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วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) รวบรวม เชื ่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศที่มีผลกระทบ 

ต่อน้ำจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ   
รวมทั้งให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ 

2) วิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
และระบบบริหารจัดการน้ำ 

3) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

4) นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้ 

5) ดำเนินการอื ่นเพ ื ่อพ ัฒนาระบบคลังข ้อมูลน้ำแห่งชาติตามที ่กฎหมายกำหนด  
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

   
งบประมาณ 239.77 ล้านบาท 

รายได้* 40.20 ล้านบาท 

เงินทุนสะสม 27.71 ล้านบาท 

อัตรากำลัง (กรอบ/บรรจุจรงิ) 140/126 อัตรา 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 128.82 ล้านบาท 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใชจ้่าย      420.84 ล้านบาท 

(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้) 

สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากร ร้อยละ 30.61 

(ตามมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

คณะกรรมการองค์การมหาชน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่หมดวาระ 

ประธานกรรมการ นายรอยล  จิตรดอน  19 พ.ย. 2562  22 มี.ค. 2566 
(พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเนื่องจากอายุ
ครบ 70 ปี บริบูรณ์ ในวันที ่2 ม.ค 2566) 

กรรมการโดยตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ) 

   

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (นายลลิต ถนอมสิงห์) 

   

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  (นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)    
อธิบดีกรมชลประทาน  (นายประพิศ จันทร์มา)    

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายวิชัย  อัศรัสกร     19 พ.ย. 2562 22 มี.ค. 2566 
นายธาดา เตียประเสริฐ  19 พ.ย. 2562 22 มี.ค. 2566 

(พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเนื่องจากอายุ
ครบ 70 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 20 ต.ค. 2565) 

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 14 มิ.ย. 2565 22 มี.ค. 2566 
ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์ 19 พ.ย. 2562 22 มี.ค. 2566 
นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์  19 พ.ย. 2562 22 มี.ค. 2566 

กรรมการและ
เลขานุการ 

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
(นายสุทัศน์ วีสกุล) 

  พ้นจากตำแหน่งเนือ่งจากอายุครบ 65 ปี 
บริบูรณ์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นคลังขอ้มูลและคลังความรูท้ี่ทนัสมยัเพือ่สนับสนนุให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจดัการน้ำอย่างมีประสทิธิภาพ 
และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 

* หมายเหตุ : จำแนกที่มาของรายได้ ดังรายละเอียดหน้า 34-36 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนทีไ่ด ้
(เทียบจาก 

ค่าเปา้หมาย) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 

Performance  Perspective 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน 

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ 

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติใน
การสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ำของประเทศ 

10 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 10 

1.1.2 จำนวนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อจำนวน
บุคลากรด้านวิจยั 

5 1.25 : 1 1.375 : 1 1.50 : 1 1.50 : 1 100 5 

1.1.3 จำนวนผู้ใช้ผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์

5 68 ราย 71 ราย 74 ราย 74 ราย 100 5 

1.1.4 ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5 79 คะแนน  80 คะแนน 81 คะแนน 81 คะแนน 100 5 

1.1.5 จำนวนชุมชนแกนนำที่มี
ความมั่นคงน้ำอุปโภค
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

5 55 ชุมชน 56 ชุมชน 57 ชุมชน 57 ชุมชน 100 5 

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญหรอืแผนปฏิบัตกิารของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภายใน 
     กระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

1.2.1 อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน 
Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD ใน
ภาพรวม 

3 อันดับ 38 อันดับ 37 อันดับ 36 อันดับ 38 50 1.5 

สรุปผลการประเมินระดับองค์กรของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนทีไ่ด ้
(เทียบจาก 

ค่าเปา้หมาย) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 

1.2.2 ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารจัดการภัยแล้ง 

3.5 ดัชนีภัยแล้ง
และดัชนี
เปราะบาง
จากภัยแล้งที่
เหมาะสม
สำหรับ
ประเทศไทย 
และเกณฑ์
เตือนภัยแล้ง
และแผนที่
เสี่ยงภัยแล้งที่
เหมาะสม
สำหรับ
ประเทศไทย
ในระดับ
ตำบล 

ต้นแบบระบบ 
ติดตามและ
พยากรณ์ 
ภัยแล้ง 

เกิดการใช้งาน
โดยหน่วยงาน
ด้านการ
บริหารจัดการ
น้ำที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย  
1 หน่วยงาน 

ดำเนนิการได้
ตามเป้าหมาย

ขั้นสูง 

100 3.5 

1.2.3 ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพฐานข้อมูล
ด้านน้ำ 

3.5 มาตรฐาน
ข้อมูลด้านน้ำ 
3 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลด้าน
น้ำที่ปรับตาม
มาตรฐานใหม่ 
3 ชุดข้อมูล 

ต้นแบบระบบ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลาง
ด้านน้ำ 

ดำเนนิการได้
ตามเป้าหมาย

ขั้นสูง 

100 3.5 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 

2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 

2.1.1 ความสามารถในการหา
รายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 

15 34.28 
ล้านบาท 

38.17 
ล้านบาท 

40.11 
ล้านบาท 

40.20 
ล้านบาท 

100 15 

2.1.2 ประสิทธิภาพการทำงาน
ของสถานีโทรมาตร 

10 ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 100 10 

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน  
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

 

5 - ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบ 
วงเงินรวมฯ    
ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด 

1.ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่
เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ 
2. ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรตาม
แผนที่เสนอต่อ
คณะกรรมการ 

- ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร จาก กพม. โดยไม่ต้อง

ประเมินในปี 2565 - 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนทีไ่ด ้
(เทียบจาก 

ค่าเปา้หมาย) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 

องค์การ
มหาชน ณ ต้น
ปีงบประมาณ 

Potential  Perspective 
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน 

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่
ดิจิทัล 

       

1) การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data)ประเด็นการ
ดำเนินงาน : ให้บริการ
ข้อมูลด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรนำ้ 

10 • มีรายชื่อชุด
ข้อมูล (Data 
Set) ท่ี
สัมพันธ์กับ
กระบวนการ
ทำงานตาม
ประเด็นการ
ดำเนินงาน
ภายใต้ 
Focus Area 

• มีคำอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ท่ี
สอดคล้องตาม
มาตรฐานท่ี สพร. 
กำหนด (14 
รายการ) ของทุกชุด
ข้อมูล (15 คะแนน)  

• มีระบบบัญชีข้อมูล
ของหน่วยงาน  
(Agency Data 
Catalog) พร้อม
แจ้ง URL ระบบ
บัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน   
(10 คะแนน) 
 

• นำข้ึนชุดข้อมูล 
metadata และ
ระบุแหล่งข้อมูล 
สำหรับชุดข้อมูลท่ี
ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 
100 ของชุดข้อมูล
เปิดท้ังหมดบน
ระบบบัญชีข้อมูล
ของหน่วยงาน  
เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ 
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ
เปิดท่ี สพร.กำหนด 
(20 คะแนน) 

• นำข้อมูลเปิดไปใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ตอบ
โจทย์ตามประเด็น
ภายใต้ของ focus 
area อย่างน้อย 1 
ชุดข้อมูล (5 
คะแนน) 

ดำเนนิการได้
ตามเป้าหมาย

ขั้นสูง 

100 10 

3.1.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) (ตัวชีว้ัด
บังคับ) 

10 330 
คะแนน 

- 400 
คะแนน 

420.63  
คะแนน 

100 10 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนทีไ่ด ้
(เทียบจาก 

ค่าเปา้หมาย) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ด้านการควบคุมดูแลกจิการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

10 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 10 

คะแนนรวม 98.42 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ระดับ 
ดีมาก  

หมายเหตุ :    สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 
ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี        หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 
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ตัวชี้วัด 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

สรุปผลการดำเนินงาน 3 ปี  
(ปี 2563 - 2565) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน เป้าหมายรวม ผลการดำเนินงาน 
มูลค่าที่เกิดจากการวิจยัและ
พัฒนา การให้บรกิาร การ
ถ่ายทอด และประยกุต์ใชอ้งค์
ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ  

9.2 เท่า 
ของบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 สสน. 
ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาจากคณะ
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินงาน 
“โครงการประเมินผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของ สสน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูล
ผลการดำเนินงานปี 2562 ผล
การศึกษาพบว่า การดำเนินงานของ 
สสน. ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเท่ากับ 3,459,384,343 
บาท คิดเป็น ผลกระทบทางตรง 
เท่ากับ 452,379,015 บาท 
ผลกระทบทางอ้อม เท่ากับ 
38,572,100 บาท และ ผลกระทบ
สืบเนื่อง เท่ากับ 2,968,433,228 
บาท และมีผลตอบแทนทางสังคม 
(Social Return on Investment 
:SROI) 8.37 เท่า และมูลค่า
ผลกระทบคิดเป็น 9.2 เท่าของ
งบประมาณปี 2562 ที่ สสน. ได้รับ
จัดสรร (376.7581 บาท) 

4.6 เท่า 
ของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2564 สสน. ดำเนินการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินงาน 
“โครงการประเมินผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของ สสน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ข้อมูล
ผลการดำเนินงานปี 2563 ผล
การศึกษาพบว่า การดำเนินงานของ 
สสน. ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เท่ากับ 1,447,353,182 บาท คิดเป็น 
ผลกระทบทางตรง เท่ากับ 
349,325,301 บาท ผลกระทบทางอ้อม 
เท่ากับ 366,609,317 บาท และ 
ผลกระทบสบืเนื่อง เท่ากับ 
731,418,564 บาท และมีผลตอบแทน
ทางสังคม (Social Return on 
Investment : SROI) 3.19 เท่า และ
มูลค่าผลกระทบคิดเป็น 4.6 เท่าของ
งบประมาณปี 2563 ที่ สสน. ได้รับ
จัดสรร (312.3353 บาท) 

6.3 เท่า 
ของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 สสน. 
ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาจาก
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินงาน “โครงการประเมินผล
กระทบจากการดำเนินงานของ 
สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยใช้ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานปี 2564 ผลการศึกษา
พบว่า การดำเนินงานของ สสน. 
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เท่ากับ 1,562,769,331 บาท คิด
เป็น ผลกระทบทางตรง เท่ากับ 
363,662,115 บาท ผลกระทบ
ทางอ้อม เท่ากับ 216,970,905 
บาท และ ผลกระทบสืบเนื่อง 
เท่ากับ 982,136,311 บาท และมี
ผลตอบแทนทางสังคม (Social 
Return on Investment : SROI) 
4.19 เท่า และมูลค่าผลกระทบคิด
เป็น 6.2 เท่าของงบประมาณปี 
2564 ที่ สสน. ได้รับจัดสรร 
(251.8483 บาท) 

3 เท่า 
ของงบประมาณ 

• ปี 2563 การดำเนินงานของ สสน. 
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เท่ากับ 3,459,384,343 บาท 

• ปี 2564 การดำเนินงานของ สสน. 
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เท่ากับ 1,447,353,182 บาท 

• ปี 2565 การดำเนินงานของ สสน. 
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เท่ากับ 1,562,769,331 บาท 

 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) 

   (monitoring KPI) 
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
• การบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ  

โดยบริหารคลังข้อมูลฯ ให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล จากคลังข้อมูลฯ  
เพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้ครบทุกด้าน โดยในปีงบประมาณ 2565 คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมี เสถียรภาพ 
ในการทำงานสูงถึงร้อยละ 100 และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ครอบคลุมการใช้งานใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ ด้านการจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน ด้านการจัดการน้ำ
พื้นที่นอกเขตชลประทาน ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ ด้านการบริหารจัดการภัย
พิบัติ ด้านน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เช่น ระบบคาดการณ์สภาพ
อากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ (Coupled Model for Weather Prediction) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและ
บริหารจัดการน้ำในพื ้นที ่ประเทศไทย ระบบติดตามภัยแล ้ง (Drought Monitoring System) ระบบคาดการณ์น ้ำเค ็มรุก  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำบางปะกง
ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood Forecasting and Warning System) และระบบคาดการณ์และเตือนภัย
ล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย (Forecasting and Early Warning System for The Gulf of Thailand) เป็นต้น รวมถึงมีการใช้ข้อมูล 
และระบบจากคลังข้อมูลน้ำฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ตัวอย่างสำคัญ เช่น สนับสนุนข้อมูลด้านการคาดการณ์
สภาพอากาศ แผนที่ฝนคาดการณ์ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่าง
เก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง การวิเคระห์สถานการณ์รุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน  การประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความ
กดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง เป็นต้น 

• การบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สสน. ได้ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับชุมชน 

แกนนำ 60 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนำให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่พื้นที่เครือข่ายต่อไป โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนำอย่างต่อเนื่อง 
เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2” (รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย) ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายจัดการน้ำ
ชุมชน ตามแนวพระราชดำริ คนอยู่กับป่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อ
นำไปสู่การถ่ายทอดและขยายผลการบริหารจัดการน้ำไปยังชุมชนเครือข่าย โดยมีเครือข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่เป็นแกนนำในการขยายผล 
พร้อมทั้งได้สนับสนุนโครงการของชุมชนในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
เพื่อให้เกิดสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับภูมิสังคม และขยายการถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จจากชุมชน
แกนนำสู่ชุมชนเครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุมชนแกนนำที่ดำเนินงานร่วมกับ สสน. สามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง
จนมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีชุมชนท่ีมีระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคตั้งแต่ร้อยละ 75 ข้ึนไป จำนวน 57 ชุมชน  

 

 



 
 

   9 
 

สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• ประสิทธิภาพการทำงานของโทรมาตร 

ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการน้ำของประเทศ 
ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นรุ่นที่ 5 (Version 5.0) ซึ่งจะรองรับการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการปรับรูปลักษณ์ภายนอก  
ให้ดูทันสมัย เป็นมาตรฐาน ช่วยให้การตรวจวัดต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำ มีเสถียรภาพและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนและตรวจวัดระดับน้ำของ สสน. มีจำนวน 950 สถานี โดยในปีงบประมาณ 2565 
ให้บริการข้อความสั้นแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก ระดับน้ำ รวม 5,482 ครั้ง มีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด จำนวน 1 ครั้ง โดยมีอัตราความ
ถูกต้องสูงถึงร้อยละ 99.98 และผลการตรวจสอบการทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพบว่ามีเสถียรภาพในการทำงานถึงร้อยละ 
95.25 โดยสามารถดูผลตรวจวัดจากระบบโทรมาตรได้แสดงผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net , ThaiWater Mobile Application 
และ Line official “ThaiWater” พร้อมส่งข้อความแจ้งเหตุเตือนภัยเมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติจาก
ปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ เตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันที เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย ป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงได้มีการบูรณาการข้อมูลจากสถานีโทรมาตรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยแสดงผลผ่าน
ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (National Hydro informatics Center : NHC) เพื ่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยร่วมกัน 

• ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการภัยแล้ง 

สสน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ภายใต้แผนบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเป็นการริเริ่มการพัฒนาฐานข้อมูลภัยแล้งของประเทศไทยในระดับ Local scale (ระดับจังหวัด/
อำเภอ/ตำบล) รวมทั้งระบบวิเคราะห์ ระบบแสดงผล และระบบรายงาน เพื่อใช้ในการติดตาม เตือนภัย และรายงานสถานการณ์ 
สนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับภาคการเกษตรและประชาชนได้เป็นอย่างมาก โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพัฒนาดัชนีภัยแล้งและดัชนีเปราะบาง
จากภัยแล้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และเกณฑ์เตือนภัยแล้งและแผนที่เสี่ยงภัยแล้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในระดับ
ตำบล และได้พัฒนาระบบติดตามภัยแล้ง และนำเสนอระบบแสดงผลผ่าน http://hydro-hims.hii.or.th/drough สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ภัยแล้งได้ในระดับตำบล ที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการน้ำได้ และเกิดการใช้งานโดยหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ งชาติ 
และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• มาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ  
สสน. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ และระบบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถรับ -ส่งข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้งาน

ร่วมกันได้ เพื่อให้ข้อมูลด้านน้ำอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน แลกเปลี่ยนและใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ตลอดจนนำไปสู่การบูรณาการงานในด้านอื่นๆ รวมกันต่อไป โดยในปีงบประมาณ 
2565 ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูลแล้วจำนวน 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลฝน ข้อมูลน้ำท่า และข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่แล้วเสร็จ 
โดยได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานข้อมูลน้ำกับชุดข้อมูลน้ำฝน ข้อมูลน้ำท่า และข้อมูลแหล่งน้ำ โดยปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
มาตรฐานข้อมูล รวมทั้ง พัฒนาต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ (Mini Thaiwater Share) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
Thaiwater Platform โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูล ระบบการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
การจัดการข้อมูลและการแสดงผล รองรับ 3 ชุดข้อมูลมาตรฐาน 
 
 

สามารถดูผลงานสำคัญ ของ สสน. เพิ่มเติมได้ที่  
• แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiWater : https://www.youtube.com/watch?v=Gj2Fh1WrM-o 
• ร ู ้จ ักเว ็บไซต์ ThaiWater.net เว ็บไซต์สำหร ับต ิดตามสถานการณ์น ้ำของประเทศไทย จากคลังข ้อม ูลน้ำแห่งชาติ  : 

https://www.youtube.com/watch?v=IIDI7nrOkOM 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gj2Fh1WrM-o
https://www.youtube.com/watch?v=IIDI7nrOkOM
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด     องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังท่ีแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 
 นโยบายและแผนระดับชาติ 

ตัวชี้วัด : 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
ของประเทศ 

น้ำหนัก ร้อยละ 10  

คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนเพื่อการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
ของประเทศ โดยกำหนด Road Map ที่จะดำเนินงานในปี 2561-2565 การบริหารคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” 
เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการน้ำของประเทศให้ครบทุกดา้น โดยตัวช้ีวัดนี้จะมุ่งเน้น “การใช้ข้อมูล” ซึ่งสำคัญกว่า “การมีข้อมูล” 
โดยหากพิจารณาแล้วการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยจะมีลักษณะการใช้ข้อมูลอยู่ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การคาดการณ์
ลักษณะอากาศ 2) การจัดการน้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน 3) การจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน 4) น้ำอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรม 5) น้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ 6) การบริหารจัดการภัยพิบัติ 7) น้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า 8) ด้านการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 9) โครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูล  

โดยขอบเขตของตัวชี้วัดนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านที่ 1-7 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์น้ำ
โดยตรง 

องค์ประกอบ เกณฑ์ความสำเร็จ 
ความสำเร็จแต่ละองค์ประกอบ 

รวม 5 ป ี 2561 2562 2563 2564 2565 

1) Availability Uptime ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 7 ด้าน 7 ด้าน 7 ด้าน 7 ด้าน 7 ด้าน 7 ด้าน 
ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

2) Service Data log ที่แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่างคลังข้อมูลฯ กับหน่วยงานอื่น 

7 ด้าน 1 ด้าน 3 ด้าน 5 ด้าน 7 ด้าน 7 ด้าน 

ร้อยละ 25.00 3.50 10.70 18.00 25.00 25.00 
3) Tool จำนวนระบบสนับสนุน/ 

คำแนะนำเชิงเทคนิค 
7 ด้าน 1 ด้าน 3 ด้าน 5 ด้าน 7 ด้าน 7 ด้าน 

ร้อยละ 25.00 3.50 10.70 18.00 25.00 25.00 
4) Report รายงาน/ประกาศแจ้งเตือน

สถานการณ์ 
7 ด้าน - 1 ด้าน 3 ด้าน 5 ด้าน 7 ด้าน 

ร้อยละ 25.00 - 3.60 9.00 15.00 25.00 
ร้อยละความสำเร็จรวมทุกองค์ประกอบ 100.00 32.00 50.00 70.00 90.00 100.00 

  
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 
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ข้อมูลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 (คิดเป็น 100 คะแนน) 
สสน. ได้ดำเนินการบริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้มีเสถียรภาพ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และผลักดนัให้

เกิดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผล
การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี ้

1) Availability : บริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี 
Uptime ร้อยละ 100.00 (คะแนนร้อยละ 25)  

2) Service : เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ กับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ครบทั้ง 7 ด้าน (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่ 

- ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, กรมอุตุนิยมวิทยา 
- ด้านการจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมชลประทาน 
- ด้านการจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน :  เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน), กรมทรัพยากรน้ำ, กรมเจ้าท่า 
- ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลกับการประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค 
- ด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมประมง 
- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กรมทรัพยากรธรณี 
- ด้านน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า : เชื่อมโยงข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3) Tool : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์น้ำหรือให้คำแนะนำเชิงเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ ครบทั้ง 7 ด้านแล้ว (คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่  

- ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ คือ ระบบคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ (Coupled Model 
for Weather Prediction)  

- ด้านการจัดการน้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหาร
จัดการน้ำในพ้ืนท่ีประเทศไทย 

- ด้านการจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน คือ ระบบติดตามภัยแล้ง (Drought Monitoring System) 
- ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม คือ ระบบคาดการณ์น้ำเค็มรุก 
- ด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ  คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหาร

จัดการน้ำในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำบางปะกง 
- ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ  คือ ระบบคาดการณแ์ละเตือนภยัน้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood Forecasting 

and Warning System) และระบบคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย (Forecasting and Early Warning System 
for The Gulf of Thailand) 

- ด้านน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า คือ ระบบคาดการณ์ฝนรายเดือนหกเดือนล่วงหน้า 
4) Report : มีผลการรายงานหรือประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ โดยหน่วยงานรับผิดชอบที่มีภารกิจหลักในแต่ละ

ด้าน ได้รับการสนับสนุนท้ังข้อมูลและระบบวิเคราะห์จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่ สสน. พัฒนาขึ้น ครอบคลุมการใช้ข้อมูล 7 ด้าน 
(คะแนนร้อยละ 25) ได้แก่ 

ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศ ด้านการจัดการน้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และด้านการจัดการน้ำพื้นที่นอก
เขตชลประทาน : สนับสนุนข้อมูลดา้นการคาดการณส์ภาพอากาศ แผนที่ฝนคาดการณ์ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการบริหารจดัการ
น้ำ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง โดยสนับสนุนข้อมูลให้แก่ สทนช. เพื่อใชใ้นการออก
ประกาศในนามกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เช่น 
ประกาศศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพ้ืนท่ีภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับท่ี 1/2564 เรื่อง การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำ
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ล้นตลิ่งลุ่มแม่น้ำโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา และประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2564 และฉบับที่ 2/2565 เรื่อง  
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง เป็นต้น  

ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ : สสน. ได้สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการวิเคราะห์ประเมินภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีเกิดความเชื่อมั่นและเข้าใจเรื่อง "การใช้งาน
ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ” เห็นภาพรวมสถานการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสนับสนุนปฏิบัติการได้ตามภารกิจ
อย่างเป็นระบบ 

 ก่อนเกิดภัย : ช่วยช้ีเป้าพื้นท่ีเสี่ยง เกิดการเตรยีมพร้อมล่วงหน้า สามารถรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที ลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 ระหว่างเกิดภัย : สนับสนุนการตัดสินใจสั่งการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรบรรเทาสาธารณภยัที่มีอยู่
จำกัดไปยังจุดวิกฤตที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

 หลังเกิดภัย : ประเมินการถอนกำลัง/โยกย้ายทรัพยากรบรรเทาสาธารณภัยจากจุดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว  
ไปยังพื้นที่วิกฤตอื่นๆ ต่อไป  รวมทั้งใช้ในการพิจารณาการจัดสรรมวลน้ำ/บริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 

และสนับสนุนข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) และได้นำไปสู่การ
ออกประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากอิทธิพลหย่อม
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 
7/2565 เรื ่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง  
และประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและปรับแผนบริหารจัดการ
น้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2565  เรื่อง เฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกลาง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง  
ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 51/2565  เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จากพายุดีเปรสชันบรเิวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โนรู (NORU)” ที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวนัท่ี 
27-28 กันยายน 2565 ส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 27-29 
กันยายน 2565 และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตก
หนักถึงหนักมากกับลมกระโชกแรงบางแห่ง 

ด้านน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม และด้านน้ำเพื่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ : สสน.ได้เข้าร่วมประชุม
เตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาการรกุตัวของน้ำเค็มของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ณ สถานี
สูบน้ำดิบบางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้แทน สสน. ได้นำเสนอข้อมลูสำรวจ
ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตามระดับความลึกและระยะทาง และข้อมูลคาดการณ์ระดับน้ำทะเลที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธี 
Harmonic Analysis เพื่อใช้ติดตามและเตรียมการป้องกันปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน และ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้นำผลสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวรายงานต่อ กนช. ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว ยังเป็น
ข้อสนับสนุนในการออกประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัว
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโกคบริโภคและการใช้
น้ำเพื่อการเกษตรได้ 
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 ด้านน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า : สสน. ได้สนับสนุนข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนของประเทศไทย เพื่อใช้
ประกอบการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรบัการเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการวางแผนเก็บกักและแผนการระบายน้ำใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
แสดงในบทความเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย ดร.สราวุธ จำรัสศรี 
หัวหน้าแผนกบริหารจัดการน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือครบรอบ 40 ปี ภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 
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ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังท่ีแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 
 นโยบายและแผนระดับชาติ 

ตัวชี้วัด : 1.1.2 จำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อบุคลากรด้านวิจัย น้ำหนัก ร้อยละ 5  

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สสน. สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จและตีพิมพ์หรือนำเสนอใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อจำนวนบุคลากรด้านวิจัย โดยบทความฯ ประกอบด้วย 

1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review 

/ Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1.25 : 1 1.375 : 1 1.50 : 1 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 1.5 : 1 (คิดเป็น 100 คะแนน) 
ปีงบประมาณ 2565 สสน. มีนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 13 คน (ประกอบด้วยนักวิจัย 4 คน และผู้ช่วย

นักวิจัย 9 คน) โดยมีผลงานบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านการประชุมวิชาการและวารสาร จำนวน 20 เรื่อง คิดเป็น
สัดส่วนจำนวนบทความวิจัยต่อบุคลากรที่ทำวิจัย เท่ากับ 1.50 : 1 โดยมีรายชื่อผลงานบทความวิชาการที่เผยแพร่ดังนี้ 

ที ่ ชื่อบทความ (ผู้เขียน) ชื่องานประชมุวิชาการ/วารสาร 
1.  เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี่แบนกว้างเพื่อ

สำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่  
(เรือตรี อำนาจ สมภาร, พงษ์ศักดิ ์จินดาศรี) 

งานประชุมวิชาการวิศกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์) 
และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 5 (Vol no 1 /Page 10) 
(วารสาร) 

2.  Development of a web-based interface for urban 
flood warning system in Bangkok, Thailand. 
(Kay Khaing Kyaw, Ticha Lolupiman, Narongrit 
Luangdilok, Piyamarn Sisomphon) 

5th International Conference on Water 
Resources Engineering 25-26 November 
2021 (ออนไลน์) 

3.  การพัฒนาระบบติดตามภยัแล้งด้วยดัชนีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งสําหรับ
ประเทศไทย  
(ทิชา โลลุพิมาน, Kay Khaing Kyaw, ณรงค์ฤทธิ์ เหลืองดิลก, ปิย
มาลย์ ศรีสมพร) 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหลง่น้ำแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์) 
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ที ่ ชื่อบทความ (ผู้เขียน) ชื่องานประชมุวิชาการ/วารสาร 
4.  Simulation of water losses for the 1D salinity forecasting 

model in Chao Phraya River.  
(Kachapond  Chettanawanit,  Theerapol  Charoensuk,  
Narongrit  Luangdilok,  Watin  Thanathanphon, Apimook 
Mooktaree, Ticha Lolupiman, Kay KhaingKyaw, Piyamarn 
Sisomphon) 

5th International Conference on Water 
Resources Engineering 25-26 November 
2021 (ออนไลน์) 

5.  การศึกษาพฤติกรรมความเค็มรุกตวัในแม่น้ำเจ้าพระยา  
(ธีรพล เจรญิสุข, คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์, ณรงค์ฤทธิ์ เหลืองดิลก
, วาทิน ธนาธารพร, Kay Khaing Kyaw, ทิชา โลลุพิมาน, 
อภิมุข มุขตาร,ี ปิยมาลย์ ศรสีมพร, ธนัสพงษ์ โภควนิช และสรุ
เจตส์ บญุญาอรุณเนตร) 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหลง่น้ำแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์) 

6.  Tropical cyclone track prediction through a coupled 
WRF-ROMS-SWAN model : A case study of tropical 
storm pabuk (2019)  
(Jitraporn Phaksopa, Bojara Assawakittimakul, Kritanai 
Torsri, Rati Sawangwattanaphaibun, Watin 
Thanathanphon, Kanoksri Sarinnapakorn) 

The 1st Thailand Weather and Climate 
Symposium 2021 (Online) 

7.  Assessing the future climate change, land use change, 
and abstraction impacts on groundwater resources in the 
Tak Special Economic Zone, Thailand  
(Winai Chaowiwat) 

ELSEVIER - Environmental Research 
Volume 211, August 2022 (วารสาร) 

8.  Impacts of climate and land use change on groundwater 
recharge under shared socioeconomic pathways : A case 
of Siem Reap, Cambodia  
(Winai Chaowiwat) 

ELSEVIER - Environmental Research 
Volume 211, August 2022 (วารสาร) 

9.  An extended-range weather forecast over two weeks 
using a coupled. WRF-ROMS model: A case study of 
Chao Phraya (CPY) river basin  
(Kritanai Torsri, Rati Sawangwattanaphaibun, Kanoksri 
Sarinnapakorn, Surajate Boonya-aroonnet) 

THA 2022 International Conference on 
Moving Towards a Sustainable Water and 
Climate Change Management After COVID-
19 (Online) 

10.  Comparison of anthropogenic local and global emission 
inventories for greater Bangkok  
(Kanoksri Sarinnapakorn ,Surajate Boonya–Aroonnet, 
Nosha Assareh , Kritanai Torsri , Rati 
Sawangwattanaphaibun ,Aungkana Jinvong) 

The 6th Environment Asia Virtual 
International Conference: Challenge of 
Global Environmental Changes in the 21st 
Century, 20-21 December 2021 
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ที ่ ชื่อบทความ (ผู้เขียน) ชื่องานประชมุวิชาการ/วารสาร 
11.  Impact of the assimilation of multi-platform observations 

on heavy rainfall forecasts in Kong-Chi Basin, Thailand  
(Thippawan Thodsan ,Falin Wu, Kritanai Torsri, 
Thakolpat Khampuenson, Gongliu Yang) 

available online at MDPI 
 
https://www.mdpi.com/2073-
4433/12/11/1497 

12.  Evaluation of spatial-temporal characteristics of rainfall 
variations over Thailand inferred from different gridded 
datasets (Kritanai Torsri ,Zhaohui Lin ,Victor Nnamdi Dike 
,Thippawan Thodsan, Prapaporn Wongsaming) 

available online at MDPI 
 
https://www.mdpi.com/2073-
4441/14/9/1359 

13.  Simulation of summer rainfall in Thailand by IAP-AGCM 4.1   
(Kritanai Torsri, Zhaohui Lin, Victor Nnamdi Dike, He 
Zhang, Chenglai Wu and Yue Yu) 

available online at  MDPI 
 
https://www.mdpi.com/2073-
4433/13/5/805 

14.  Land, Water and forest resources management for 
sustainable community development  
(ณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ) 

งานเสวนาวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - 
ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (The 2nd Lancang-Mekong 
Water Resources Cooperation Forum )  
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 (ออนไลน์) 

15.  โจทย์ประเทศไทย เพื่อการพัฒนาอย่างฉลาดและยั่งยืน  
(ณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ) 

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ  
ครั้งที่ 26 และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 
หัวข้อ “คณิตศาสตร์แนวหนา้สำหรับการพัฒนา 
(Frontier in Mathematics for Smart and 
Sustainable Development)” วันท่ี 18-20 
พฤษภาคม 2565 งานประชุมวิชาการ (ออนไลน์)  

16.  Development of Near Real-Time PWV Estimation 
System for Monitoring the Meteorological Events in 
Thailand  
(Patsharawadee Chitsutti, Pongsak Jindasee) 

International Journal of Geoinformatics, 
Vol.18, No.3 June 2022 ISSN: 1686-6576 
(Printed) ISSN 2673-0014 (Online) |  
© Geoinformatics International 

17.  การวิเคราะห์ข้อมลูภาพเพื่อตดิตามปริมาณน้ำฝนและคาดการณ์
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย Analysis of image-based data to track 
rainfall and forecast flood risk areas  
(กัลยรัตน์ เจรญิปรุ, ดร.ปรารถนา ดีประเสริฐกลุ) 

The 18th National Conference on 
Computing and Information Technology, 
NCCIT2022, Vol 18, Page 5, 19-20 May 2022 

18.  การบริหารจัดการน้ำในลุม่น้ำชี-มลู ด้วยวิธีการกำหนดการเชิง
เส้น ภายใต้ผลกระทบความต้องการการใช้น้ำน้อยสดุ (Water 
management in the Chi-Mun River basin by linear 
programing method under the minimal effect of water 
demand)  
(สุลักษณ์ ชัยขรรค์) 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 8 (The 8 
TECHCON 2022) หัวข้อ“เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถี
ชีวิตใหม่” วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 (ออนไลน์) 
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ที ่ ชื่อบทความ (ผู้เขียน) ชื่องานประชมุวิชาการ/วารสาร 
19.  The rainfall detection and color classification of radar 

images using machine learning  
(Prattana Deeprasertkul) 

International Journal of Multidisciplinary 
Research and Publications ISSN (online) 
2581-6187 

20.  การพัฒนาต้นแบบระบบเรือสำรวจเพื่อการตรวจวัดทางน้ำ 
(Development of a prototype for survey boat system 
for aquatic measurement)  
(ชวิน กันยาวราลักษ์) 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 7 
วันท่ี 5 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ เบอร ์
เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
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ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังท่ีแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 
 นโยบายและแผนระดับชาติ 

ตัวชี้วัด : 1.1.3 จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5  

คำอธิบาย :  

• พิจารณาจากจำนวนผู้นำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

• ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่ สสน. พัฒนาขึ้น เช่น ระบบโทรมาตร ระบบ Internet 
GIS-MIS แบบจำลอง ระบบข้อมูล ระบบความรู้ ระบบการจัดการชุมชน เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ รวมถึง
องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ท่ี สสน. ผลักดัน/ส่งเสริมให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

• ผู้นำผลงานไปใช้ เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
เป็นต้น โดยเป็นผู้ใช้ผลงานจาก สสน. โดยตรง และผู้ใช้ผลงานของ สสน. ผ่านการถ่ายทอดขยายผลโดยชุมชนท่ีร่วมดำเนินการ
กับ สสน. 

• พิจารณาจาก : จำนวนผู้นำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สสน. ปีงบประมาณ 2561 -2565 ไปใช้
ประโยชน์ 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานเดียวกันมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ผลงานให้นับจำนวนหน่วยงานซ้ำได้ 
เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

68 ราย 71 ราย 74 ราย 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 74 ราย (คิดเป็น 100 คะแนน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมของ สสน. ปี 2561-2565 สู่ผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ จำนวน 74 ราย ดังน้ี 

ที ่ หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน ์

1.  กรมควบคุมมลพิษ ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและ
บริหารจดัการน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวนัออก (เพิ่มประสิทธิภาพ) 

2.  Thai PBS เว็บไซต์ Thaiwater.net  
(ผู้นำข้อมูลไปใช้ รวม 10 หน่วยงาน) 3.  Panya Consultant 

4.  Sunday Inc Co., Ltd. (easysunday.com) 
5.  Facebook "Data ร้อนๆ" 
6.  Department of Civil Engineering, Kasetsart 

University, Thailand 
7.  Thai-waterway.vercel.app 
8.  Workpoint TODAY 
9.  สำนักข่าวกรมประชาสมัพันธ์ 
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ที ่ หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน ์

10.  ThaiNews Online  

11.  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
12.  กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แผนที่คาดการณฝ์นรายฤดูกาล one map 
13.  อบต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น แผนที่ภูมสิารสนเทศน้ำระดับตำบล 

(ผู้นำข้อมูลไปใช้ รวม 18 หน่วยงาน) 
 
 
 
 

14.  อบต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดติถ์ 
15.  มูลนิธิปิดทองหลังพระ 
16.  อบต.เม็กดำ อ.พยัคฆภมูิพิสัย จ.มหาสารคาม 
17.  อบต.ยางสสีุราช อ.ยางสสีุราช จ.มหาสารคาม 
18.  อบต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 
19.  อบต.ขนุน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรสีะเกษ 
20.  อบต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
21.  อบต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 
22.  อบต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
23.  อบต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 
24.  อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 
25.  เทศบาลเมืองแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี  

จ.อุบลราชธาน ี

26.  เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ์

27.  เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

28.  เทศบาลตำบลชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรมัย ์

29.  เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

30.  เทศบาลตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 

31.  กรมกิจการพลเรือนทหาร คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ  
(ผู้นำข้อมูลไปใช้ รวม 12 หน่วยงาน) 32.  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 

33.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
34.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ 
35.  สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
36.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
37.  การประปานครหลวง  
38.  กรมทรัพยากรธรณ ี
39.  กรมเจ้าท่า 

40.  กรมอุตุนิยมวิทยา 

41.  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

42.  กรมทรัพยากรน้ำ 
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ที ่ หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน ์

43.  ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ระบบต้นแบบแสดงผลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ 

44.  ชุมชนแม่แดดน้อย ระบบสบู ระบบเติมน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
(ผู้นำไปใช้ประโยชน์ รวม 6 ราย) 45.  ชุมชนตำบลเหล่าหมี  

46.  ชุมชนตำบลนาป่าแซง 
47.  ชุมชนเครือข่ายลุม่น้ำแมล่ะอุป 
48.  ชุมชนเพ็กเฟื้อย 
49.  ชุมชนตำบลนครปา่หมาก  
50.  ชุมชนทุ่งสง-ตำบลที่วัง ระบบท่อส่งน้ำจากภูเขา 

(ผู้นำไปใช้ประโยชน์ รวม 2 ราย) 51.  เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่ลาว 
52.  ชุมชนบ้านตูม อาคารบังคับน้ำหน้าท่อ 

(ผู้นำไปใช้ประโยชน์ รวม 6 ราย) 53.  ชุมชนท่ามะไฟหวาน 
54.  ชุมชนตำบลโนนกาหลง 
55.  ชุมชนตำบลภเูขาทอง (บ้านหนองคำใหญ่ หมู่ 2) 
56.  ชุมชนตำบลโชคชัย (บ้านคำพอก) 
57.  ชุมชนบ้านวังยาว 
58.  ชุมชนเครือข่ายลุม่น้ำแมล่ะอุป การบริหารจัดการสระเก็บน้ำขนาดเล็ก แบบขุด 2 ระดับ 

(ผู้นำไปใช้ประโยชน์ รวม 8 ราย) 
 

59.  ชุมชนเพ็กเฟื้อย 
60.  ชุมชนตำบลเวียงคุก  
61.  ชุมชนตำบลบุ่งคล้า 
62.  ชุมชนลิ่มทองและเครือข่าย  
63.  ชุมชนกุดใหญ่ (บ้านแคน)  
64.  ชุมชนม่วงชุม  
65.  ชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแต 
66.  ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ระบบสำรองและกระจายน้ำโดยใช้ หอถังสูง 7.5 เมตร

แบบน๊อคดาวน ์
67.  ชุมชนตำบลดงละคร  บานระบายและควบคุมน้ำชนิดปรบัได ้

68.  ชุมชนโนนแต้  การออกแบบฝายน้ำล้น โดยประยกุต์ใช้ soil cement  
เป็นแกน 

69.  เครือข่ายชุมชนเครือข่ายลุม่น้ำแมล่ะอุป  ระบบสบูน้ำผิวดินพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย โดย
ประยุกต์ใช้ปั๊ม submerge 

70.  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) - เว็บไซตศ์ูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด 
- ระบบตดิตามสถานการณ์น้ำ Waterinfo (One Map) 
(ภายใต้โครงการความร่วมมือทงวชิาการ ระหว่าง สทนช. 
และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ) 

 
 
 



 
 

   23 
 

ที ่ หน่วยงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน ์
71.  โรงพยาบาลราชวิถี - ระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลือ่นที่ Mobile Mapping 

System (MMS) 
- ระบบสำรวจอากาศยานไร้คนขับ หรือ Unmanned 

Aerial Vehicle (UAV) 

72.  คณะอนุกรรมการอำนวยการก่อสร้างพื้นที่ 016 

73.  สำนักการระบายนำ้ กรุงเทพมหานคร เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแบบหลายความถี ่
74.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ระบบคำนวณด้วยแบบจำลอง WRF-Chem v4.4 
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ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังท่ีแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 
 นโยบายและแผนระดับชาติ 

ตัวชี้วัด : 1.1.4 ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ น้ำหนัก ร้อยละ 5  

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากคะแนนรวมของหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำกับ สสน. โดยแบ่งคะแนนความสำเร็จของความ
ร่วมมือเป็น 3 ระดับ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของความร่วมมือ ดังนี้ 

ระดับความสำเร็จของความร่วมมือ ระดับคะแนน 
มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี MOU 1 
มีแผนงาน/โครงการร่วมกันต่อเนือ่งจากปีท่ีผ่านมา หรือมี MOA 3 
มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีท่ีผา่นมา จนมีผลงานร่วมกัน  5 
   

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

79 คะแนน 80 คะแนน 81 คะแนน 

เง่ือนไข : 

• กรณีบางหน่วยงานมีความร่วมมือกับ สสน. ในหลายระดับ ให้นับท่ีระดับคะแนนสูงสุด 

• กรณีบางหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาย่อย ให้นับคะแนนแยก (ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยให้นับคะแนนแยกแต่ละ

คณะ สภาเกษตรกรแห่งชาติให้นับคะแนนแยกแต่ละจังหวัด เป็นต้น) 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 81 คะแนน (คิดเป็น 100 คะแนน) 
สสน.ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายความ

ร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ครอบคลุมทั้งภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยปีงบประมาณ 2565 มีระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 81 คะแนน ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน ระดับคะแนน 
ความร่วมมอื 

กิจกรรม/โครงการความร่วมมอื 

1.  มูลนิธิอุทกพัฒน์  1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำ
ชุมชน ระดับท้องถิ ่น สู ่การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน”เมื ่อวันที ่ 9 
ธันวาคม 2564 และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี 
ลงพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับการบร ิหารจัดการน้ำ  
แก่หน่วยงานท่ีร่วมดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ 

2.  กระทรวงมหาดไทย  1 
3.  กองทัพบก  1 
4.  กอ.รมน.   1 
5.  สถาบันปฏริูปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  1 
6.  กรมพัฒนาท่ีดนิ  1 
7.  กรมทรัพยากรนำ้ 1 
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ที ่ หน่วยงาน ระดับคะแนน 
ความร่วมมอื 

กิจกรรม/โครงการความร่วมมอื 

8.  กองตรวจกจิการอุตสาหกรรม 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

3 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Quantum GIS เพื่อใหส้ามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปประยกุต์ใช้ในการลงพิกัด
ตำแหน่งสถานท่ีเกบ็อาวุธยุทธภณัฑ์ทั่วประเทศ 

9.  สมาชิก AHC จำนวน 9 ประเทศ 
ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย เวียดนาม 

3 - กิจกรรม ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) 
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 

- กิจกรรม ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) 
ครั้งที่ 1 (The 1st AHC Knowledge Sharing on TA2: Big 
Data and Data Analytics)  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 

10.  ASEAN CIO Association 
(ACIOA) 

3 ก ิ จ ก ร ร ม  The 1st and 2nd Follow up meeting of 
“Hydroinformatics for Disaster Management in 
ASEAN” Collaboration between AHC and ACIOA  
เมื ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  
โดยนำเสนอวิธีการเฝ้าติดตาม เตือนภัย และเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยสถานการณ์ภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น  

11.  IHE Delft, Netherlands 3 - กิจกรรม RECONECT: 6th General Assembly Meeting 
เมื ่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 และ 2-3 ธันวาคม 
2564  สสน .  ในฐ านะ  International Collaborator  
ได้นำเสนอข้อมูลและวิธีแก้ปัญหาด้านการจัดการน้ำชุมชม
พื้นที่ทุ่งรังสิต ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการใช้แบบจำลอง
ด้านน้ำ (Existing hydrodynamic models) เพื ่อติดตาม
สถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแผนการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- กิจกรรม RECONECT: 7th General Assembly Meeting 
เม ื ่อว ันท ี ่  23-25 พฤษภาคม 2565 สสน. ในฐานะ 
International Collaborator ได ้นำเสนอข้อม ูลและวิธี
แก้ปัญหาด้านการจัดการน้ำชุมชมพื้นที่ทุ ่งรังสิต ลุ ่มน้ำ
เจ ้าพระยา ด ้วยการใช ้แบบจำลองด ้านน้ำ (Existing 
hydrodynamic models) การวิเคราะห์และคาดการณ์
การจัดเก็บน้ำในร่องสวนปาล์ม และการสำรวจด้วยรถ 
Mobile Mapping System (MMS) เพื ่อเก็บข้อมูลพื ้นที่ 
เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งนำไปสู่การเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติในอนาคตต่อไป 

12.  Japan Aerospace Exploration 
Agency (JAXA) 

1 กิจกรรม kick-off meeting ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2564 เพื่อหารอืแนวทางการดำเนนิงานร่วมกัน 
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ที ่ หน่วยงาน ระดับคะแนน 
ความร่วมมอื 

กิจกรรม/โครงการความร่วมมอื 

13.  คณะประมง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5 - การพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลและวิเคราะห์เพื ่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ) 

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ
ตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร GOT001 (Improvement 
and maintenance of the GOT001 marine real-time 
measurement system) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

14.  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) 

5 - โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ 
สสน. เพื่อตดิตามสถานการณ์น้ำ 

- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื “ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ” เนื่องในวันน้ำโลก ว่าด้วยการพัฒนา
และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพ่ือบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 

15.  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  

1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื “การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล” เพือ่ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอรม์
ข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์ข้อมลูวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อต่อยอดองค์
ความรู้และเสริมสรา้งความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเล
ของประเทศไทยต่อไป 

16.  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
สภากาชาดไทย 

5 - โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบตัิชุมชนเพื่อนพ่ึง (ภาฯ)  
- โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอตัโนมัติเพื่อสนับสนุนการ

เตือนภัยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มนำ้โขง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพการใช้ระบบการเฝ้า
ระวัง การเตือนภัยให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

17.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื สร้างต้นแบบ คลังข้อมลู
น้ำแห่งชาติ ส่วนหน้า ภาคเหนือตอนบน มุ่งต่อยอดให้เกิดผล
ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ำระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกดิการ
ประยุกต์ใช้ วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับลุ่มน้ำ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 
รวมทั้งแลกเปลี่ยน เสริมสร้างองคค์วามรู้ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรร่วมกัน ให้สามารถนำผลงานมาประยุกต์ใช้ 
เกิดประโยชน์ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ด้วย
ตัวเองอย่างยั่งยืน จากความร่วมมอืในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น 
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ที ่ หน่วยงาน ระดับคะแนน 
ความร่วมมอื 

กิจกรรม/โครงการความร่วมมอื 

   ของการผลักดันใหเ้กิดเป็น “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้า 
อว. (ภาคเหนือตอนบน)” นำร่องเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
เพื่อการใช้งานในระดับภาคแห่งแรกของประเทศไทย 

18.  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
หรือ depa (Digital Economy 
Promotion Agency) 

1 - ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสน. และ 
depa เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอัจฉริยะ” เพื่อร่วมกัน
ดำเนินงานพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ
ฐานข้อมูลด้านน้ำ และการบริหารจัดการเมือง ซึ่งจะช่วย
ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนำร่องทั่วประเทศ รวมถึง
การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกับการบริหารจัด
การเมืองไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและ
ยั่งยืนให้กับเมืองหลัก และเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

- กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สสน. depa และบริษัท  
ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทย สานต่อความสำเร็จโครงการ 
Hydrogence โดยจะดำเนินการในรูปแบบของ 
1) การทดลอง และทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวในพื้นที่นำ

ร่องในกรุงเทพฯ (Proof-of-Concept หรือ PoC) 
2) เกิดแพลตฟอร์มต้นแบบในการติดตามน้ำท่วมด้วย IoT 

(monitor) 
3) คาดการณ์ปริมาณน้ำและทิศทางการไหลด้วย machine 

learning (Prediction) เพื่อวางแผนและเตือนภัยได้
อย่างทันท่วงที (Planning & warning)  

4) ทดสอบระบบสั่งการ และควบคุมการเปิดปิดประตู
ระบายน้ำแบบอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วยระบบ AI 
(Control) 

5) สร้างความมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชน (social 
sensor) 

19.  บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทย 1 

20.  บริษัท ท.ีซี.ฟาร์มาซูตคิอล 
อุตสาหกรรม จำกดั 

3 การจัดการน้ำชุมชน : เครือข่ายลุม่น้ำปราจีน จังหวัด
สระแก้ว และเครือข่ายลุม่น้ำยม จงัหวัดแพร่  
(อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 

21.  บริษัท ปนูซเิมนตไ์ทย จำกดั 
(มหาชน) 

3 - โครงการสร้างสวนเกษตรผสมผสานแบบร่องสวน โดย
ประยุกต์ใช้ ว และ ท ร่วมกับภูมิปญัญาท้องถิ่น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำและเก็บกักน้ำในพื้นที่
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 

- การจัดการน้ำชุมชน : ชุมชนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 
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ที ่ หน่วยงาน ระดับคะแนน 
ความร่วมมอื 

กิจกรรม/โครงการความร่วมมอื 

22.  บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม 
จำกัด 

3 โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชุมชนตำบลซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบรุี 
จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 

23.  บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

3 การจัดการน้ำชุมชน : กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่าง
เก ็บน ้ำห ้วยทราย ต.เข ื ่อนผาก อ.พร ้าว จ.เช ียงใหม่   
และช ุมชนโรงเร ียนฉลองร ัช ต .กองก ๋อย อ .สบเมย  
จ.แม่ฮ่องสอน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)  

24.  สถานเอกอัครราชทูตไทย  
ณ เวียงจันทร์  

1 โครงการเพิ ่มประสิทธ ิภาพระบบแจ้งเตือนจากสถานี 
โทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยใน สปป.ลาว 
ระยะที่ 1 25.  กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ สปป. 

ลาว 
1 

26.  กรมแผนการและการเงิน สปป. 
ลาว 

1 

27.  มูลนิธิพัชรสุธาคชานรุักษ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

5 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์  

28.  กรมอุตุนิยมวิทยา 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทก
วิทยา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ” 

29.  บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) 
จำกัด 

1 Benefit Quantification of Thailand CWP Projects 
Y2022 and Y2023-2027 projects (Khon Kaen and 
Nakhon Sawan Provices, Thailand) 

30.  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 
(มหาชน) 

1 โครงการการบริหารจัดการพื ้นที ่ด ้วยระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ระยะที่ 1 การวิเคราะห์
พื้นที่ข้ันต้น 

31.  สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 การจัดการน้ำชุมชน : ชุมชนคำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 
และชุมชนบ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 
(ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ) 

32.  สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธาน ี 5 การจัดการน้ำชุมชน : ชุมชนตำบลหนองสะโน  
จ.อุบลราชธาน ี(ดำเนินการจนเกดิผลสำเร็จ) 

33.  สำนักการระบายนำ้ 
กรุงเทพมหานคร 

1 ความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
โดยนำเร ือสำรวจอ ัตโนมัต ิตรวจวัดแบบหลายความถี่   
ของ สสน. ลงพื้นที่สำรวจคลองประเวศบุรีรมย์ สแกนท้อง
คลองคลองประเวศบุรีรมย์ แบบสามมิติ เพื ่อประเมินหา
จุดอ่อนการระบายน้ำในพื้นท่ี เพื่อเป็นการเตรียมการเพิ่มขีด
ความสามารถการระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับฝนตกหนัก 
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ที ่ หน่วยงาน ระดับคะแนน 
ความร่วมมอื 

กิจกรรม/โครงการความร่วมมอื 

34.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

1 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยระหว่าง สสน.  
และ สวทช. ดำเนินโครงการการประเมินและคัดเลือกโครงการ
ของภาครัฐแบบกลุ่มโครงการที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อประเมินและคัดเลือกโครงการในระดับ
นโยบาย หรือแบบโปรแกรม (project interdependency) 
ในขอบข่ายพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงเชือมโยงของผลลัพธ์ซึ่งกันและ
กันในทางบวก (value added) และลบ (impact) 

35.  Asia Pacific Advanced 
Network (APAN) 

3 การประชุม Asia Pacific Advanced Network Meetings  
(APAN) ครั ้งที ่ 54 ระหว่างวันที ่ 22-26 สิงหาคม 2565  
ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริดเป็นครั ้งแรก สสน.  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture 
Working Group - AgWG) และคณะทำงานด้านการบรรเทา
ภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group - DMWG) 
ได้เป็นผู้ดำเนินการจัด Session ภายใต้หัวข้อ Agriculture 
Working Group & Rural Hybridization  

36.  Deutsche Gesellschaft Fuer 
Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

3 โครงการการประเมินความเสี ่ยงและความเปราะบางของ
สภาพภูมิอากาศ และห่วงโซ่ผลกระทบสำหรับรายงานความ
เสี่ยง และความอ่อนไหวของแผนแม่บทลุ่มน้ำ Climate Risk 
and Vulnerability Assessment (CRVA) and Cause-
Impact Chains for Risk-informed and Climate-
sensitive River Basin Master Plans 

37.  DHI A/S (DHI Thailand) 1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
และนวัตกรรมด้านทร ัพยากรน้ำร ับม ือความท้าทายสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน” เมื ่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 
2565 

รวมท้ังสิน้ (คะแนน) 81  
 

 
  



 
 

   30 
 

ตัวชี้วัด : 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังท่ีแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 
 นโยบายและแผนระดับชาติ 

ตัวชี้วัด : 1.1.5 จำนวนชุมชนแกนนำท่ีมีความมัน่คงน้ำอุปโภค ร้อยละ 75 ขึ้นไป น้ำหนัก ร้อยละ 5  

คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากจำนวนชุมชนแกนนำที่มีร้อยละความมั่นคงน้ำ ที่ระดับตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป จากจำนวนชุมชนแกนนำที่ร่วมดำเนนิงาน 
60 ชุมชน 

• การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสน. ได้ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนว
พระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน เริ่มต้นจาก 2 ชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น 60 ชุมชนแกนนำ ที่
สามารถบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งเป็นต้นแบบ
พัฒนาและขยายผลเป็นเครือข่ายบริหารจัดการทรพัยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำร ิด้วยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปัจจุบัน ขยาย
ผลรวม 1,816 หมู่บ้าน 60 ชุมชนแกนนำ ได้ดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำรวจตนเอง เก็บข้อมูล จัดทำแผนที่ ผังน้ำ สมดุลน้ำ และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เช่ือมโยงข้อมูล ผังงาน เข้ากับ
พื้นที่จริง ให้สามารถเข้าใจบริบทของพื้นที่ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดย สสน. ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง อำนวยความสะดวกรวมทั้ง เช่ือมโยงการทำงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน 

• เกิดความมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนมีความเป็นเจ้าของ เกิดรูปแบบการบริหาร
จัดการน้ำที่ชัดเจน พึ่งพาตัวเองได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงน้ำ ผลผลิต และชีวิตความเป็นอยู่ 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

55 ชุมชน 56 ชุมชน 57 ชุมชน 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 57 ชุมชน (คิดเป็น 100 คะแนน) 
สสน. ได้ดำเนินงานโครงการด้านการจัดการน้ำชุมชนร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุมชนแกนนำและชุมชนเครือข่าย ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และวางแผนการเพาะปลูกในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและอาหาร 
ในระดับชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2” (รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย) และการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เครือข่ายจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ คนอยู่กับป่า เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ตามแนวทาง
พระราชดำริ ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฯลฯ พร้อมท้ังพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนแกนนำในการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอโครงการเพื ่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที ่เหมาะสมกับภูมิสังคม 
ประกอบด้วยแผนงานด้านพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และด้านพัฒนาเครือข่ายเยาวชน โดยผล
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุมชนแกนนำที่ สสน. สนับสนุนการดำเนินงานสามารถพัฒนา/ฟื้นฟูโครงสร้างแหล่ง
น้ำ บริหารจัดการการใช้น้ำและวางแผนการเพาะปลกูอย่างเหมาะสม จนมีจำนวนชุมชนที่มีระดับความมั่นคงนำ้ต้ังแต่ร้อยละ 75 
ขึ้นไป รวมท้ังสิ้น 57 ชุมชน  
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ตัวชี้วัด : 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการ 

 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ตัวชี้วัด : 1.2.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม 

น้ำหนัก ร้อยละ 3  

คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลการจัดอับดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ในปี 2022 ซึ่งประกาศประมาณเดือน
มิถุนายน 2565 ส่วนของอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) หมวดย่อย โครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) (วัดอันดับในภาพรวม) 

• ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจากรายงาน IMD 2021 ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดย่อย จำนวน 22 ตัว 

• กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนเดียวกัน 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

อันดับ 38 อันดับ 37 อันดับ 36 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : อันดับ 38 (คิดเป็น 50 คะแนน)  
ปี 2565 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแขง่ขันอยูท่ี่อันดับ 33 จาก 63 เขตเศรษฐกิจท่ัวโลก (เป็นอันดับที่สาม

ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย) ปรับลดลง 5 อันดับจากอันดับที่ 28 ในปีที่แล้ว เป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ทีผ่่านมา โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยชี้วัด ทั้งนี้ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยปัจจัยหลักด้าน
สมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 34 (ลดลง 13 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในอันดับท่ี 31 (ลดลง 11 
อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 30 (ลดลง 9 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ใน
อันดับที่ 44 (ลดลง 1 อันดับ) ส่วนปัจจัยย่อยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 (คงเดิม
กับปี 2564)  

โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนของไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ต้องพยายามปรับตัว พัฒนาตนเองให้ได้อยา่งรวดเร็วมากข้ึน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ียังคงมีอย่าง
ตอ่เนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นเสาหลักของประเทศ 
โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้การจัดทำนโยบายส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศให้
สามารถเติบโตไปได้อยา่งต่อเนื่อง และการสนับสนุนภาคเอกชนให้มีความยืดหยุ่นในการปรบัตัวตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญที่สุดคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปรับระบบการศึกษาให้มีความทันสมัย การ
สนับสนุนบุคลากรในวัยแรงงานให้ได้รับการฝึกอบรม Reskill และ Upskill การส่งเสริมพัฒนาทักษะในการสร้างและนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมมาใช้ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ด้วยการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
(Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและเรียนรู้ดังกล่าวในทุกช่วงวัยให้มากและรวดเร็วข้ึน 
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ตัวชี้วัด : 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการ 

 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ตัวชี้วัด : 1.2.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพระบบฐานขอ้มูลสนับสนุนการ
บริหารจัดการภัยแล้ง 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอ้มูลสนับสนุนการตัดสินใจ ตามแผนบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

น้ำหนัก ร้อยละ 3.5  

คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบวิเคราห์สถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการน้ำของประเทศ 

• ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมีพื้นท่ีประสบภัยแล้งซ้ำซากเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเกิดจากฝนตกน้อยกว่าปกติ ฝนตกนอกพื้นที่รับน้ำ
ของเขื่อน แหล่งกักเก็บน้ำไม่มีความยืดหยุ่น แหล่งน้ำต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ รวมทั้งการมีการใช้น้ำด้านการ
เพาะปลูกอย่างขาดประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีปัญหาน้ำเค็มรุก ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหน้าแล้ง ส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรและการผลิตน้ำประปา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำ ดังนั้นภายใต้แผนบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 สสน. ได้ริเริ่มการพัฒนาฐานข้อมูลภัยแล้งของประเทศไทยในระดับ Local scale 
(ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล) รวมทั้งระบบวิเคราะห์ ระบบแสดงผล และระบบรายงาน เพื่อใช้ในการติดตาม เตือนภัย และ
รายงานสถานการณ์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรและประชาชนได้เป็นอย่างมาก 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ดัชนภีัยแล้งและดัชนีเปราะบางจากภัย
แล้งท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทย และ
เกณฑ์เตือนภัยแล้งและแผนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในระดับ

ตำบล 

ต้นแบบระบบ 
ติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง 

เกิดการใช้งานโดยหน่วยงานดา้น
การบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้อง 

อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 

 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายขั้นสูง (คิดเป็น 100 คะแนน) 

สสน. ได้ดำเนินการพัฒนาดัชนีภัยแล้งและดัชนีเปราะบางจากภัยแล้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และเกณฑ์เตือน

ภัยแล้งและแผนที่เสี่ยงภัยแล้งท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทยในระดับตำบล และได้พัฒนาระบบติดตามภยัแล้ง และนำเสนอระบบ

แสดงผลผ่าน http://hydro-hims.hii.or.th/drough สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ภัย

แล้งได้ในระดับตำบล ที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำได้ และเกิดการใช้งานโดย

หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
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ตัวชี้วัด : 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการ 

 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ตัวชี้วัด : 1.2.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพฐานข้อมูลด้านน้ำ 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดการสร้างเครื่องมือและแพลทฟอร์มกลางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลดา้นน้ำ ตาม
แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 

น้ำหนัก ร้อยละ 3.5  

คำอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

• ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ แต่ละหน่วยงานขาดมาตรฐานกลางด้าน
เทคนิคในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทันที การ
จะนำข้อมูลต่างๆ มาใช้งานร่วมกัน จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร และเวลามากในการแปลงหรือปรับแต่งข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ไม่ทัน
ต่อสถานการณ์วิกฤต และภัยพิบัติต่างๆ ที่ต้องการการตัดสินใจที่แม่นยำ และรวดเร็ว ดังนั้นภายใต้แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั 
ปีงบประมาณ 2565 สสน. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ และระบบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถรับ-ส่งข้อมูล และนำ
ข้อมูลไปใช้งานร่วมกันได้ เพื่อให้ข้อมูลด้านน้ำอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน แลกเปลี่ยนและใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ตลอดจนนำไปสู่การบูรณาการงานในด้านอื่นๆ 
รวมกันต่อไป 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

มาตรฐานข้อมลูดา้นน้ำ 
3 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลด้านน้ำที่ปรับตามมาตรฐานใหม่ 
3 ชุดข้อมูล 

ต้นแบบระบบแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลกลางด้านนำ้ 

 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายขั้นสูง (คิดเป็น 100 คะแนน) 
สสน. ได้จัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำ Thaiwater Standard ระยะที่ 1 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลฝน ข้อมูลน้ำท่า  

และข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่แล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานข้อมูลน้ำกับชุดข้อมูลน้ำฝน ข้อมูลน้ำท่า และข้อมูล
แหล่งน้ำ โดยปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานข้อมูล รวมทั้ง พัฒนาต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ (Mini 
Thaiwater Share) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Thaiwater Platform โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลและ
พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูล ระบบการจัดการสิทธ์ิผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลและการแสดงผล รองรับ 3 ชุดข้อมูลมาตรฐาน  
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           องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด : 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด : 2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 15  

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากรายได้ทีไ่ดร้ับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ โดยมาจากคา่ตอบแทนการให้บริการและ
การดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่าย 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

34.28 ล้านบาท 38.17 ล้านบาท 40.11 ล้านบาท 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 40.20 ล้านบาท (คิดเป็น 100 คะแนน)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สสน. มีการให้บริการและการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่าย

ก่อให้เกิดรายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ จำนวน 40,195,353 บาท ประกอบด้วยรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม จำนวนเงนิ (บาท) แหล่งเงิน 
1.  ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลือ่น

นโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย : การพัฒนาระบบฐานข้อมลูความเสีย่งเชิง
พื้นที่จากเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (งวดที่ 2 และ 3) 

93,458 ศูนย์วิจยัการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศระดบัภูมภิาคและ
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 

2.  ค่าบริการรับ-ส่งข้อมลูผา่นเครือขา่ย สถานตีรวจวดั 
ระดับนำ้ โรงไฟฟ้า BGP Solar-Bangpoo 

6,000 บมจ. บี.กริม. เพาเวอร์   

3.  ค่าพัฒนาข้อมูลภมูิอากาศ ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศปีฐาน 
(1979-2014) และปีอนาคต (2015-2100) ใน
สถานการณ์ ssp4.5 และ ssp8.5 และวิเคราะหส์ภาพ
อากาศรุนแรงและพัฒนาดัชนีสภาพอากาศรุนแรง 

93,458 มหาวิทยาลยัพะเยา 

4.  โครงการวิจัยและพัฒนาระบบคาดการณ์ฝนเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

1,846,536 ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5.  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูงาน 112,680 บริษัท โฟร์พลสั คอนซัลติ้ง จำกัด 
6.  เงินค่าบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาโทรมาตร 32,000 บริษัท วัน ดีซี จำกัด 
7.  ค่าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรม 

QSIS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลภูมสิารสนเทศช้ันสูง" 
14,000 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์

การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม จำนวนเงนิ (บาท) แหล่งเงิน 
8.  โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว

พระราชดำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย)  
ลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 

418,000 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซตูิคอล 
อุตสาหกรรม จำกดั 

9.  โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว
พระราชดำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย)  
ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ ป ี2564 

370,500 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซตูิคอล 
อุตสาหกรรม จำกดั 

10.  Balance payment for climate-Resilient 
Agriculture for Disaster Risk Reduction 

1,128,788 TEIN* COOPERATION CENTER 

11.  โครงการ Climate Risk and Valunerability 
Assessement (CRVA) and Cause-Impact Chains 
for Risk-informed and Climate-sensitive River 
Basin Master Plans 

2,648,417 Deutsche Gesellschaft Fuer 
Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

12.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช.  
และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ปี 2564 
 

4,200,467 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) 

13.  โครงการสร ้างสวนเกษตรผสมผสานแบบร่องสวน  
โดยประยุกต์ใช้ ว และ ท ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำและเก็บ
กักน้ำในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 

1,000,000 บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จำกัด 
(มหาชน) 

14.  โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว
พระราชดำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ ่มน้ำไทย)  
ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ ปี 2565 

2,019,000 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซตูิคอล 
อุตสาหกรรม จำกดั 

15.  โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว
พระราชดำริด้วย ว และ ท (TCP โอบอุ้มลุ ่มน้ำไทย)  
ลุ่มน้ำปราจีน จังหวัดสระแก้ว ปี 2565 

2,293,000 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซตูิคอล 
อุตสาหกรรม จำกดั 

16.  โครงการบริหารจัดการพื้นทีด่้วยระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 1  
การวิเคราะห์พื้นท่ีขั้นต้น 

560,075 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 
(มหาชน) 

17.  ค่าติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมตัิ จำนวน 3 สถาน ี 763,500 คณะกรรมการบรหิารจดัการน้ำ
ชุมชนตำบลพร่อน 

18.  งานวิจัยด้านความต้องการใช้น้ำและบัญชีน้ำ 186,916 
 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

19.  ค่าสำรวจพ้ืนท่ีด้วยระบบ MMS บริเวณโรงพยาบาล 
ราชวิถีและพื้นที่โดยรอบ 

15,000 
 

โรงพยาบาลราชวิถี 

20.  โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชุมชนตำบลซับสมบูรณ์  
อำเภอวิเชียรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ ์

655,300 
 

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม 
จำกัด 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม จำนวนเงนิ (บาท) แหล่งเงิน 
21.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแหล่งนำ้ชุมชน พ.ศ. 2565 
ชุมชนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

430,652 บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จำกัด 
(มหาชน) 

22.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนว
พระราชดำริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2565 

1,740,000 
 

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

23.  Benefit Quantification of Thailand CWP Projects 
Y2022 and Y2023-2027 projects (Khon Kaen 
and Nakhon Sawan Provices, Thailand) 

168,000 Coca-Cola (Thailand) Limited 

24.  โครงการประเมินและคัดเลือกโครงการของภาครัฐแบบ
กลุ่มโครงการที่มีความสมัพันธ์กัน A Selection and 
Development of Project Interdependency 
Model for Public Investment Program Decision 

82,262 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

25.  โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบตัิชุมชนเพื่อนพ่ึง (ภา)  
ปี 2564 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) 

8,000,000 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 
สภากาชาดไทย 

26.  โครงการฟื้นฟูป่าต้นนำ้ เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

523,370 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 
สภากาชาดไทย 

27.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนจากสถานโีทร
มาตรอตัโนมตัิ เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยใน สปป.ลาว 
ระยะที่ 1 

800,000 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

28.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ 
สสน. เพื่อตดิตามสถานการณ์น้ำ ปี 2565 

1,864,768 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) 

29.  โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่ออนุรักษ์ช้างใน
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ์

575,000 สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

30.  โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบตัิชุมชนเพื่อนพ่ึง (ภา)  
ปี 2565 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) 

7,500,000 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 
สภากาชาดไทย 

31.  โครงการพัฒนาแผนท่ีนำทางและฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ภูมิอากาศการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

54,206 ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศระดับภูมิภาคและ
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

 รวมท้ังสิ้น 40,195,353  
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ตัวชี้วัด : 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด : 2.1.2 ประสิทธิภาพการทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ น้ำหนัก ร้อยละ 10  

คำอธิบาย : 
พิจารณาจากร้อยละของชั่วโมงการให้บริการเฉลี่ยของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. จำนวน 950 สถานี ในปีงบประมาณ 
2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติดงักล่าวมีความสำคัญต่อการบรหิารจดัการน้ำของประเทศ 
อาทิ 
• เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ำวิกฤติ 

• เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนำเข้าแบบจำลองการคาดการณ์ และระบบวิเคราะห์ต่างๆ 

• เป็นข้อมูลที่เช่ือมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

• เป็นข้อมูลในการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สำหรับใช้บริหารจัดการนำ้

ของประเทศ เป็นต้น 

 
 
 

n1-n12 คือ ร้อยละเฉลี่ยของช่ัวโมงการทำงานของสถานีโทรมาตรทุกสถานีในแต่ละเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 
 

สูตรการคำนวณ : n1+n2+…+n12 
12 เดือน 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ร้อยละ 95.25 (คิดเป็น 100 คะแนน) 
สสน. ได้ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความดูแลของ สสน. ให้มีเสถียรภาพ

และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ
ของประเทศ เช่น เป็นข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกรณีฝนตกหนัก ระดับน้ำ
วิกฤติ เป็นข้อมูลนำเข้าแบบจำลองการคาดการณ์ และระบบวิเคราะห์ต่างๆ เป็นข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
เพื่อบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้สถานีโทรมาตรอัตโนมัติสามารถทำงานและส่ง
ข ้อม ูลได ้ต ่อเน ื ่องไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 92 ซ ึ ่ งผลการติดตามประสิทธ ิภาพการทำงานของสถาน ีโทรมาตรอ ัตโนมัติ   
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่ามปีระสิทธิภาพในการทำงานเฉลี่ย ร้อยละ 95.25 

  



 
 

   38 
 

ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน น้ำหนัก ร้อยละ 5  

คำอธิบาย : 
กำหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
สำหรับองค์การมหาชน 

องค์การมหาชน กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ยกเว้น 

PO ร้อยละ 30 MWIT/สวอ./สทน./อบก./TIJ ร้อยละ 32 

สูตรการคำนวณ : 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร X 100 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำป ี
(เงินอุดหนุนประจำปี + เงินทุนสะสม + รายได้) 

 
เง่ือนไข : 
1) องค์การมหาชนท่ีได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก และตัดน้ำหนักของตัวช้ีวัดนี้   
2) องค์การมหาชนต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรกีำหนด 

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที ่คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ 

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตาม
แผนที่เสนอต่อคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ 

 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน :  
  

- ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. โดยไม่ต้องประเมินในปี 2565 - 
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             องค์ประกอบท่ี 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน 
 

ตัวชี้วัด : 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ตัวชี้วัด : 3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล น้ำหนัก ร้อยละ 10  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

คำอธิบาย : 
1. Focus Area ที่เกี่ยวข้อง : ด้านสิ่งแวดล้อม  
2. ประเด็นการดำเนินงานภายใต้ Focus Area : ให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
3. เป้าหมายการนำชุดข้อมลูไปใช้ประโยชน์ : นำไปวิเคราะห์ วิจยั เพื่อปรับใช้กับสถานการณ์น้ำในปัจจุบนั 
4. หน่วยงานท่ีคาดว่าจะนำชุดข้อมลูไปใช้ประโยชน์ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ / สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

(องค์การมหาชน) 
ภารกิจหลักที่เกีย่วข้องกบั

ประเด็นดำเนินการ 
กระบวนการทำงานหลัก กระบวนการทำงานย่อย  

(ถ้ามี) 
ชุดข้อมูล (ถ้ามี) 

1. การให้บริการขอ้มูล
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  

1.1 ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการน้ำของ
ประเทศ 

1.1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ำ  

• ปริมาณฝนคาดการณ์ รายเดือน 6 เดือน
ล่วงหน้า รายจังหวัด 

• จำนวนวันที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน (DSL) รายปี 
รายจังหวัด 

• จำนวนวันที่ฝนตกหนกั (จำนวนวันที่มีฝน
มากกว่าหรือเท่ากับ 35 มม. (R35mm)) รายป ี
รายจังหวัด 

• ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด 

• อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด รายเดือน รายจังหวัด 
 

 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

• มีรายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์
กับกระบวนการทำงานตามประเด็นการ
ดำเนินงานภายใต้ Focus Area 

• มีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) 
ของทุกชุดข้อมูล (15 คะแนน)  

• มีระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  (Agency 
Data Catalog) พร้อมแจ้ง URL ระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน (10 คะแนน) 

• นำข ึ ้นช ุดข ้อม ูล metadata และระบุ
แหล่งข้อมูล สำหรับชุดข้อมูลที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุด
ข้อมูลเปิดทั้งหมดบนระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน  เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.
กำหนด (20 คะแนน) 

• นำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตอบโจทย์ตามประเด็นภายใต้ของ 
focus area อย ่างน ้อย 1 ช ุดข้อม ูล (5 
คะแนน) 
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ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายขั้นสูง (คิดเป็น 100 คะแนน) 
สสน. ได้กำหนดภารกิจหลักเพื่อจัดทำระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล และนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  

คือ ภารกิจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการจัดทำ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) โดยการวิเคราะห์และสรุปรายชื่อชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ มีจำนวน 5 ชุดข้อมูล และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน สพร. กำหนด พร้อมทั้ง
จัดทำระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL: https://data.hii.or.th/ และ
ได้ดำเนินการนำขึ้นชุดข้อมูล metadata และระบุแหล่งข้อมูล สำหรับชุดข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 
ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดบนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร.กำหนด สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลผ่าน URL: https://data.hii.or.th/dataset/  โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาแบบจำลองประมาณการผลผลิตข้าวรายจังหวัด ได้มีการนำข้อมูล
เปิดไปใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1) ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ 2) อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือน รายจังหวัด  
3) จำนวนวันที่ฝนตกหนัก (R35mm) 4) จำนวนวันที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน (DSL) และ 5) ปริมาณฝนคาดการณ์ ไปวิเคราะห์
เพื ่อพัฒนา Long-term Forecasting Model และ Short-term Forecasting Model โดย Long-term Forecasting Model 
สามารถคาดการณ์ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่ได้ และมีความแม่นยำในกลุ่มจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวสูงมากกว่าจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวนอ้ย 
สำหรับในระดับจังหวัดและระดับประเทศมีความแม่นยำมากขึ้น สามารถทำนายแนวโน้มผลผลิตข้าวได้ 
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ตัวชี้วัด : 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ตัวชี้วัด : 3.1.1 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0) 

น้ำหนัก ร้อยละ 10  

คำอธิบาย : 
กำหนดประเมินเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

กับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
โดยการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 มีทั้งสิ้น 7 หมวด 

หมวด 1 การนำองค์การ  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้  
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 
หมวด 7 ผลผลัพธ์การดำเนินการ 

เป้าหมาย : 
เกณฑ์การประเมิน : กลุ่มที่ 2 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

330 คะแนน - 400 คะแนน 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 420.63 คะแนน (คิดเป็น 100 คะแนน) 
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ สสน. ในปีงบประมาณ 2565  

ได้คะแนนรวม 420.63 คะแนน (บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดขั้นสูง) โดยผลการประเมินทั้ง 7 หมวด แสดงดังตาราง  

หมวด ผลการประเมิน (คะแนน) 

หมวด 1 การนำองค์การ  468.75 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  421.88 

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  411.46 

หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้  416.67 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 453.13 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 479.17 

หมวด 7 ผลผลัพธ์การดำเนินการ 293.33 

คะแนนรวม 500 คะแนน 420.63 
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       องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน   

น้ำหนัก ร้อยละ 10  

หลักการ : 
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบ

ราชการเพื่อให้การบริหารงานมีความอิสระ คล่องตัว และให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการองค์การมหาชนในการควบคุมดูแล 
กำหนดนโยบายและทิศทาง การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุน และแผนการเงิน 
ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้
สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ 

2. ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินให้
ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน และเพิ่มเติมประเด็นการประเมินตามบทบาทสำคัญอื่น ๆ เช่น การกำกับให้องค์การมหาชน
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนองต่อประชาชน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปใน
เชิงคุณภาพที่ให้มีการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ มากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณ เช่นการนับ
จำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
พิจารณาจากการความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  ตามประเด็นที่กำหนด  

รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็น 100 คะแนน ดังนี ้

ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื ่อกำหนดทิศทางและนโยบายการ

ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 
2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

 
4 

1.2 คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดยให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนต่าง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต 
และผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

4 

1.3 คณะกรรมการกำกับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการ
สื่อสารทำความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
มหาชน 

4 

1.4 คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของ
แผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม 

3 
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ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน) 
2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีคล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดนิ 

 
5 

2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

5 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 
3.1 คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำ/ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการ
พิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

 
3 

3.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำ/ทบทวน แผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
งานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

3 

3.3 คณะกรรมการกำกับและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร 

5 

3.4 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการ
นำผลประเมินเช่ือมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน 

4 

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด 
และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักของ
องค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
 
2 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และ
กำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร 

3 

4.2 การตรวจสอบภายใน  
1) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบ

ภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการ
ดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับให้มีการจัดทำแผน
และรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดจนกำกับให้มีกระบวนการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน 

 
2 
 
 
3 
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ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน) 
5.1 การบริหารจัดการความรู้ 

1) คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษากฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตาม
ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการจัดประชุม หรือผ่านช่อง
ทางการสื ่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื ่อให้สามารถกำกับดูแลองค์การมหาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดยมีการ
รวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง และมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

 
 
2 
 
 
 
 
3 

5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการดำเนิน
กิจการในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย 

 
5  

5.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน และมี
การรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 
5 

6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน) 
6.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการสำรวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการของ
องค์การมหาชนร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
5 

6.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป 
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้งคณะกรรมการมีการติดตาม
ผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ 

5 

6.3 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

5 
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ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน) 
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชมุร้อย

ละ 80 ข้ึนไป 

 
2 

7.2 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร(ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 
และบุคลากรอื่นที่เป็นระดับบริหาร (หัวหน้างาน)) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

2 

7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้
คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน) 
8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การ

มหาชน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานด้านภารกิจหลักอื่น ๆ (ถ้ามี) โดย
รายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้ งมีการ
ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

 
5 

8.2 คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการ
พัฒนาการดำเนินงานขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน 

5 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน) 
9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการ

ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม 
พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน 360 องศา 

3 

9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมรวมทั้งกำหนดแนวปฏบิัติ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2 

รวม 100 
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ข้อมูลการดำเนินงาน :  

ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก  
(คะแนน) 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการ 

ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

ดำเนินการ 
ไม่ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
(คะแนน) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 

1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน และพิจารณา/ทบทวน แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระ
แรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

4   4 

1.2 คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดยให้มีการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องมาประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัต ิงาน โดยแผนต่าง ๆ  
อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

4   4 

1.3 คณะกรรมการกำกับให้เกิดการมีส ่วนร ่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารทำ
ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี
ทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานต่าง ๆ ไปสู ่การปฏิบ ัต ิเพ ื ่อให ้บรรล ุเป ้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน 

4   4 

1.4 คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงาน
เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ 
อย่างเหมาะสม 

3   3 

2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน) 

2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ใน
การบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลด
ค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่ งพางบประมาณ
แผ่นดิน 

5   5 

2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน
โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งกำกับให้มีการ
ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

5   5 

 
 
 
 



 
 

   47 
 

ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก  
(คะแนน) 

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

ดำเนินการ 
ไม่ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
(คะแนน) 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 

3.1 คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำ/ทบทวน ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบ
ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้
มีความเหมาะสมและทันสมัย 

3   3 

3.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำ/ทบทวน แผน
บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีพร้อมรายงาน
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

3   3 

3.3 คณะกรรมการกำกับและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลผู ้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็นระบบและ
ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ที่เป็นรูปธรรม 
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมาย
ระดับองค์กร 

5   5 

3.4 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการนำผลประเมิน
เชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญา
จ้างงาน 

4   4 

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

4.1 การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และมี
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผนและ
รายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชน
และม ีประเด ็นครบถ ้วนตามเง ื ่อนไข รวมท ั ้ งให ้มี
กระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

2   2 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และกำกบัให้มี
กระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานเรื่องการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 

3   3 
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ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก  
(คะแนน) 

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

ดำเนินการ 
ไม่ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
(คะแนน) 

4.2 การตรวจสอบภายใน   

1) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้
ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยมี
โครงสร ้างรองร ับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่
เกี่ยวข้อง 

2   2 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับให้มีการจัดทำแผนและ
รายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดจน
กำกับให้ม ีกระบวนการต ิดตามและรายงานผลการ
ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จาก
รายงานการตรวจสอบภายใน 

3   3 

5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน) 

5.1 การบริหารจดัการความรู ้         

1) คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการ
ขององค ์การมหาชน เช ่น การศ ึกษากฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับ
องค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ผ่าน
ช่องทางการจัดประชุม หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลองค์การมหาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2   2 

2) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการ
จัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดยมีการรวบรวม 
จัดเก็บ ความรู ้ท ี ่สำคัญต่อการดำเนินงานเพื ่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และ
มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ 

3   3 
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ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก  
(คะแนน) 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการ 

ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

ดำเนินการ 
ไม่ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
(คะแนน) 

5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการดำเนินกิจการใน
รายงานประจำปี และเว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อ
ที ่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 28 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย 

5   5 

5.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการจัดทำแผนปฏบิตัิ

การดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และกำกับให้มีการติดตาม
การดำ เน ิ น งานตามแผน และม ี ก าร ร ายงานผลให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5   5 

6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน) 

6.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่
คำนึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

5   5 

6.2 คณะกรรมการกำก ับให ้องค ์การมหาชนม ีช ่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถ
ส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และมี
การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน 
และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้ง
คณะกรรมการมีการติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ  

5   5 

6.3 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้
ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็น
รายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

5   5 
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ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก  
(คะแนน) 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการ 

ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

ดำเนินการ 
ไม่ได้ตาม
เกณฑ์

ประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
(คะแนน) 

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน) 

7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจำนวน
การประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2   2 

7.2 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้อง
มีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรอื่น
ที่เป็นระดับบริหาร (หัวหน้างาน)) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

2   2 

7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคณุภาพของการจดัทำเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ฝา่ยเลขานกุารเสนอให้คณะกรรมการ
องค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1   1 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน) 

8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน และให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานด้านภารกิจ
หลักอื ่น ๆ (ถ ้าม ี) โดยรายงานได้ระบุป ัญหาอุปสรรค                   
ที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข 
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

5   5 

8.2 คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
องค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงาน
ขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน 

5   5 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน) 

9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมิน
โดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน 
360 องศา 

3   3 

9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเม ินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมรวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2   2 

รวม 100    100 
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1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 

1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 
2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั ้งให้ข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะ 

4 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 คะแนน) 
สสน. ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 โดยได้ระดม

ความเห็นจากผู้บริหาร หัวหน้างาน นักบริหารโครงการจากทุกฝ่ายในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) ให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 
2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
6/2564 เมื ่อวันจันทร์ที ่ 11 ตุลาคม 2564 และได้รับความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แล้ว 

โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สสน. ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งในและนอกแผนปฏิบัติการและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อเสนอแนะดังกล่าว
ได้นำไปสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโครงการ และกรอบการดำเนินงานของ สสน. ในภาพรวมต่อไป 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 6/2564 (วาระที่ 5.1 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

2) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (ฉบับทบทวน) 
3) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
4) บันทึกข้อความ อว 5901/699 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปี และนอกแผนการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการ สสน. 
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1.2 คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดยให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนต่าง ๆ  อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย 
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

4 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 คะแนน) 
สสน. ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยคำนึงถึงนโยบายและ

แผนระดับต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจและการดำเนินงานของ สสน. ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
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 ทุกระยะ 5 ปีของ สสน. และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื ่อให้การดำเนินงานของ สสน.  
มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยแผนปฏิบัติการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นมุ่งเน้น เป้าประสงค์ แนวทางพัฒนา มีการกำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรายปีท่ีชัดเจนและวัดผลได้จริง 

โดยผู ้บริหารและบุคลากรได้ร่วมระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง ( Strengths)  
และ จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร 
ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ สสน. เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสมรรถนะหลักองค์กร (Organization Competency) และประกอบการจัดทำกลยุทธ์ของ สสน. 
และได้กำหนดกรอบแผนการดำเนินงานและโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ารสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของ สสน. โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย 
มีการใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ถูกต้อง และทันสมัยในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ   
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด :  

1) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (ฉบับทบทวน) 
2) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
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1.3 คณะกรรมการกำกับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มกีาร
สื่อสารทำความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
มหาชน 

4 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 คะแนน) 
1) สสน. ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 โดยการ

ระดมความเห็นจากผู้บริหาร หัวหน้างาน นักบริหารโครงการจากทุกฝ่ายในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2563-2565) ให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 และได้รับความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แล้ว 

2) สสน.ได้จัดกิจกรรมสื่อสาร ภารกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของ สสน. ปี 2565 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อ
สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ สสน. แผนปฏิบัติงาน สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และแผนปฏิบัติงานประจำปีในระดับฝ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สสน. ทราบโดยทั่วกัน และสามารถนำไปวางแผน
งานและตัวช้ีวัดในระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานของ สสน. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวได้ประกาศให้
เจ้าหน้าท่ี สสน. ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางระบบเครือข่าย Intranet และเว็บไซต์ ของ สสน. 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 6/2564 (วาระที่ 5.1 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2565 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

3) กำหนดการสัมมนา “สื่อสาร ภารกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของสถาบัน” 
4) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย Intranet 
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1.4 คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของ
แผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม 

3 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน) 
สสน.มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส  

โดยในรายงานได้มีการติดตามรายงานผลสำเร็จเทียบกับแผน ดังนี ้

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย 

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย 

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย 

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2565 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

วาระที่ 3.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที ่ประกอบด้วย  
ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 2/2565 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 4/2565 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 6/2565 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 8/2565 (วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 
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2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน) 

2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพ่ือนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ
แผ่นดิน 

5 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน) 
เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สสน. ทำการวิเคราะ ห์ข้อมูล

งบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส โดยใน
รายงานได้มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะกรณีการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงในแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2565 ได้มีการกำหนดแนวทางการสร้างกลยุทธ์ในการหา
รายได้ เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และขยายงานให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย จัดทำแนวทางการบริหารเงินสะสม และ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้ง เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการ สสน. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบ 1) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงสิทธิการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ที่เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
และ 2) ประกาศคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. 2565   
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 6/2565 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ

บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
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2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่
ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข รวมท้ังกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

5 คะแนน 

เง่ือนไข :  

การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และ
การสรุปประเด็นที่ได้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน) 
สสน.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส โดยในรายงาน

ได้มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น และข้อเสนอแนะกรณีการใช้จ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย 

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

วาระที่ 3.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย 

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

วาระที่ 4.2 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย 

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2565 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

วาระที่ 3.3 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย ผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 2/2565 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 4/2565 (วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 6/2565 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 8/2565 (วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 
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3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 

3.1 คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำ/ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง
กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

3 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน) 
สสน. ได้ดำเนินการจัดทำและทบทวนร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
1) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
และที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างระเบียบฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2565 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 และที่ประชุมมีมติอนุมัติร่าง
ระเบียบฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รวมทั้ง ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ สสน. ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
เครือข่าย Intranet และเว็บไซต์ ของ สสน. 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนาระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัตงิานของกรรมการ 
ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 

2) สำเนาระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 
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3.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำ/ทบทวน แผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และ
จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

3 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน) 
1) สสน. ได้มีการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. และจัดทำแผนพัฒนา

เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2565 
เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 และที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

2) สสน. ได้ประกาศแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. (ฉบับทบทวน) และ
แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์ของ สสน. รวมทั้งได้ดำเนินงานตาม
แผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 (วาระที่ 3.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

2) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับทบทวน) 

3) แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2565 (วาระที่ 3.4 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
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3.3 คณะกรรมการกำกับและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย น้ำหนัก ตัวชี ้วัด ที ่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดต้ังและเป้าหมายระดับองค์กร 

5 คะแนน 

เง่ือนไข :  
• องค์การมหาชนจะต้องประเมินผู้ครองตำแหน่งรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ ให้ครบถ้วน 
• องค์การมหาชนไม่ต้องเสนอผลการประเมินผู้บริหารต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเป็นเพียงผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 

เป้าหมาย น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น โดยมีผู้อำนวยการองค์การมหาชนนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ 
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน) 

สสน. มีการประเมินผลงานผู ้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการ โดยเริ ่มตั ้งแต่กระบวนการวางแผนงาน  

ค่าน้ำหนัก และตัวชี้วัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ส่วนที่ 1 งานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์และงานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 80)  
เป็นการประเมินผลงานที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแผนดำเนินงาน สสน. ประจำปี โดยต้องมีการวางแผนงาน น้ำหนัก  
และตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

- ส่วนท่ี 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 20) เป็นการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตามค่านิยมหลักองค์กร (HII Core Value) 

หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 
1) หลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูง 
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3.4 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมี
การนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน 

4 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 คะแนน) 
สสน. ได้กำหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สสน. เป็นรายบุคคล โดยผสมผสานระหว่าง

การประเมินผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 80) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักองค์กร  
(HII Core Value) (น้ำหนักคะแนนร้อยละ 20) ทั้งนี้ กระบวนการหลักในการดำเนินการมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนงานและตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน (Performance Planning) 
ขั้นตอนท่ี 2 การทบทวนตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน (Performance Calibration) 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
รวมทั้ง สสน. ได้มีการนำผลประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สสน. มาเชื่อมโยงกับการเลื่อนระดับ

ตำแหน่งงาน โดยกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งงาน ตามรายละเอียดปรากฏในประกาศสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ท่ี 19/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งงานของเจ้าหน้าท่ี 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ของ สสน. แล้ว  
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) หลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูง 
2) ประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ 19/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งงาน

ของเจ้าหน้าท่ี 
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4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

4.1.1 คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
กำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจ
หลักขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตามเงื ่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

2 คะแนน 

เง่ือนไข :  
• รายงานการควบคุมภายในมีความครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชน และมีประเด็นครบถ้วนตามมาตรฐานการ

ควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด  
• รายงานผลการตรวจสอบภายในต้องมีเนื้อหาครอบคลมุถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค ที่

ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
ควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบ ท่ีสำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น 

• เนื ้อหาของแผนบริหารความเสี ่ยงต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การกำหนดปัจจัยเสี ่ยง ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง          
(ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล 
กระบวนการทำงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนบริหารความเสี่ยง 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน) 
1) การควบคุมภายใน 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ที่กำกับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสน. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็นว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมการควบคุมภายในของ สสน.  
ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการการควบคุม 4) สารสนเทศ
และการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งทางด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน 
ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำแผนการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการ 

2) การบริหารความเสี่ยง 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
วาระที่ 4.3 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
คณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี ่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเนื้อหาของแผนบริหารความเสี ่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แสดงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง กลไกการขับเคลื่อนงานบริหารความ
เสี่ยง ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีได้มีการวิเคราะห์ครอบคลุมภารกิจหลักของ สสน. อย่างครบถ้วน  
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หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2565 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ

บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 6/2565 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ

บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
3) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

4.1.2 คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
และกำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานเรื ่องการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร 

3 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน) 
1) การควบคุมภายใน 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 

วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  
ที่กำกับดูแลผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสน. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเห็นว่า ในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ภาพรวมการควบคุมภายในของ สสน. ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมิน
ความเสี่ยง 3) กิจกรรมการการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ที ่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที ่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งทางด้าน 
การดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี ่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื ่อถือได้ ทันเวลา  
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
2565 จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำแผนการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1) ผลการสอบทานงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งเสนอโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยภาพรวมการปฏิบัติงาน

ทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุทีเ่กิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2) ผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ควรเน้นการตรวจสอบในเชิงรุก เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการลดขั้นตอนการทำงาน การปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน เป็นต้น 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
วาระที ่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายใน  

และการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  
1) ผลการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 2/2565 โดยภาพรวมการ

ปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินงานโครงการยังเป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 
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นอกจากนี้ ยังรับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับลดลงว่า ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินและแผนการใช้จ่ายเงินในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการนำเงินทุนสะสมมาใช้ด้วย และ
กำหนดกลยุทธ์ในการหารายได้โดยไม่แสวงหากำไร 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1) ผลการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 3/2565 โดยภาพรวมการ

ปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เกิดขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2) ผลการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai Water เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการ
คลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform) ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผูกพันสัญญาไว้และต้อง
ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขณะเดียวกัน สสน. ก็มีงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ร่วมด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารรวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการควรประเมิน
ปริมาณงาน พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงาน และมีการติดตามและควบคุมการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

3) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4) เห็นชอบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นอกจากนี้ ยังรับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบว่าควรมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารเงิน

สะสมของ สสน. ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการเงินและกำหนดกลยุทธ์ในการ
หารายได้ของ สสน. ต่อไป 

2) การบริหารความเสี่ยง 
การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
วาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานรัฐ  
การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
การวาระที่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบแนวทางบริหารความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง ประจำปีปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มีการประกาศ

เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ สสน. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีรับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2565 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 
วาระที่ 3.4 คณะกรรมการ มติรับทราบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 (วาระที่ 3.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 (วาระที่ 3.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
5) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
6) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 (วาระที่ 3.4 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
 

 

4.2 การตรวจสอบภายใน 

4.2.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจ
สอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระใน
การดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

2 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน) 
คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 12/2562 เมื ่อวันที่ 26 

ธันวาคม 2562 เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังน้ี 

1) เสริมสร้างการกำกับดูแลของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2) เสริมสร้างระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและผลการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของสถาบัน 

3) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย 
และตามข้อบังคับคณะกรรมการว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงานข้อ 5 ได้จัดแบ่งส่วน

งานออกเป็น 8 ฝ่าย โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่ง และในข้อ 13 ได้กำหนดให้มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานภายในของสถาบัน และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) คำสั่งคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ที ่ 2/2562 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่  
26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 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 รวมทั้งกำกับให้มีการจัดทำ
แผนและรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดจนกำกับให้มีกระบวนการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบ
ภายใน 

3 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน) 
1) การตรวจสอบภายใน 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 

วาระที่ 3.2 คณะกรรมการ มีมติรับทราบการดำเนินการด้านการตรวจสอบภายใน ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 
วาระที่ 4.1 : คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการสอบทานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน ประจำไตรมาสที่ 
4/2564 ที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่าภาพรวมการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ ท่ีเกิดขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
วาระที่ 4.1 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1) ผลการสอบทานงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งเสนอโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยภาพรวมการปฏิบัติงาน

ทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุทีเ่กิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2) ผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ควรเน้นการตรวจสอบในเชิงรุก เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการลดขั้นตอนการทำงาน การปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน เป็นต้น 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
วาระที ่ 3.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายใน  

และการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1) ผลการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 2/2565 โดยภาพรวมการ

ปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินงานโครงการยังเป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 

นอกจากนี้ ยังรับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับลดลงว่า ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินและแผนการใช้จ่ายเงินในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการนำเงินทุนสะสมมาใช้ด้วย และ
กำหนดกลยุทธ์ในการหารายได้โดยไม่แสวงหากำไร 

การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
วาระที่ 4.3 คณะกรรมการ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1) ผลการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 3/2565 โดยภาพรวมการ

ปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เกิดขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2) ผลการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลทฟอร์ม Thai Water เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการ
คลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform) ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผูกพันสัญญาไว้และต้อง
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ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขณะเดียวกัน สสน. ก็มีงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ร่วมด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารรวมทั้ งผู้รับผิดชอบโครงการควรประเมิน
ปริมาณงาน พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงาน และมีการติดตามและควบคุมการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

2) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3) เห็นชอบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นอกจากนี้ ยังรับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบว่าควรมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารเงิน

สะสมของ สสน. ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการเงินและกำหนดกลยุทธ์ในการ
หารายได้ของ สสน. ต่อไป 

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการตรววจสอบครั้งต่างๆ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสถาบัน หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการติดตามให้ฝ่าย/งานที่เกี ่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินงาน และนำเสนอผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ สสน. เพื่อทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามรายงานก ารประชุม
คณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2565 วาระที่ 4.3 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 (วาระที่ 3.2 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2565 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน))  

3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 (วาระที่ 3.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

5) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

6) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 (วาระที่ 4.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 
การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 

7) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน) 

5.1 การบริหารจัดการความรู้ 

5.1.1 คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษากฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตาม
ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการจัดประชุม หรือผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลองค์การมหาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)  
ปีงบประมาณ 2565 สสน. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการสถาบันฯ  

จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping System) 2) การพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล Hydrogence โซลูชั่นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมือง 3) การปฐมนิเทศกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายพันธ์ศักดิ์  
ศิริรัชตพงษ์) 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) รายงานสรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

5.1.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดยมีการ
รวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง และมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

3 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน) 
สสน. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ซึ่งมกีระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ : เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ 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 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ระบบพ่ีเลี้ยง เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

4. การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความรู้ : นำ IT มาเสริมให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก   
5. การสร้างวัฒนธรรมให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน : สร้างระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ การนํา

ความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เช่น  
- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อนจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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- พัฒนาเว็บไซต์ KM (version 2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ สสน. 
- กำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญในระดับหน่วยงานและระดับฝ่าย/งาน พร้อมท้ังจัดหมวดหมู่/ประเภทเพ่ือให้เข้าถึงและค้นหา

ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้รับผิดชอบเนื้อหาในแต่ละหมวดหมู่ชัดเจน 
- กำหนดให้แต่ละฝ่าย/งาน จัดทำและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และนำขึ้นเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ KM (version 2) ภายใต้การพิจารณาเนื้อหาความเหมาะสมตามสายบังคับบัญชา 
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ และเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ บนระบบฯ อย่างต่อเนื่องตลอดปี ผ่านสื่อ

ต่างๆภายในหน่วยงาน และจัดประชุมสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานระบบฯเพื่อรับข้อเสนอแนะและนำไปสู่การ
ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 

- จัดฝึกอบรมการจัดการความรู้ของ สสน. และการใช้งานเว็บไซต์ KM (version 2) แก่เจ้าหน้าท่ีใหม่ 
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ร่วมเป็นวิทยากรภายใน (Internal trainer) เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานแก่บุคลากร สสน. ตามหัวข้อท่ีกำหนดในแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวอย่างการถ่ายทอดความรู้กับหน่วยงาน/บุคคลภายนอกผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น 
- จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล ผลงานวิจัย และ/หรือดำเนินโครงการ/

กิจกรรมร่วมกัน 
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านการจัดการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ 
- จัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแบบอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำ ผ่านหนังสือ/หนังสือการ์ตูน  

คลิปวีดิโอ บทความ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
- ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานนำเสนอผลงาน/เผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการผ่านวารสาร และการประชุมวิชาการต่างๆ 
รวมทั้งได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที ่10 ตุลาคม 2565 

หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 
1) ภาพการจัดอบรม KM 
2) ภาพเว็บไซต์ KM (version 2) 
3) ภาพตัวอย่างการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) ตัวอย่าง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ฯลฯ 
5) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 (วาระที่ 3.3 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
6) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2565 (วาระที่ 3.4 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการ
ดำเนินกิจการในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย 

5 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)  
รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของ สสน. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ  

โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ดังนี ้

1) รายงานประจำปี 2564 มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ประวัติความ
เป็นมา ความเสี่ยงสำคัญ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา ภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน โครงสร้างของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน รายงานการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ด้าน
ภารกิจหลักขององค์การ งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 

2) เว็บไซต์ มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย  รายงานประจำปี  
การจัดซื ้อจัดจ้าง การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู ้บริหาร แผนงานที ่สำคัญ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดี   
ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงิน และภารกิจหลัก ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน รายงานผลการประเมินความคุ้มค่า
การดำเนินงานขององค์การมหาชน 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานประจำปี 2564 
2) เว็บไซต์ของ สสน. https://www.hii.or.th 

 

5.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตาม
แผน และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)  
สสน.มีการแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล ขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสน. สอดคล้องกับ

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐให้มุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยคณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) ของ สสน. และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังกล่าวได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ สสน. ทราบโดยทั่วกันผ่านเว็บไซต์ ของ สสน. 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 (วาระที่ 4.1 ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ 

การบริหารจัดการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 
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6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน) 

6.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้รับบริการ  และจัดให้มีการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องาน
บริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 คะแนน 

เง่ือนไข :  
องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน) 

สสน. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้ 

• ที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานและแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคณะกรรมการสถาบันแล้ว  
และได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

• ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สสน. ปี 2565 พบว่าภาพรวมด้านของงานบริการซึ่งประกอบด้วย งานบริการ
ข้อมูลและงานบริการถ่ายทอดความรู้ มีค่าคะแนนการประเมินที่มากกว่า 4.20 หมายถึงในทุกด้านของงานบริการ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมีค่าเท่ากับ 4.44 และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 88.80 จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่างานบริการของ สสน. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
อย่างย่ิงต่อผู้รับบริการ 

 

ด้านการบริการ ระดับความพึงพอใจ 

 1. กระบวนการขั้นตอนการให้บรกิาร 4.41 

 2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.41 

 3. สิ่งอำนวยความสะดวก 3.39 

 4. คุณภาพการใหบ้ริการ 4.45 

 5. ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการให้บรกิาร 4.61 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.44 

ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจโดยรวม 88.80 
   

หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 (วาระที่ 4.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 (วาระที่ 4.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
4) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 7/2565 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
5) สำเนารายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการจาก สสน. ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
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6.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป 
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใิน
การจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้งคณะกรรมการมีการ
ติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ 

5 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน) 
สสน. มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ 

โดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตอบสนอง

ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การ

มหาชนได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 
1) คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  
2) ผังสรุปขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
3) ภาพแสดงช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนท่ัวไปสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังองค์การมหาชน 

 

6.3 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

5 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)  
1) สสน. ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทีป่รึกษาได้นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ
คณะกรรมการสถาบันแล้ว เมื ่อคราวประชุมคณะกรรมการ ครั ้งที ่ 7/2565 เมื ่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย ผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริการข้อมูล และบริการถ่ายทอด
ความรู้ และความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บรกิารของ สสน. ในอนาคต
ต่อไป 

2) ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 สสน. ไม่ได้รับข้อร้องเรียนทั้งภายในองค์กร 
และภายนอกองค์กร ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการ 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 (วาระที่ 4.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) สำเนารายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการจาก สสน. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
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7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน) 

7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2 คะแนน 

เงื่อนไข :  
• ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการ เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป

กรรมการโดยตำแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตำแหน่ง 
• การประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหารร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี องค์การมหาชนสามารถจัดการ

ประชุมโดยกำหนดให้ในที่ประชุมมีเฉพาะกรรมการองค์การมหาชนเท่านั้น (ไม่มีเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน) และองค์การ
มหาชนจดรายงานการประชุมเฉพาะหัวข้อวาระที่คณะกรรมการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร  

• ส่วนรายละเอียดการประชุมให้คณะกรรมการบันทึกรายงานการประชุมด้วยตนเอง 
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)  

ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 สสน. มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9 ครั้ง  
โดยมีจำนวนครั้งของการประชุมที่มีคณะกรรมการมาประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป ทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังนั้นคิดเป็นร้อยละ 100 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) e-File สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

7.2 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร  (ผู ้อำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการ และบุคลากรอื่นที่เป็นระดับบริหาร (หัวหน้างาน)) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 
ปี เพ่ือให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

2 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน) 
ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 สสน. มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรอื่นที่เป็นระดับบริหาร (หัวหน้างาน)) ร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2565 เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ วาระพิเศษโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
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7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพ่ือให้การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (1 คะแนน)  
ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการได้ประเมินตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และเปิดเผยผลการประเมินฯ  

ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 “วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” แล้ว โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหาให้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม เช่น  การส่งวาระการประชุมก่อนการประชุม  
ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุม เป็นต้น 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 (วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2565 (วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2565 
 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน) 

8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การ
มหาชน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานด้านภารกิจหลักอื่น ๆ (ถ้ามี) โดย
รายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งมีการ
ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

5 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)  
สสน. ได้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการเงินต่อ

คณะกรรมการทุกไตรมาส พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
โดยในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการได้รับทราบผลการประเมินองค์กร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ประเมินตนเอง) และเห็นชอบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 8/2565 (วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 
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8.2 คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการ
พัฒนาการดำเนินงานขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน 

5 คะแนน 

เง่ือนไข :  
คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาของรายงานอย่างน้อย
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ผลงานในปีที่ผ่านมา  คำชี้แจง
เกี ่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า และมีความเห็นคณะกรรมการในเรื ่อง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การมหาชน 
ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (5 คะแนน)  

ปีงบประมาณ 2565 สสน. มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565  
โดยนำส่งรายงานประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานด้านน้ำ และรายงานผลการดำเนินงานท่ีสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานใน
รอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ในการที่จะดำเนินงานในปีถัดไป พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานตอ่ไป 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) บันทึกข้อความ อว 5901/1383 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2565 

 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน) 

9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการ
ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม 
พ.ร.ฎ. จัดต้ัง หรือการประเมิน 360 องศา 

3 คะแนน 

เง่ือนไข :  
• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบท้ังคณะมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี ้

(1) โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ 
(3) การประชุมของคณะกรรมการ 
(4) การทำหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
(6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น การส่งวาระการประชุมก่อน 

การประชุม ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
ประชุมและรายงานการประชุม เป็นต้น 

หรือ 
• คณะกรรมการจัดใหม้ีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้

รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งหรือการประเมิน 360 องศา 
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ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน)  
ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการได้ประเมินตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และเปิดเผยผลการประเมินฯ  

ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 “วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”แล้ว โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบ
รายบุคคล เท่ากับ 4.42 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) และระดับคะแนนเฉลีย่ของการประเมนิตนเองแบบท้ังคณะ เท่ากับ 4.86 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญตามเงื่อนไขที่กำหนด 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1)  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 (วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2565 (วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2565 

 

9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมรวมทั้งกำหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2 คะแนน 

ข้อมูลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนน)  
ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการได้เปิดเผยผลการประเมินตนเอง ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 

29 กันยายน 2565 “วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565”แล้ว โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบรายบุคคล เท่ากับ 4.42 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) และระดับ
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ เท่ากับ 4.86 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
หลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด : 

1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 (วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2565 (วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
  ช่ือผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 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. 2565 

กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
(โปรดกาเครื่องหมาย √) 

หมายเหตุ 
ไม่มี มี 

ภายใน  
 

√ คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้ (องค์การ
มหาชน) บรรจุใน CD ที่แนบมาพรอ้มนี ้ภายนอก  

 
√ 

 
จำนวนเรื่องร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรื่องร้องเรียนภายในองค์กร เรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร 

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
(เรื่อง) 

จำนวนเรื่องร้องเรียน 
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง) 

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
(เรื่อง) 

จำนวนเรื่องร้องเรียน 
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.   
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 

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

มีเงินงบประมาณโครงการบางโครงการที ่ผูกพันการเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ 
เนื่องจากมีรายการสัญญาที่มีกำหนดการส่งมอบงานและเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ 
ผู ้สอบบัญชีได้เสนอแนะให้สถาบันฯ ควรมีการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

มีการนำเสนอผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสถาบันฯ โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคญั
กับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีไปดำเนินการ 
และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่องด้วย 

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารทีแ่นบมาพร้อมนี ้
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ข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.   
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 

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

ณ  ณ วันท่ีรายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ร. การตรวจสอบบญัชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สสน. ยังไม่เริ่มดำเนินการตรวจสอบ 
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