คะแนน

80 คะแนน

81 คะแนน
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ตัวชีวัดที่ 1.1.5 จานวนชุมชนแกนนาที่มีความมั่นคงนาอุปโภค ร้อยละ 75 ขึนไป
วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 4

คาอธิบาย :
•
•

•

พิจารณาจากจ้านวนชุมชนแกนน้าที่มีร้อยละความมั่นคงน้า ที่ระดับตังแต่ร้อยละ 75 ขึนไป จากจ้านวนชุมชนแกนน้าที่ร่วม
ด้าเนินงาน 60 ชุมชน
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสน. ได้ด้าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตาม
แนวพระราชด้าริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับตังแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน เริ่มต้นจาก 2 ชุมชน เพิ่มขึนเป็น 60
ชุมชนแกนน้า ที่สามารถบริหารจัดการน้าชุมชนด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับสภาวะการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติที่
รุนแรงขึน รวมทังเป็นต้นแบบพัฒนาและขยายผลเป็นเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน ขยายผลรวม 1,816 หมู่บ้าน 60 ชุมชนแกนน้า ได้ด้าเนินงานน้อมน้าแนวพระราชด้าริ
ด้านการบริหารจัดการน้า ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส้ารวจตนเอง เก็บข้อมูล จัดท้าแผนที่ ผังน้า
สมดุลน้า และแผนพัฒนาแหล่งน้า เชื่อมโยงข้อมูล ผังงาน เข้ากับพืนที่จริง ให้สามารถเข้าใจบริบทของพืนที่ และแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดย สสน. ท้าหน้าที่ ให้ค้าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง อ้านวยความ
สะดวกรวมทัง เชื่อมโยงการท้างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทังภาครัฐ ประชาชน และเอกชน

เกิดความมีส่วนร่วมในการพัฒนาพืนที่ ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนมีความเป็นเจ้าของ เกิด
รูปแบบการบริหารจัดการน้าที่ชัดเจน พึ่งพาตัวเองได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั่นคง
น้า ผลผลิต และชีวิตความเป็นอยู่

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ข้อมูลพืนฐาน :
ผลการ
ดาเนินงาน

2562

2563

2564

-

51 ชุมชน

55 ชุมชน

นาหนัก
(ร้อยละ)

5

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

55 ชุมชน

56 ชุมชน

57 ชุมชน
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ตัวชีวัดที่ 1.2.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure
ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม
วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 2

คาอธิบาย :

• พิจารณาจากผลการจัดอับดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ในปี 2022 ซึ่งประกาศประมาณเดือนมิถุนายน 2565
ส่วนของอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) หมวดย่อย โครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific
Infrastructure) (วัดอันดับในภาพรวม)
• ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจากรายงาน IMD 2021 ประกอบด้วยตัวชีวัดย่อย จ้านวน
22 ตัว
• ก้าหนดเป็นตัวชีวัดร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการกระทรวง อว.
2564

2565

อันดับ 30
(เป้าหมาย
แผนฯ 12)

อันดับ 30
(เป้าหมาย นโยบาย
และยุทธศาสตร์
ออวน. ปี 63-70)

เป้าหมายรวม

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
นาหนัก
(ร้อยละ)
3

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

อันดับ 38

อันดับ 37

อันดับ 36

ข้อมูลพืนฐาน
ผลการดาเนินงาน

2562

2563

2564

อันดับ
38

อันดับ
39

อันดับ
38
14

ตัวชีวัดที่ 1.2.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการภัยแล้ง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 1,2,5

คาอธิบาย :
•
•

พิจารณาจากระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบวิเคราห์สถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศ
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีพืนที่ประสบภัยแล้งซา้ ซากเพิ่มมากขึน ซึ่งเกิดจากฝนตกน้อยกว่าปกติ ฝนตกนอกพืนที่รับนา้ ของเขื่อน แหล่งกักเก็บน้าไม่มีความยืดหยุ่น
แหล่งน้าต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้า รวมทังการมีการใช้น้าด้านการเพาะปลูกอย่างขาดประสิทธิภาพ นอกจากนียังมีปญ
ั หานา้ เค็มรุก ซึ่งมักเกิดขึนเป็นประจ้า
ในช่วงหน้าแล้ง ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการผลิตน้าประปา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนา้ ดังนันภายใต้แผนบูร ณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ปีงบประมาณ 2565 สสน. ได้ริเริ่มการพัฒนาฐานข้อมูลภัยแล้งของประเทศไทยในระดับ Local scale (ระดับจังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล) รวมทังระบบวิเคราะห์
ระบบแสดงผล และระบบรายงาน เพื่อใช้ในการติดตาม เตือนภัย และรายงานสถานการณ์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและบริหารจัดการน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึนกับภาคการเกษตรและประชาชนได้เป็นอย่างมาก

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565:
นาหนัก
(ร้อยละ)

3.5

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

ดัชนีภัยแล้งและดัชนีเปราะบางจากภัยแล้งที่
เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย และเกณฑ์
เตือนภัยแล้งและแผนที่เสี่ยงภัยแล้งที่
เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยในระดับต้าบล

ต้นแบบระบบ
ติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง

เกิดการใช้งานโดยหน่วยงานด้านการ
บริหารจัดการน้าที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 หน่วยงาน
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ตัวชีวัดที่ 1.2.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านนา

สอดคล้องกับตัวชี้วดั การสร้างเครือ่ งมือและแพลทฟอร์มกลางในการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านน้ า ตามแผนบูรณาการรัฐ บาลดิจทิ ลั

วัตถุประสงค์การจัดตังข้อที่ 1,5

คาอธิบาย :
•
•

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านน้า ระบบการแลกเปลีย่ นข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ปั จจุบนั ยังไม่มแี นวทางทีช่ ดั เจนในการจัดการและแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านทรัพยากรน้า แต่ละหน่วยงานขาดมาตรฐานกลางด้านเทคนิคในการเชือ่ มต่อและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกัน ทาให้ขอ้ มูลจากแต่ละหน่วยงานไม่สามารถนามาใช้รว่ มกันได้ทนั ที การจะนาข้อมูลต่างๆ มาใช้งานร่วมกัน จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากร และเวลามากใน
การแปลงหรือปรับแต่งข้อมูล ซึง่ อาจทาให้ไม่ทนั ต่อสถานการณ์วกิ ฤต และภัยพิบตั ติ ่างๆ ทีต่ อ้ งการการตัดสินใจทีแ่ ม่นยา และรวดเร็ว ดังนันภายใต้แผนบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล ปีงบประมาณ 2565 สสน. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านนา้ และระบบกลางทีท่ กุ หน่วยงานสามารถรับ-ส่งข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้งานร่วมกันได้ เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ด้านน้าอยูบ่ นมาตรฐานเดียวกัน แลกเปลีย่ นและใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และทันท่วงที
ตลอดจนนาไปสูก่ ารบูรณาการงานในด้านอืน่ ๆ รวมกันต่อไป

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565:
นาหนัก
(ร้อยละ)

3.5

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

มาตรฐานข้อมูลด้านน้า
3 ชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลด้านน้าที่ปรับตามมาตรฐาน
ใหม่ 3 ชุดข้อมูล

ต้นแบบระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางด้านน้า
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ตัวชีวัดที่ 2.1.1 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
คาอธิบาย :
พิจารณาจากรายได้ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ โดยมาจากค่าตอบแทนการให้บริการและการด้าเนิน
โครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่าย
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
(พ.ศ. 2563 - 2565) :
2563

2564

2565

เป้าหมายรวม

22.41
ลบ.

30.09
ลบ.

34.28
ลบ.

87.36
ลบ.

นาหนัก
(ร้อยละ)

15

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

34.28 ลบ.

38.17 ลบ.

40.11 ลบ.

ข้อมูลพืนฐาน :
ผลการ
ดาเนินงาน

2562

2563

2564

22.41
ลบ.

34.28
ลบ.
(+11.87)

38.17
ลบ.
(+3.89)
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ตัวชีวัดที่ 2.1.2 ประสิทธิภาพการทางานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
คาอธิบาย :
พิจารณาจากร้อยละของชั่วโมงการให้บริการเฉลี่ยของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. จ้านวน 950 สถานี ในปีงบประมาณ
2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติดังกล่าวมีความส้าคัญต่อการบริหารจัดการน้าของ
ประเทศ อาทิ
• เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีฝนตกหนัก ระดับน้าวิกฤติ
• เป็นข้อมูลส้าคัญส้าหรับน้าเข้าแบบจ้าลองการคาดการณ์ และระบบวิเคราะห์ต่างๆ
• เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เป็นข้อมูลในการสนับสนุนส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้บริหาร
จัดการน้าของประเทศ เป็นต้น

สูตรคานวณ :

n1+n2+…+n12
12

n1-n12 คือ ร้อยละเฉลีย่ ของชัวโมงการท
่
างานของสถานีโทร
มาตรทุกสถานีในแต่ละเดือน (ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2564-กันยายน 2565)
เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
นาหนัก

ข้อมูลพืนฐาน

2562

2563

2564

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
86

ร้อยละ
92

ร้อยละ
95

(ร้อยละ)

10

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขันสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละ 90

ร้อยละ 91

ร้อยละ 92
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ตัวชีวัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
หลักการ :
ก้าหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ส้าหรับองค์การมหาชน
องค์การมหาชน

กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

PO
PA

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30

ยกเว้น
MWIT/สวอ./สทน./อบก./TIJ ร้อยละ 32
สบพน. ร้อยละ 60

เกณฑ์การประเมิน :
พิจารณาจากผลการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงินรวมส้าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
โดยมีเป้าหมายดังนี
นาหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมายขันต่า
เป้าหมายมาตรฐาน
เป้าหมายขันสูง
5
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด และ
ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูงกว่าร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรตามแผนที่เสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ

สูตรการคานวณ :

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

x 100

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี
(เงินอุดหนุนประจาปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

เงื่อนไข
1) องค์การมหาชนที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก และตัดน้าหนักของตัวชีวัดนี
2) องค์การมหาชนต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
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ตัวชีวัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชีวัดบังคับ)
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (นาหนักร้อยละ 10)
ตัวชีวัดย่อยที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อปประเทศในด้านต่าง ๆ
คานิยาม
• บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ้าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
• คาอธิบายข้อมูลทีส่ อดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กาหนด หมายถึง ค้าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส้าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บงั คับ
ต้องท้าการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยค้าอธิบายข้อมูลจ้านวน 14 รายการส้าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท้าและระบุรายละเอียด
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ท้าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถน้าไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ้ากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้ งานหรือประมวลผลได้
หลากหลายซอฟต์แวร์
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

แนวทางการประเมิน
1) องค์การมหาชนต้องเลือกประเด็นการดาเนินงานภายใต้ focus areas ที่กาหนด (จานวน 9 ด้าน) อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่สอดคล้องกับการให้บริการ e-Service หรืองานที่เป็นภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์การจัดตังหรือภากิจขององค์การตามการประเมิน PMQA 4.0 ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อใช้ในการจัดท้าบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog)
2) องค์การมหาชนต้องจัดท้าชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท้างานตามประเด็นการด้าเนินงานภายใต้ focus areas โดยต้องเป็นกระบวนการท้างานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสูง
3) ให้มีค้าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. ก้าหนด
4) ชุดข้อมูลที่ขึนในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) จะเป็นชุดข้อมูลที่ สสช. ใช้ติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป
5) ก้าหนดให้ส่วนราชการมีระบบบัญชีข้อมูล พร้อมมีข้อมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. ก้าหนด
6) ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการสามารถน้าชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบการวางแผน พัฒนางานได้
7) การน้าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเมินจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน้าชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชุดข้อมูล
/ การมี dashboard จากชุดข้อมูล เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขันต่า (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขันสูง (100)

• มีคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มีรายชื่อชุดข้อมูล
• นาขึนชุดข้อมูล metadata และระบุแหล่งข้อมูล ส้าหรับชุดข้อมูล
มาตรฐานที
่
สพร.
ก้
า
หนด
(14
รายการ)
ของทุ
ก
ชุ
ด
ข้
อ
มู
ล
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิดทังหมด
(15
คะแนน)
กระบวนการท้างานตาม
บนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
• มีระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data
ประเด็นการด้าเนินงาน
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.ก้าหนด (20 คะแนน)
Catalog)
พร้
อ
มแจ้
ง
URL
ระบบบั
ญ
ชี
ข
อ
้
มู
ล
ของ
ภายใต้ Focus Area
• น้าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตาม
หน่วยงาน (10 คะแนน)
ประเด็นภายใต้ของ focus area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

9 Focus Areas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME
ด้านการเกษตร
ด้านท่องเที่ยว
ด้านการมีรายได้และการมีงานทา
ด้านความเหลื่อมลาทางสิทธิสวัสดิการประชาชน
ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
ด้านการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) ที่สามารถเข้าถึงได้
และพร้อมใช้งาน สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ตอ่ ยอดการ
วิเคราะห์หรือสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และ
สามารถตอบโจทย์ประเด็นการด้าเนินงานที่มี
ความส้าคัญเร่งด่วนของประเทศได้
เงื่อนไข
1. หน่วยงานที่มี e-Service ให้เลือก Dataset
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของหน่วยงาน หรือ
2. หน่วยงานเลือก Dataset ที่เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่สนันสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ Agenda ส้าคัญ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้
3. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดท้า
ค้าอธิบายข้อมูล (Metadata) ครบถ้วนทัง 14 รายการ
หากหน่วยงานมีการจัดท้ารายละเอียดไม่ครบ
14 รายการ ในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผลการ
ด้าเนินงาน
4. หน่วยงานเดิมที่มีการด้าเนินการตัวชีวัดนีในปี 2564
ให้คัดเลือกชุดข้อมูลใหม่มาด้าเนินการในปี 2565
(ชุดข้อมูลไม่ซ้าปี 2564)
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ตัวชีวัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชีวัดบังคับ)
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (นาหนักร้อยละ 10)

ตัวชีวัดย่อยที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
1.
2.
3.
4.

Focus Area ที่เกี่ยวข้อง : ด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการดาเนินงานภายใต้ Focus Area : ให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรนา
เป้าหมายการนาชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ : นาไปวิเคราะห์ วิจัย เพื่อปรับใช้กับสถานการณ์นาในปัจจุบัน
หน่วยงานที่คาดว่าจะนาชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ : สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ / สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา (องค์การมหาชน)
ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดาเนินการ

กระบวนการ
ทางานหลัก

1. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรนา

1.1 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการนาของประเทศ

กระบวนการทางาน
ย่อย (ถ้ามี)

ชุดข้อมูล (ถ้ามี)

1.1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้า

•
•
•
•
•
•

1.1.2 ติดตามสภาพอากาศราย
ชั่วโมง รายจังหวัด

• แผนภาพแสดงอุณหภูมิรายจังหวัด (จากข้อมูลโทรมาตร)
• แผนภาพแสดงความชืนรายจังหวัด (จากข้อมูลโทรมาตร)
• แผนภาพแสดงความกดอากาศรายจังหวัด (จากข้อมูลโทร
มาตร)

จ้านวนวันที่ฝนตกหนัก (R20mm) รายลุ่มน้า
ปริมาณฝนสูงสุดในรอบหนึ่งวัน (Rx1D) รายลุ่มน้า
ปริมาณฝนสูงสุดในรอบสามวัน (Rx3D) รายลุ่มน้า
ปริมาณฝนสูงสุดในรอบห้าวัน (Rx5D) รายลุ่มน้า
ระยะเวลาที่ชุ่มชืนอย่างต่อเนื่อง (CWD) รายลุ่มน้า
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายปี (PCPTOT) รายลุ่มน้า
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ตัวชีวัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ตัวชีวัดที่ 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
หลั ก การ : ก้ า หนดประเมิ น เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบั ติ งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มีการปฏิบั ติงานที่ส อดคล้ องกั บ
บริ บ ทตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และเป้ า หมาย
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน
ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และเป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และ
ทันสมัย

หมายเหตุ :
- คิดค่าคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการด้าเนินงานจริงกับ
ค่าเป้าหมาย 2 ระดับ (ค่าเป้าหมายขันต่้าและค่าเป้าหมายขันสูง)

- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ที่ https://bit.ly/38Wx99y และคลิปวีดิโอข้อมูล
ประกอบการด้าเนินการ PMQA ที่ http://www.youtube.com/PMQAChannel

เกณฑ์การประเมิน : กลุ่มที่ 2
นาหนัก (ร้อยละ)

เป้าหมายขันต่า

เป้าหมายมาตรฐาน

เป้าหมายขันสูง

10

330 คะแนน

-

400 คะแนน
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ตัวชีวัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 10)
หลักการ
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก้าหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบราชการเพื่อให้
การบริหารงานมีความอิสระ คล่องตัว และให้อ้านาจหน้าที่คณะกรรมการองค์การมหาชนในการควบคุมดูแล ก้าหนดนโยบายและทิศทาง
การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการด้าเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
ข้อก้าหนดต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการ
ของผู้รับบริการ
2. ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินให้ครอบคลุมประเด็น
ส้าคัญ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่ องแนวทางการควบคุ มดู แลกิ จการของคณะกรรมการองค์ก ารมหาชน
และเพิ่มเติมประเด็นการประเมินตามบทบาทส้าคัญอื่น ๆ เช่น การก้ากับให้องค์การมหาชนค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนองต่อ
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพที่ให้มีการด้าเนินงานครอบคลุมประเด็นที่ต้องให้
ความส้าคัญ มากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณ เช่นการนับจ้านวนครังในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 15)

6. การค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 15)

2. การบริหารทางการเงิน (ร้อยละ 10)

7. การบริหารการประชุม (ร้อยละ 5)

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)

4. การควบคุมภายใน (ร้อยละ 10)

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 5)

5. การบริหารทั่วไป (ร้อยละ 15)
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(นาหนักร้อยละ 10)

ประเด็นการประเมิน 9 ประเด็น
1. การวางแผนยุทธศาสตร์
(15 คะแนน)
2. การบริหารทางการเงิน
(10 คะแนน)
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)
1. การวางแผนยุทธศาสตร์
1. ทบทวนแผนเพื่อก้าหนดทิศทางการด้าเนินงาน
และพิจารณาแผน 5 ปี และแผนประจ้าปี
(2564) และให้ข้อสังเกต
2. ก้ากับคุณภาพของแผน
3. ก้ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน
4. ก้ากับให้มีการติดตามรายงานผลตามแผน
4. การควบคุมภายใน
1. ก้ากับให้ฝ่ายบริหารมีการควบคุมภายใน
2. พิจารณาแผนและผลการควบคุมภายใน
3. ก้ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาแผนและผลการตรวจสอบภายใน
7. การบริหารการประชุม
1. ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ร้อยละ 90 ของจ้านวนการประชุม
มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึนไป
2. ก้าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่ายบริหาร (ผอ.)
อยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ครัง
3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการ
ประชุม

4. การควบคุมภายใน
(10 คะแนน)
5. การบริหารทั่วไป
(15 คะแนน)
6. การค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)

7. การบริหารการประชุม
(5 คะแนน)
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
(5 คะแนน)

2. การบริหารทางการเงิน
1. พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้ระบุ
ปัญหาอุปสรรค
2. ก้ากับให้มีเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น

5. การบริหารงานทั่วไป
1. ก้ากับให้มีการจัดการความรู้กับคณะกรรมการ
2. ก้ากับให้มีการจัดการความรู้แก่องค์กร
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแสดงความโปร่งใส
4. การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน
1. ก้ากับให้องค์การมหาชนด้าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตัง
2. ก้ากับให้มีการายงานผลการปฏิบัติงานพร้อม
ข้อเสนอแนะไปยัง รมว.

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ก้าหนดให้มีการจัดท้าและทบทวนระเบียบบุคคล
2. ก้ากับให้มีการจัดท้าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระยะยาว
3. ก้ากับให้มีการประเมินผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
4. ก้ากับให้มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่เพื่อต่อ
สัญญาจ้าง
6. การคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
1. ก้ากับให้องค์การมหาชนค้านึงถึงผู้รับบริการ
2. ก้ากับให้มีช่องทางการร้องเรียน
3. ก้ากับให้มีการน้าผลความพึงพอใจมาใช้
ในการพัฒนางานบริการขององค์การมหาชน

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
1. มีการประเมินตนเอง ทังแบบรายบุคคล
และแบบทังคณะ หรือในรูปแบบอื่น เช่น
การประเมิน 360 องศา
2. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม
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