รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร เป นปจ จัยสําคัญตอ การดํารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ แตปจจุบันประเทศไทยยังประสบปญหาภาวะภัยแลง น้ําทวม น้ําเนาเสีย รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ําในดานอื่นๆ สงผลใหเกิดความเสียหายในดานเศรษฐกิจ สังคม และดานการเกษตร ในการจัดการแกไขปญหา
ดังกลาว จําเปนตองมีระบบขอมูลที่ดีและเพียงพอในการบริหารจัดการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร หรือ สสนก. เปนสถาบันวิจัยและพัฒนาในดาน
การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรโดยเฉพาะ เพื่อนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาใชใน
การรวบรวมขอมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําและ
การเกษตรเกิดเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจดําเนินงานหรือกําหนดแผนงานทรัพยากรน้ําและการเกษตรของ
ประเทศใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรความรูแกชุมชน เพื่อแกไขปญหาความตองการที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตรอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในเรื่อ งเรงดวน อาทิ ภัยแลง และน้ําทวม ไดอ ยางทั น
เหตุการณ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีก าจั ดตั้ง สถาบั นสารสนเทศทรั พยากรน้ําและการเกษตร (องคก ารมหาชน)
พ.ศ. 2551 กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2) นํา เสนอผลการวิ จั ยและพั ฒ นาเพื่ อ ให อ งค ก ารต า ง ๆ นํ า ไปใช ป ระโยชน ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
3) สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
4) บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชน
นําไปใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : ดร.รอยล จิตรดอน
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ

ตําแหนง

-

ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ (หมดวาระ 28 กรกฎาคม 2557)

ประธานกรรมการ

-

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ (ไดรับแตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

ประธานกรรมการ

-

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไดรบั แตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ไดรับแตงตัง้ 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

อธิบดีกรมชลประทาน (ไดรบั แตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

นายศิวะพร ทรรทรานนท (ไดรบั แตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

นายการัณย ศุภกิจวิเลขการ (ไดรับแตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

นายวีระ วงศแสงนาค (ไดรับแตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ (หมดวาระ 28 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

นายวิชัย อัศรัสกร (ไดรับแตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ไดรับแตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร (หมดวาระ 28 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ (ไดรับแตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

พลเอกสุรินทร พิกุลทอง (หมดวาระ 28 กรกฎาคม 2557)

กรรมการ

-

ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2557)

อัตรากําลัง ผูอํานวยการ 1 คน ผูบริหาร 3 คน เจาหนาที่ 109 คน และลูกจาง 1 คน อัตรากําลังรวม
114 คน
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 208.7523 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคกรที่สรางองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทํางาน
โดยการสรางและพัฒนาเครือขาย”
พันธกิจ
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2) บริ ก ารและเผยแพร ผลงานวิจัย พั ฒนา และสารสนเทศ เพื่ อให อ งคก ารตางๆ นําไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
3) สร างเครื อ ขายงานวิจั ยและพั ฒ นา และความร วมมื อ ดานการจั ดการทรั พ ยากรน้ําและ
การเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
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4) บริการถายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกตใชผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน
ใหกับประชาชนและชุมชน
5) พัฒนาตนแบบความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ใหมีศักยภาพพรอมขยายผล
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2) การใหบริการและเผยแพรงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
3) การสรางเครือขาย งานวิจัยและพัฒนา ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
4) การถายทอดเทคโนโลยี และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประชาชนและชุมชน
5) การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องคการมหาชน) หรือ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.8221 โดยผลการ
ปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนนมากสุดคือ 5.0000 รองลงมาคือ มิติที่ 1 ดาน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.9576 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 4.6500 คะแนน และ มิติที่
4 ดานการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.3472 ตามลําดับ โดยรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิ นการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติง านของสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ
มิตทิ ี่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัตงิ าน

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ

น้ําหนัก
60%

4.9576

4.6500

5.0000

4.8221
4.3472

4.9576
4.0000

10%

4.6500
3.0000

12%

การกํากับดูแลกิจการ
และพัฒนาองคกร

18%

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000

ประสิทธิภาพของการ
มิตทิ ี่ 3
ปฏิบัตงิ าน
มิตทิ ี่ 4

ผลคะแนน

5.0000
2.0000

4.3472
1.0000

100%

4.8221

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2554

4.4148

4.1500

5.0000

3.3280

4.1752

2555

4.4036

4.3200

5.0000

4.8400

4.5640

2556

5.0000

4.5700

5.0000

4.7000

4.9120

2557

4.9576

4.6500

5.0000

4.3472

4.8221
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิ น การปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติ งานของ
สถาบั น สารสนเทศทรัพยากรน้ํา และการเกษตร (องค การมหาชน)
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

รายการ

60
20
10

830

850

870

890

910

รอยละ

10

97.07

97.66

98.25

98.84

99.43

99.28

4.7458

0.4746

เรื่อง

40
8

20

21

22

23

24

24.00

5.0000
5.0000

0.4000

8
8
4

6

7

8

9

10

11.00

3

4

5

6

7

โครงการ/
กิจกรรม

4

3

4

5

6

ระดับ

8

1

2

3

ระดับ

8

1

2

3

ระดับ

10
5

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผ ลของการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล

1.1
1.2

จํานวนการบริการขอมูลและวิเคราะหดาน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
อัตราความถูกตองของบริก ารขอความสั้น (SMS)
แจงเตือนปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในเขื่อน
และพายุ
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามวัตถุประสงคการจัดตัง้

1.3 จํานวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใช
ประโยชน
1.4 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
1.5 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมความรวมมือ
1.5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือใน
ประเทศที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม

เรื่อง
โครงการ/
กิจกรรม

1.5.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศที่มีกิจกรรมตอ เนื่องอยางเปน
รูปธรรม
1.6 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบภู มิ
สารสนเทศน้ําระดับตําบล
1.7 ระดับความสําเร็จของการสรางแมขายการ
จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบโทรมาตร
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา ระบบ
สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุค คล

รอยละ

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.9576
4.8729
933.00
5.0000 0.5000

0.4000

7.00

5.0000
5.0000
5.0000

7

7.00

5.0000

0.2000

4

5

5.00

5.0000

0.4000

4

5

5.00

5.0000

0.4000

4.6500
5.0000

0.2500

0.2000

1

2

3

4

5

5.00

70

75

80

85

90

86.50

80
1

85
2

90
3

95
4

100
5

100.00
5.00

4.3000
5.0000
5.0000
5.0000

0.3825
0.1000
0.3000

รอยละ
ระดับ

5
12
3
9.00

ระดับ
ระดับ

18
10
2

1
1

2
-

3
3

4
-

5
5

3.83
5.00

4.3472
3.8250
5.0000

ระดับ

6.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

น้ําหนักรวม

100

0.2150
0.1500
0.4500

คาคะแนนที่ได 4.8221
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.9576
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: ตามนโยบายรัฐบาล ดานนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพิบัติธรรมชาติ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานจากการใหบริการขอมูลและวิเคราะหดาน
สารสนเทศทรั พยากรน้ําและการเกษตร ที่ มีการให บริการแก ผูรับ บริก ารจากหนวยงาน/บุคคลภายนอก เชน
รายงานคาดการณฝนผานเว็บไซต สรุปสถานการณน้ํารายสัปดาห ขอมูลจากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ ขอมูลจากแบบจําลองคาดการณสภาพอากาศ ขอมูลเพื่อติดตามสถานการณ/ประกอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร ขอมูลประกอบการวิจัยและพัฒนาหรือวิจัยพัฒนาตอยอด รวมทั้งการวิเคราะห ให
คําปรึ ก ษาที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ ภารกิ จ ของสถาบั น ซึ่ ง ผู รั บ บริ ก าร ไดแ ก หนวยงานที่ ตอ งการใชขอ มู ล สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําหรือการเกษตรสนับสนุนการดําเนินงาน เชน กรมชลประทาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ รวมถึงสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน ที่ตองการรับบริการขอมูลหรือบริการ
วิเคราะหดานสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจํานวนการบริการขอมูล
และวิเคราะหดานสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 933 ราย สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 870 ราย
คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5.0000 ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการพัฒนา
งานวิจั ยและระบบ เชน แบบจํ าลอง ระบบโทรมาตร ให มีเ สถียรภาพ และขอมู ลมีความถูกตองแม นยํายิ่งขึ้น
สามารถใหบริ การขอมู ลกับ หนวยงานที่เ กี่ยวของไดอ ยางตอเนื่องและมีประสิท ธิภาพ และมีการพิจ ารณาเชิง
คุณภาพ จากอัตราความถูกตองของบริการขอความสั้น (SMS) แจงเตือนปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในเขื่อน และ
พายุ ซึ่งไดดําเนินการจัดเก็ บขอมูลจํานวนบริการ SMS แจง เตือนปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในเขื่อน และพายุ
ทั้งหมด และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจาก SMS โดยผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในรอบ 12 เดือน สสนก. มีอัตราความถูกตองของบริการขอความสั้น (SMS) แจงเตือนปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําใน
เขื่อน และพายุ คิดเปน รอยละ 99.28 (จํานวนบริการ SMS ทั้งหมด 554 ครั้ง ตรวจสอบแลวมีความถูกตอง 550 ครั้ง
และผิดพลาด 4 ครั้ง) สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 98.25 คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5.0000
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ดานการศึกษา วิจัย และบริการขอมูลทางวิชาการ สสนก. ไดศึกษา วิจัย พัฒนาผลงานทาง
วิชาการมาอยางตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2557 มีผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชน ซึ่งครอบคลุมถึงการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา หรือการศึกษาวิจัยตอยอด
องคความรู นับรวมถึงผลงานที่หนวยงานภายนอกวาจ างใหสถาบันดําเนินการและงานวิจั ยรวมกับหนวยงาน
ภายนอก/ ชุมชน เชน ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ําอัตโนมัติ ระบบ Internet GIS-MIS
แบบจํ าลอง ระบบข อ มู ล ระบบความรู ระบบการจั ดการชุม ชน รวมถึง ผลงานที่ เ ป น องคความรู เทคนิ ค
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เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑ จํานวน 24 เรื่อง สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 22
เรื่อง คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ
ผลงานดาน วทน.
(1)
NHC Mobile Application

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

การนําไปใชประโยชน
คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ ในรูปแบบการใหบริการผานอุปกรณเคลื่อนที่ โดย
เนนกลุมเปาหมายหลักที่เปนหนวยงานราชการ และเริ่มเปดใหประชาชนสามารถดาวน
โหลดไดทั้งบนระบบ iOS และ Android
การพัฒนาอางเก็บน้ําหวยปง เกิดรูปแบบการพัฒนาอางเก็บน้ําเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน สามารถ
เสา จังหวัดกาฬสินธุ
เก็บน้ําในหนาฝนเพื่อสํารองน้ําไวใชในหนาแลง สรางการมีสวนรวมระหวางชุมชนและ
หนวยงานทองถิ่น และเกิดผลสําเร็จสามารถบรรเทาปญหาน้ําในพื้นที่ได
อุปกรณติดตามสถานการณ เพื่อใชในการติดตามสถานการณน้ํา วิเคราะหสถานการณน้ําและจัดสรรน้ํา ใชประโยชน
น้ําอัตโนมัติ (Media Box) ในการเฝาติดตามขอมูลสภาพภูมิอากาศและสภาพน้ํา
ระบบใหบริการขอมูล NHC หนวยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรน้ํา สามารถใชบริการขอมูลจากระบบคลังขอมูลน้ํา
และภูมิอากาศแหงชาติ เพื่อการบริหารจัดการน้ําของประเทศ และ/หรือตามภารกิจ
รับผิดชอบของหนวยงาน
เว็บไซตคลังขอมูลน้ําและ
ใชติดตามสถานการณน้ําและสภาพอากาศ ภายใตแผนพัฒนาระบบคลังขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศแหงชาติ
ภูมิอากาศแหงชาติ สําหรับหนวยงานภายใตโครงการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ
รายงานสรุปขอมูล
ใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอมูลแผนทีน่ ้ําระดับตําบล
ภูมิสารสนเทศระดับจังหวัด
(ภาคเหนือ)
แผนที่น้ําจังหวัดแพร
เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการใชงานศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร
ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด ประยุกตใชสารสนเทศ ไดแก แผนที่ ภาพถายดาวเทียม เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดทํา
แพร
แผนที่น้ํา สําหรับวางแผนบริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร
แผนที่น้ําระดับตําบล (พื้นที่ หนวยงานทองถิ่นสามารถเขาใจขอมูลภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล และสามารถใช
ลุมน้ําปราจีนบุรี)
ประโยชนจากขอมูล ประยุกตใชในการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตนเองได
แผนที่น้ําระดับตําบล (พื้นที่ หนวยงานทองถิ่นสามารถเขาใจขอมูลภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล และสามารถใช
ลุมน้ําตาป และลุม น้ําตรัง)
ประโยชนจากขอมูล ประยุกตใชในการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตนเองได
แผนที่น้ําระดับตําบล (พื้นที่ หนวยงานทองถิ่นสามารถเขาใจขอมูลภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล และสามารถใช
ลุมน้ํามูล และลุมน้ําเซบาย) ประโยชนจากขอมูล ประยุกตใชในการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตนเองได
แผนที่น้ําระดับตําบล (พื้นที่ หนวยงานทองถิ่นสามารถเขาใจขอมูลภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล และสามารถใช
ลุมน้ําปาสัก และ
ประโยชนจากขอมูล ประยุกตใชในการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตนเองได
ลุมน้ําชีตอนบน)
แผนที่น้ําระดับตําบล (ลุมน้ํา หนวยงานทองถิ่นสามารถเขาใจขอมูลภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล และสามารถใช
แมกลอง)
ประโยชนจากขอมูล ประยุกตใชในการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตนเองได
แผนที่น้ําระดับตําบล (พื้นที่ หนวยงานทองถิ่นสามารถเขาใจขอมูลภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล และสามารถใช
ลุมน้ํานาน)
ประโยชนจากขอมูล ประยุกตใชในการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตนเองได
รูปแบบการขุดขยายพื้นที่
เกิดรูปแบบการขุดลอกคลองเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน สามารถเก็บ
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ลําดับ

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

(21)

ผลงานดาน วทน.
สํารองน้ํา พื้นที่ศึกษาหนอง
หวยโปรง
รูปแบบการพัฒนาและพื้นฟูกุด
น้ําธรรมชาติ พื้นที่กุดปลาขาว
จังหวัดอุบลราชธานี
รูปแบบการกระจายน้ํา แบบ
คลองสงน้ําเขาไรนา จังหวัด
ราชบุรี
รูปแบบฝายหินกอและ
กองทุนถังสํารองน้ํา จังหวัด
เชียงใหม
การพัฒนาระบบสงน้ําเพื่อ
การเกษตร หวยปาเหี้ย
รูปแบบบานระบายน้ําฝาย
แมหาด

(22)

ระบบแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร
เรือสํารวจอัตโนมัติ

(23)

สถานีโทรมาตร

(24)

อากาศยานไรนักบิน (UAV)

การนําไปใชประโยชน
น้ําในหนาฝนเพื่อสํารองน้ําไวใชในหนาแลง และสรางการมีสวนรวมระหวางชุมชนและ
หนวยงานทองถิ่น และเกิดผลสําเร็จสามารถบรรเทาปญหาน้ําในพื้นที่ได
เกิดรูปแบบการขุดลอกคลองเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน สามารถเก็บ
น้ําในหนาฝนเพื่อสํารองน้ําไวใชในหนาแลง และสรางการมีสวนรวมระหวางชุมชนและ
หนวยงานทองถิ่น และเกิดผลสําเร็จสามารถบรรเทาปญหาน้ําในพื้นที่ได
เกิดรูปแบบการขุดลอกคลองเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน สามารถเก็บ
น้ําในหนาฝนเพื่อสํารองน้ําไวใชในหนาแลง และสรางการมีสวนรวมระหวางชุมชนและ
หนวยงานทองถิน่ และเกิดผลสําเร็จสามารถบรรเทาปญหาน้ําในพื้นที่ได
เกิดรูรูปแบบฝายหินกอและกองทุนถังสํารองน้ําเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับ
ชุมชน สามารถเก็บน้ําในหนาฝนเพื่อสํารองน้ําไวใชในหนาแลง และสรางการสวนรวม
ระหวางชุมชนและหนวยงานทองถิ่น และเกิดผลสําเร็จสามารถบรรเทาปญหาน้ําในพื้นที่
ได
เกิดรูปแบบพัฒนาระบบสงน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับ
ชุมชน กระจายน้ําเขาสูพื้นที่การเกษตรสามารถเก็บน้ําในหนาฝนเพื่อสํารองน้ําไว
เกิดรูปแบบบานระบายน้ําฝายแมหาดเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน
สามารถเก็บน้ําในหนาฝนเพื่อสํารองน้ําไวใชในหนาแลง และสรางการสวนรวมระหวาง
ชุมชนและหนวยงานทองถิ่น และเกิดผลสําเร็จสามารถบรรเทาปญหาน้ําในพื้นที่ได
ขออนุเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อพยากรณคุณภาพน้ํา (คาความเค็ม) ในลุม
น้ําเจาพระยาและบางปะกง เพื่อนําไปทดลองใชกับการพัฒนาแบบจําลอง MIKE-Eco lab
สํารวจขอมูลดานสิ่งแวดลอม ตรวจสอบปริมาณน้ําในหนองเลิงเปอย เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับเกษตรกร
ติดตั้งสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ํา ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่
ชุมชน และติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดดินถลมบริเวณพื้นที่เชิงเขา
บินถายภาพพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา เพื่อสนับสนุนขอมูลโครงการพัฒนาแผนปองกันและ
รองรับอุทกภัยสําหรับแหลงมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ปจ จัยความสําเร็ จที่สงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเป าหมาย เนื่องจากบุคลากรมี
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในองคความรูเฉพาะทาง และมีเครือขายการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ทําใหสามารถพัฒนาผลงานทั้งที่เปนผลงานวิจัยตอเนื่องและ
ผลงานวิจัยใหมมีความนาเชื่อถือ
 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ ซึ่งนับรวมถึง บทความ หรือผลงานศึกษาวิจัย
ของสถาบัน ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ นับรวมถึงบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
นําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและตางประเทศ ที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review /
Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper แตไมนับรวมบทคัดยอ
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โดยในป 2557 มีจํานวน 11 เรื่อง สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 8 เรื่อง มีคาคะแนนตัวชี้วัดเทากับ 5.0000 โดยมี
รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ 3 เรื่อง
ลําดับ
ชื่อบทความ-ผูเขียน
(1)
Coping with Climate Extremes By Kanoksri
Sarinnapakorn.
(2)

(3)

Controlling Quality of Water-Level Data in
Thailand. By Pattarasai Markpeng,Piraya
Wongnimmarn, Nattarat Champreeda,Peerapon
Vateekul,Kanoksri Sarinnapakorn.
A Rainfall Monitoring System in Thailand by
Using Image Processing Technology. By Prattana
Deeprasertkul, Worawit Praikan

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ/ปที่/ฉบับที่
2013 ACTS Second Workshop Climate
Extremes and Risk Management : 4-5
December, 2013 International Conference
Intelligent Information and Database
Systems, 6th Asian Conference, ACIIDS 2014
Bangkok, Thailand
International Journal of Computers &
Technology (IJCT), Vol 13, No 7: May 2014,
ISSN 2277-3061,
http://ijctonline.com/ojs/index.php/ijct/arti
cle/view/840N/

 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับประเทศ 8 เรือ่ ง
ลําดับ
ชื่อบทความ-ผูเขียน
(1) Thailand Seasonal Rainfall Prediction Using large Scale
Climate factors. By Kanoksri Sarinnapakorn, Aisawan
Chankarn, Surajate Boonya-aroonnet, Royol Chitradon.
(2) Development of Decision Support and Flood
Forecasting system of Chi and Mun River Basins. By
Sathit Chantip, Piyamarn Sisomphon, Surajate BoonyaAroonnet
(3) Effect of Climate Change on the Assessment of Water
Budget of Chao Phraya River Basins. By Sathit Chantip,
Piyamarn Sisomphon, Surajate Boonya-Aroonnet
(4) Applying a Rainfall Forecast in Water Resources Model
Improve Irrigation Efficiency in Chi and Mun River. By
Maliwan khongkhaow, Wasukree Sae-Tia, Sathit
Chantip, Piyamarn Sisomphon

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ/ปที่/ฉบับที่
The 3th China-Thailand Joint Seminar
on Climate Change : 27-31 October
2013 Katathani Phuket Beach
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 19 ขอนแกน 14 -16 พฤษภาคม
2557
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 19 ขอนแกน 14 -16 พฤษภาคม
2557
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 19 ขอนแกน 14 -16 พฤษภาคม
2557
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ลําดับ
ชื่อบทความ-ผูเขียน
(5) Using MET in Evaluation Thailand's Short-Term Rainfall
Forecast by WRF Model. By Sujira Kittirart, Aisawan
Chankarn, Thippawan Thosan, Kanoksri Sarinnapakorn,
Surajate Boonya-Aroonn
(6) Accuracy Assessment of Thailand's Short-Term
Rainfall Forecasts using the Weather Research and
Forecasting Model (WRF). By Thippawan Thodsan,
Aisawan Chankarn, Kanoksri Sarinnapakorn, Surajate
Boonya-Aroonnet
(7) Development of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for
Aerial Surveying and Photography for the Assessment
of Flood in the Eastern part of Thailand 2013.
Warakree Sae-Tia, Chawin Kanyawararak, Piyamarn
Sisomphon, Surajate Boonya-Aroonnet
(8) Development of a Decision Support System for Flood
Managementinin t in Chi and Mun River Basins. By
Watin Thanathanphon, Sathit Chantip, Piyamarn
Sisomphon

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ/ปที่/ฉบับที่
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 19 ขอนแกน 14 -16 พฤษภาคม
2557
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 19 ขอนแกน 14 -16 พฤษภาคม
2557

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 19 ขอนแกน 14 -16 พฤษภาคม
2557

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 19 ขอนแกน 14 -16 พฤษภาคม
2557

ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จที่สงผลใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก บุคลากรของ
สสนก. ที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง และ สสนก. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมงานประชุมวิชาการเพื่ อ
นําเสนอผลงานวิจัยอยางตอเนื่องทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ
 ดา นการส งเสริ ม ความร วมมื อทั้ งในประเทศและตา งประเทศในการวิ จัย และพั ฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร โดยแบงประเด็นการ
ประเมินผล เปน 2 ส วน คือ โครงการ/กิ จกรรมความรวมมือในประเทศ และโครงการ/กิจ กรรมความร วมมื อ
ระหวางประเทศ โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
 โครงการ/กิ จ กรรมความร วมมื อ ในประเทศที่ มี กิ จ กรรมตอ เนื่อ งอยางเป นรู ป ธรรม 7
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการขยายเครือขายการใชภูมิสารสนเทศเพือ่ วางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เครือขาย
ลุมน้ําสมุน ดําเนินงานรวมกับเทศบาลตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน และ อบต.
เครือขายในพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 11 หนวยงาน
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2. โครงการขยายเครือขายการใชภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา พื้นที่ลุม
น้ําลําเซบก ดําเนินงานรวมกับรวมกับองคการบริหารสวนตําบลแพงใหญ อําเภอเหลาเสือ
โกก จังหวัดอุบลราชธานี และองคการบริหารสวนตําบลเครือขายในพื้นที่ใกลเคียง จํานวน
8 แหง
3. โครงการขยายเครื อ ขา ยการใชภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ วางแผนโครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า
เครือขายกลุมตําบลพื้ นที่โครงการเจาพระยาฝงตะวันออก ดําเนินงานรวมกับเทศบาล
ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และองคการบริหารสวนตําบลเครือขาย
ในพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 8 แหง
4. โครงการขยายเครื อ ขา ยการใชภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ วางแผนโครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า
เครือขายกลุมตําบลพื้นที่ลมุ น้ําปราจีนบุรี ดําเนินงานรวมกับ องคการบริหารสวนตําบลนา
แขม อํ าเภอกบิ นทร บุรี จั งหวัดปราจีนบุรี องคการบริ หารส วนตําบลเครื อขายในพื้นที่
ใกลเคียง และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
5. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อความมั่นคงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดําเนินงาน
รวมกับ บานโปงไทร บานโปงสนวน บานหนองกระทิง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
6. การขยายผลการบริหารจัดการน้ํา จังหวัดแพร ดําเนินงานรวมกับ ศูนยบริหารจัดการน้ํา
จังหวัดแพร
7. การบริหารจัดการน้ํา จังหวัดพิจิตร ดําเนินงานรวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จที่สงผลใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก ผูนําชุมชน
มองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับทําใหเกิดเครือขายความรวมมือและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง
เปน โครงการ/กิ จกรรมความรวมมือ ระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การจัดการทรั พยากรน้ํา
การเกษตร หรืออื่ นๆ ที่เกี่ยวของกับ ภารกิจของสถาบันฯ และดําเนินการภายใตขอตกลงความรวมมื อระหวาง
สสนก. กับหนวยงานระหวางประเทศ โดยโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ เชน การประชุม
วิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การดําเนินโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนขอมูล/ผูเชี่ยวชาญ การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน โดยในป 2557 มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. Development of a Flood Early Warning System and an Adaptive Flood Risk
Management Plan for Sukothai / Yom River Basin – Assessment Phase ภายใต
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MOU on Strategic research on adaptive flood risk management and
innovative tools for water Management. ดําเนินงานรวมกับ Deltares
2. The APEC Climate Symposium (APCS) 2013 ดําเนินงานรวมกับ APEC Climate Center
3. The Pacific Neighborhood Consortium (PNC) Annual Conference and Joint
Meetings 2013 ดําเนินงานรวมกับ Kyoto University ประเทศญีป่ ุน
4. บันทึกขอตกลงความรวมมือดานเครือขายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการน้ําดําเนินงานรวมกับ AGT International GmbH
5. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยน องคความรูนานาชาติ งาน 2014 ICCES
International Training Workshop on Asian Monsoon Variability and
Predictability ภายใต MOU “Memorandum of Understanding between The
Institute of Atmospheric Physics (IAP) , the Chinese Academy of Sciences
(CAS) and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)” ดําเนินงานรวมกับ the
Chinese Academy of Sciences (CAS)
6. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานอุตุนิยมวิทยา เนนการ
คาดการณรายฤดูกาล ภายใต MOU “Memorandum of Understanding between
The Institute of Atmospheric Physics (IAP) , the Chinese Academy of
Sciences (CAS) and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)”ดําเนินงาน
รวมกับ the Chinese Academy of Sciences (CAS)
7. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยน องคความรูนานาชาติ งาน The 13th CASTWAS-WMO Forum, International Symposium on Extreme Weather and
Climate: Past, Present, Future, to be held ภายใต MOU “Memorandum of
Understanding between The Institute of Atmospheric Physics (IAP), the
Chinese Academy of Sciences (CAS) and Hydro and Agro Informatics
Institute (HAII) ดําเนินงานรวมกับ the Chinese Academy of Sciences (CAS)
ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จ เนื่องจากมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ และผูบริหารใหความสําคัญ
กับการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ โดยมีการเขารวมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และผลักดันการ
สร างเครื อ ขา ยและขยายความร วมมื อ กั บ หนวยงานต างประเทศที่ มี ความสนใจร วมกั น ในงานวิจั ยและการ
ดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของสถาบันฯ รวมทั้งใหมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อให
ความรวมมือกับตางประเทศมีผลเปนรูปธรรมตอไป
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 ดา นการพัฒ นาระบบภูมิ ส ารสนเทศน้ํา ระดับ ตํา บล โดยผลการดํ าเนิน งานประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 สสนก. ร วมกับ เทศบาล/อบต. ใชเ ครื่อ งมื อ ทางภูมิ ศาสตรในการพั ฒ นาขอ มู ล ภูมิ
สารสนเทศและแผนที่พรอมจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบลและมีการจัดอบรมการใชงาน
และการปรับปรุงขอมูลใหกับเทศบาลจํานวน 372 แหง และมีเทศบาล/ อบต. ที่นําขอมูลแผนที่แหลงน้ําไปใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่แลวจํานวน 175 แหง
ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จที่สง ผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากไดรับความรวมมือเปน
อยางดีจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/อบต.) ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชแผนที่แหลงน้ําเพื่อ
การวางแผนการพัฒนาแหลงน้ําและเห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการรวมกัน ทําใหการดําเนินการราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค
 การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สสนก. มี
ระดับความสําเร็จของการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับที่ 5
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ดําเนินการสรางแมขายดานการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถขยาย
ผล จํานวน 6 ชุมชน สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 5 ชุมชน
2) มี ชุ ม ชนแม ข า ยการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ชุ ม ชน ด ว ยวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่
ดําเนินงานรวมกับ สสนก. จัดสงรายงานผลการดําเนินงานมายัง สสนก. จํานวน 5 ชุมชน สูงกวาคาเปาหมายที่
กําหนดไว 4 ชุมชน
ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน เนื่องจาก ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินงานเป น
อยางดี มีการปรึกษาหารือและหาแนวทางในการจัดการปญหาอยางตอเนื่อง สามารถขยายเครือขายการทํางาน
ไปยังชุมชนอื่น และชุมชนเกิดการเรียนรู มีความเขาใจในการรับถายทอดกิจกรรม และสามารถดําเนินการไดตาม
แผน สามารถเขียนรายงานสรุปความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมไดตามระยะเวลาที่กําหนด
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.6500
3.2.1 การใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนน
ที่ได 5.0000
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ดําเนินการวิเคราะหผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใหบ ริการปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดกําหนดแนวทางการปรั บปรุง งานตามผลการ
สํารวจ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ไดมีมติเห็นชอบแนว
ทางการปรับปรุงงานจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และ สสนก. ดําเนินการปรับปรุงงานตาม
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ผลสํ ารวจ และไดมี ก ารรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรั บ ปรุ ง งานตามผลการสํ ารวจตอ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
3.2.2 ความพึงพอใจในการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนนที่ได 4.3000
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ไดมอบหมายใหศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของ
ผูใชบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยกลุมเปาหมายผูรับบริการของสถาบันฯ ประกอบดวย หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน องคกรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน โดยงานบริการหลักที่จะใชในการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ถือแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 วาดวยวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน ดานการนําเสนอผลงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อใหองคการตาง ๆ นําไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร และ งานบริการจัดการชุมชน (CSR) ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้ง บริการถายทอดเทคโนโลยีที่
เป น ผลการวิ จั ย และพั ฒ นาของสถาบั น ฯ ให ป ระชาชนและชุ ม ชนนํ าไปใชป ระโยชนไ ดโ ดยสะดวกและเกิ ด
ประสิทธิผล ซึ่งมีจํานวน 2 งาน ไดแก
1) งานบริการขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ประกอบดวย รายงานการ
คาดการณฝน สรุปสถานการณน้ํารายสัปดาห ขอมูลจากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ขอความ
สั้น (SMS) แจงเตือนภัย ปริมาณน้ําฝน น้ําในเขื่อน และพายุ และแผนภาพคาดการณฝนลวงหนา
2) งานบริการถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย การพัฒนาสารสนเทศน้ําระดับตําบล
และการประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศบริหารจัดการน้ําชุมชน
คณะกรรมการบริหาร สสนก. ไดใหความเห็นชอบตอวิธีการสํารวจ และแบบสอบถามสําหรับการ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการแลว ผูประเมินไดดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการแลว
เสร็จ ทั้งนี้ ผลการวัดความพึงพอใจโดยรวมมีคาเทากับ 4.3 หรือคิดเปนความพึงพอใจรอยละ 86.50 ซึ่งแสดง
ความพึงพอใจตอบริการดานตางๆ ในระดับมากที่สุด ดังตาราง
ดานบริการ

ระดับความพึงพอใจ

ดานที่ 1 ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.22

ดานที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาที่

4.30

มากที่สุด

ดานที่ 3 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

4.31

มากที่สุด

ดานที่ 4 ความพึงพอใจดานคุณภาพการบริการ
ดานที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ

4.28
4.35

มากที่สุด
มากที่สุด

4.30

มากที่สุด

รวม

มากที่สุด
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.1 การเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน (น้ําหนักรอยละ 3) คาคะแนนที่ได 5.0000
สถาบันสารสนเทศทรั พยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) เบิกจายงบประมาณรายจายใน
ภาพรวม จํานวน 208.7523 ลานบาท โดย ณ กั นยายน 2557 มีการใชจายงบประมาณรวมผูก พันแลวทั้ งสิ้ น
200.4299 ลานบาท คงเหลือที่ประหยัดได 8.3224 ลานบาท ทั้งนี้ สสนก. สามารถสงมอบผลการดําเนินงานได
ตามเปาหมายรอยละ 100 โดยใชจายงบประมาณต่ํากวาแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ เชน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
ดําเนินการปรับ ปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโ ทรมาตรไดครบตามเป าหมาย จํานวน 501 สถานี ทั่ ว
ประเทศ ขอมูลที่ไดจากโทรมาตรสามารถใชเปนขอมูลในการประมวลผลของระบบการคาดการณมีความแมนยําสูง
ใชในการตัดสินใจแจงเตือนภัยแกหนวยงานที่เกีย่ วของ พรอมทั้งใหบริการขอมูลจากระบบโทรมาตรผานเว็บไซต
www.thaiwater.net
โครงการสร า งแม ข า ยการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าชุ ม ชนดว ยวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ดําเนิน การพั ฒ นาแม ขา ยการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย โดยการประยุก ต ใช วิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รายได และผลผลิตของชุมชน ในพื้นที่ชุมชนที่
มีศักยภาพในการเปนแมขายที่จะพัฒนาเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตอไปได 35 ชุมชน (เพิ่มขึ้น 6 ชุมชน)
พรอมทั้งเกิดแผนการดําเนินงานดานโครงสรางน้ําเพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมน้ําแลง การทําสมดุลน้ํา การถายทอดองค
ความรู การทํากิจกรรมเยาวชน และการทําพื้นที่ตัวอยางดานการผลิตและการใชน้ํารวมกับชุมชน
โครงการพัฒ นาระบบศูนยคลั ง ขอมู ล น้ําและภูมิ อ ากาศแห ง ชาติ ดําเนินการรวบรวมและ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําเพื่อใหบริการขอมูลแกหนวยงานราชการ และประชาชนทั่วไป แบบ
on-line, real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและระบบใหบริการขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพขอมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพโทรมาตร พัฒนาระบบแบบจําลองเพื่อการ
บริหารจัดการน้ําและคาดการณน้ําทวมในลุม น้ําชี ลุมน้ํามูล และเพิ่มประสิทธิภาพแบบจําลองการคาดการณสภาพ
อากาศระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงไดดําเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจระยะที่ 1
โครงการจัดทําภูมิ สารสนเทศน้ําระดับ ตําบล ดําเนินการจั ดทํ าภูมิส ารสนเทศระดับตําบล
พัฒนาศักยภาพการใชงานแผนที่ และจั ดเก็บ ขอ มูล รวมกับ เทศบาล/อบต. ทําให มีขอ มูล แหลง น้ําเพิ่ มขึ้น และ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น หนวยงานทองถิ่นเล็งเห็นประโยชน และใหความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําซึ่งสามารถนํา
ขอมูลที่ไดไปใชแกไขปญหาทรัพยากรน้ําในพื้นที่ของตนเอง โดยไดมีการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่
ระดับตําบลแลว 372 แหง และมีเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ที่นําขอมูลแผนที่แหลงน้ํามาใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการฯแลวจํานวน 175 แหง
3.3.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตร (น้ําหนักรอยละ 9) คาคะแนนที่ได 5.0000
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการ
ทํางานของระบบโทรมาตร คัดเลือกสถานีที่จะดําเนินการบํารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบโทรมาตร และดําเนินการบํารุงรักษาตามแผนไดครบถวนตามเปาหมายรอยละ 100 และไดมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใชงานพบวาสามารถใชงานไดตลอดเวลา (ไมมีการ down) เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.80 และมี
ความถูกตองของขอมูลถึงรอยละ 99.28
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 18) คาคะแนนที่ได 4.3472
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.8250
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็น
วาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ มให มีก ารกํ ากั บ ดูแลที่ดี และการสนับสนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
น้ําหนัก
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายใน 2
เวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส 1.75
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
0.5
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1.75
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
2
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
1
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ

ผลประเมิน
3.0000
2.8571
5.0000
1.0000
5.0000
5.0000

5.0000
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ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 3.8250 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติง านประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มี การจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มี การเปดเผยผลการประเมิน ตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรง ใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่
กําหนด โดยคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแผนยุทธศาสตรของ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 และ
ที่ประชุมมีมติรับทราบการทบทวนแผนยุทธศาสตร สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และอนุมัติแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยความสอดคลองแผนยุทธศาสตรกับวัตถุประสงค
จัดตั้งขององคก ารมหาชน ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1)วิสัยทัศน 2)ภารกิ จหรือพันธกิจ 3)วัตถุป ระสงค/
นโยบาย 4) กลยุทธ 5) เปาหมาย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6 ประเด็น คือ 1)วัตถุประสงค
2)เป าหมาย 3)ขั้นตอน 4)ระยะเวลา 5)งบประมาณคาใชจาย และ6)ผู รับผิดชอบ นอกจากนี้ในการเสนอแผน
ยุท ธศาสตร ใ ห คณะกรรมการพิ จ ารณา ไดมี ขอ มู ล การวิเ คราะห ส ภาวะแวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่ มี
ผลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริ หาร
จัดการองคก ารมหาชนที่ สําคัญ อยางนอ ยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพี ยงของ
ระบบงานที่สําคัญ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ ดังนี้
- การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee
of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
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ติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก การประชุมครั้ง
ที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 และ การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
- การพิจารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
ไดแก การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 และ การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงโดยการวิเ คราะหความเสี่ยง
(ระบุโอกาสและผลกระทบความเสีย่ ง และจัดระดับความเสีย่ งในแตละดาน เชน ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล
กระบวนการทํ างาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจั ดทํ าแผนบริ ห ารความเสี่ ยง โดยมี ร ายงานผลตอ
คณะกรรมการจํานวน 2 ครั้ง ไดแก การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 และ การประชุมครั้งที่
3/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการจํานวน 2
ครั้ง ไดแก การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 และ การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการจํานวน 2
ครั้ง ไดแก การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 และ การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
- การพิจารณารายงานดานการเงิน มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเทียบกั บ เป าหมายพร อ มทั้ ง ระบุ ป ญหาอุ ป สรรค เสนอตอคณะกรรมการทุ ก ไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
ครั้ง ที่ 2/2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 ครั้ งที่ 3/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 และครั้ งที่ 4/2557 วันที่ 20
ตุลาคม 2557
- การพิจารณารายงานดานภารกิจหลั ก มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
ครั้ง ที่ 2/2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 ครั้ งที่ 3/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 และครั้ งที่ 4/2557 วันที่ 20
ตุลาคม 2557
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน 2 ครั้ง
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขา
ประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50
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- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ดังนี้
- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร
มีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไร
ขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 1)
อายุ 2) วุฒิ ก ารศึก ษา 3) ประวัติ ก ารทํ างาน 4) ตําแหน ง หน าที่ ใ นป จ จุ บั น
นอกเหนือจากในองคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุก
คณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญ ของ
องคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลั กที่ ผานมา 3) คําอธิบ ายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป 2) โครงการลงทุน
ที่สําคัญ 3) การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการ โดยผูบริหาร 5)
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สาํ คัญ 7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก และ 9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบของ
องคการมหาชนทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ไดจัด
ใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมอยางเปนทางการ คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดยคณะกรรมการไดทําการประเมินตนเอง และผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการถูกนําเสนอตอที่ประชุมอยางเปนทางการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 ตุลาคม 2557
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- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) จัดการปฐมนิเทศและมอบขอมูล
องคกรตอคณะกรรมการชุดใหม ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 3/2557 และจัดใหมีกิจกรรม
สัมมนาใหความรูและการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ สสนก. เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการ
ตัวอยางกิจกรรม ไดแก
1) จัดสัมมนาและใหความรูกบั คณะกรรมการบริหาร จํานวน 2 ครั้ง คือ
- ปฏิบัติการหนวงน้ําเค็ม
- ผลการพัฒนาแบบจําลองสภาพอากาศแบบคูควบ
2) จัดศึกษาดูการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลงพื้นที่ชุมชนเครือขายของ สสนก. จํานวน 2 ครั้ง คือ
- เยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนและรวมพิธีเปดพิพิธภัณฑธรรมชาติ
จัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ บานศาลาดิน จังหวัดนครปฐม จากที่ดินพระราชทาน สูการจัดการตามแนว
พระราชดําริ เยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมนและรวมพิธีเปดพิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตาม
แนวพระราชดําริ ชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ดวยน้ําพระทัยฯ สูการพัฒนาพื้นที่แกมลิงเพิ่มรายได โดยมี
รายงานสรุปการจัดกิจกรรมแสดงในหลักฐานอางอิงแลว ทั้งนี้ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. เพื่อ
ทบทวนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปรวมถึงความเสี่ยงขององคกรดวย
นอกจากนี้ยังมีการจัดทํารายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการมหาชน
3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง (น้ําหนักรอยละ 2) คา
คะแนนที่ได 5.0000
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ า และการเกษตร (สสนก.) จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งโดยผูประเมินจากภายนอก คือ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร เพื่ อ ประเมิ น ผลการดํ าเนิน งานของ สสนก. ให ค รอบคลุ ม ดา น
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนา
องคกร ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ไดมีมติเห็นชอบ
แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของ สสนก. แลว ตอมาสสนก. ไดนําเสนอรายงานการประเมิ นผลการ
ดําเนินงาน พร อมแนวทางการพัฒ นาการดําเนินงานตอ คณะกรรมการบริ หารฯ เพื่ อ พิจ ารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
3.4.3 การจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 6) คาคะแนน
ที่ได 5.0000
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) มีการดําเนินการดังนี้
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1) กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน และคุณสมบัติของระบบ โดยจัดทําเปน
ขอกําหนดรายละเอียดการจัดจาง (Term of Reference: TOR) และไดรับการอนุมัติจากผูบริหารสถาบันฯ
รวมถึง รวมรวบและจั ดเตรี ยมฐานขอมู ลบุ คลากรทุ กตําแหนง งาน (Database) เพื่อ รองรับ การนําไฟล ขอ มู ล
บุคลากรเขาสูระบบ
2) ดํ าเนิ นการสรรหาและคัด เลื อ กโปรแกรม (Software) จากหนว ยงานภายนอก ที่
ครอบคลุมระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน และระบบคํานวณเงินเดือน โดยไดรับการ
อนุมัติจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจําสถาบันฯ และแจงผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงประจํากระทรวง (รอง ปกท.วท.) และประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
วท. (ปกท.วท.) เพื่อ ทราบ รวมถึงสถาบันฯ ไดดําเนินการวาจางหนวยงานภายนอกจํานวน 2 หนวยงาน ไดแก
บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด รับผิดชอบการจัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากร และระบบบันทึกเวลา
การปฏิบัติงาน และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด รับผิดชอบการจัดทําระบบคํานวณเงินเดือน
3) ผูวาจางและบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดรวมกันออกแบบ พัฒนาระบบใหมีรูปแบบสอดรับกับขอบังคับและระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันฯ และระบบการบริหารงานภายใน รวมทั้งไดดําเนินการทดสอบและติดตั้งระบบกับเครือขายสารสนเทศ
ของสถาบันฯ โดยผานการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว
4) ดําเนินการจัดการประชุมเพื่อ สื่ อสารสร างความเขาใจเกี่ ยวกั บการใชง านระบบแก
บุคลากรทุกระดับ โดยแบงการประชุมออกเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 : กลุมผูดูแลระบบ (Admin) ไดแก บุคลากรที่รบั ผิดชอบงานดานทรัพยากร
บุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเขารวมประชุมในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
กลุมที่ 2 : กลุมผูปฏิบัติงาน (User) ไดแก บุคลากรทุกตําแหนงงาน โดยเขารวม
ประชุม จํ านวน 2 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2556 เวลา 14.30-17.00 น. และรอบที่ 2 วันที่ 27
พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30-17.00 น. รวมถึง ไดแจงใหบุคลากรทุกระดับตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ประวัติตนเอง ซึ่งปจจุบันบุคลากรทุกระดับไดตรวจสอบขอมูลตนเองครบถวนรอยละ 100 ทั้งนี้ ไดเปดระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร และระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานใหบุคลากรไดใชงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 และงาน
บุคคลใชระบบคํานวณเงินเดือน ตั้งแตงวดเงินเดือนเดือนกรกฎาคม 2557 เปนตนมา
5) จากผลการสํารวจประสิทธิภาพการใชงานของระบบ มีผูตอบแบบประเมินจํานวนทัง้ สิน้
61 คน คิดเปนรอยละ 53.50 ของบุคลากรทั้งหมด 114 ราย พบวา บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบโดยรวมเฉลี่ยรอยละ 90.05
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4. จุดเดน / พัฒนาการทีด่ ีขององคการมหาชน
1) มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ทั้งในสวนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และหลักฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ขององคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็นตัวชี้วัด
ซึ่งเปนจุดเดนที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป
2) ผลคะแนนในมิติดานประสิทธิภาพ อยูที่ระดับคะแนน 5.0000 แสดงถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในดานการบริหารงบประมาณ และการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตร
3) ดําเนินการวิจัยคนควาจนไดผ ลงานเพื่อ เผยแพร ใหภาคการผลิต บริการ และชุมชนนําไป
ประยุกตใชงาน โดยมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556
4) มีการบริหารความสัมพันธกับหนวยงานพันธมิตรทัง้ ภายในและภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง
5) ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารของ สสนก. ใหความรวมมือ สนับสนุน ติดตาม
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และใหความสําคัญในการทําความ
เขาใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สสนก. ควรพิจารณาปรับปรุงแนวทางพัฒนางานวิจัยใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น โดยใหสามารถ
แยกงานวิจัยของ สสนก. เปนประเภทตางๆ เชน ประเภทของเทคโนโลยี ระยะเวลาในการวิจัย และที่สําคัญให
สามารถแยกแยะประเภทของการนํางานวิจัยไปใชประโยชนได
2) สสนก. ควรปรั บ ปรุ ง ตัวชี้วัดโดยเพิ่ ม เติม ตัวชี้วัดที่ ส ามารถประเมิ นผลการนําผลงานทาง
เทคโนโลยีและงานวิชาการของ สสนก. ไปใชประโยชนใหมากยิ่ง
3) ดานการประเมินผลประสิทธิภาพการใหบริการสารสนเทศแกผูรบั บริการ สสนก. ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมที่สะทอนประสิทธิภาพอยางชัดเจน สําหรับตัวชี้วัดอัตราความถูกตองของบริการขอความ
สั้นแจงเตือนปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในเขื่อนและพายุ เปนตัวชี้วัดที่มีความอิ่มตัวของการพัฒนา โดยมีผลการ
ดําเนินงานใกลระดับรอยละ 100 ดังนั้นควรหาตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธของการใชประโยชนจากบริการขอความสั้น
4) การประเมิ น ผลการนํ า ผลวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน ยั ง ไม ส ะท อ นผลลั พ ธ ที่ ชั ดเจน โดยการ
ประเมินผลในป ง บประมาณนี้เ ป นเพี ยงการนับจํ านวนกลุ ม ประชาชนและหนวยงานที่ รั บบริ ก ารจาก สสนก.
โดยตรง ไมใชการประเมินผลการนําผลวิจัยไปตอยอดหรือขยายผลที่มีลักษณะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มตอยอดจาก
บริการที่ สสนก. ใหบริการแกสังคม
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