รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ทรั พยากรน้ําและการเกษตร เป นป จ จั ยสํ าคัญ ตอการดํารงชีวิตของประชาชนและการพัฒ นา
ประเทศ แตปจจุบันประเทศไทยยังประสบปญหาภาวะภัยแลง น้ําทวม น้ําเนาเสีย รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ําในดานอื่นๆ สงผลใหเกิดความเสียหายในดานเศรษฐกิจ สังคม และดานการเกษตร ในการจัดการแกไขปญหา
ดังกลาว จําเปนตองมีระบบขอมูลที่ดีและเพียงพอในการบริหารจัดการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร หรือ สสนก. เปนสถาบันวิจัยและพัฒนาในดาน
การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรโดยเฉพาะ เพื่อนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาใชในการ
รวบรวมข อมู ล และเพิ่ม ประสิ ท ธิภาพในการวิจั ยและพั ฒ นาองคค วามรู เ กี่ ยวกั บ การจั ดการทรั พยากรน้ํ าและ
การเกษตรเกิดเป นระบบสนับสนุนการตัดสินใจดําเนินงานหรือกําหนดแผนงานทรัพยากรน้ําและการเกษตรของ
ประเทศใหกับ หนวยงานที่เ กี่ยวของ และเผยแพร ความรู แก ชุมชน เพื่อแก ไขปญ หาความตองการที่เ กี่ยวของกั บ
ทรั พยากรน้ําและการเกษตรอยางเป นระบบ โดยเฉพาะในเรื่ องเร ง ดวน อาทิ ภัยแล ง และน้ําท วม ไดอยางทั น
เหตุการณ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีก าจั ด ตั้ง สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ าและการเกษตร (องค ก ารมหาชน)
พ.ศ. 2551 กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมู ลในดานการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2) นํ า เสนอผลการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ให อ งค ก ารต า ง ๆ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการเพิ่ 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 2557 – 30 กันยายน 2558)
-

คณะกรรมการ
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
อธิบดีกรมชลประทาน
นายการัณย ศุภกิจวิเลขการ
นายศิวะพร ทรรทรานนท
นายวีระ วงศแสงนาค
นายวิชัย อัศรัสกร
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ
ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อัตรากําลัง รวม 114 คน (ผูอาํ นวยการ 1 คน ผูเ ชี่ยวชาญ/ทีป่ รึกษา 3 คน เจาหนาที่ 109 คน ลูกจาง 1 คน )
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 361.32 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคกรที่ส รางองคความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับ การบริ หารจัดการดาน
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทํางาน
โดยการสรางและพัฒนาเครือขาย”
พันธกิจ
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2) บริ ก ารและเผยแพร ผลงานวิจั ย พั ฒ นา และสารสนเทศ เพื่ อให องคก ารต างๆ นํ าไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
3) สร า งเครื อ ข ายงานวิจั ย และพั ฒ นา และความร ว มมื อ ด า นการจั ดการทรั พ ยากรน้ํ า และ
การเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
4) บริการถายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกตใชผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบั น
ใหกับประชาชนและชุมชน
5) พัฒนาตนแบบความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ใหมีศักยภาพพรอมขยายผล
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2) การใหบริการและเผยแพรงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
3) การสรางเครือขาย งานวิจัยและพัฒนา ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
4) การถายทอดเทคโนโลยี และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประชาชนและชุมชน
5) การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบั ติง านตามคํ ารั บ รองปฏิ บั ติง านของสถาบั นสารสนเทศทรั พ ยากรน้ํา และการเกษตร
(องคก ารมหาชน) หรื อ สสนก. ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.7230 โดยผลการ
ปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน
มากสุดคือ 5.0000 รองลงมาคือมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.5750 และมิติที่ 2 ดานคุณภาพการ
ใหบริการ 3.0800 คะแนน ตามลําดับ โดยรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
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2.1 ตารางสรุ ปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติ งานตามคํา รับรองการปฏิ บัติงานของสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิตทิ ี่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 60%

5.0000

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
มิตทิ ี่ 3
การปฏิบัตงิ าน
การกํากับดูแลกิจการ
มิตทิ ี่ 4
และการพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ

10%

3.0800

3.0000

10%

5.0000

2.0000

20%

4.5750

1.0000

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

100% 4.7230

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
คะแนน พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
5.0000

4.1752

มิติที่ 1
4.4148
4.4036
5.0000
4.9576
5.0000
4.5640

มิติที่ 2
4.1500
4.3200
4.5700
4.6500
3.0800

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 4
3.3280
4.8400
4.7000
4.3472
4.5750

รวม
4.1752
4.5640
4.9120
4.8221
4.7230

4.9120

4.8221

4.7230

2556

2557

2588

4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
2554

2555
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ตารางสรุปผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด (รอย
ละ)
60
12

มิตทิ ี่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 บทความและผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
1.1.1 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการ
เรื่อง
1.1.2 จํานวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
เรื่อง
นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใชประโยชน
1.1.3 จํานวนผูน ําผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ราย
นวัตกรรมไปใชประโยชน
1.2 อัตราความถูกตองของบริการขอความแจงเตือนปริมาณน้ําฝน รอยละ
น้ําในเขื่อน พายุ และระดับน้ํา
1.3 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมความรวมมือ
โครงการ/
กิจกรรม
1.3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือในประเทศที่มี โครงการ/
กิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม
กิจกรรม
1.3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ โครงการ/
ที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม
กิจกรรม
1.4 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ําระดับ
ระดับ
ตําบล
1.5 การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวย
ระดับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5.1 ระดับความสําเร็จของการสรางแมขายการจัดการ
ระดับ
ทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5.2 ประสิทธิภาพการจัดสงรายงานติดตามสถานการณน้ํา
รอยละ
และการเพาะปลูก (รายเดือน) ภายในเวลาที่กําหนดของโครงการ
สรางแมขายการจัดการน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มิตทิ ี่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ระดับ
ใหบริการ
มิตทิ ี่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
รอยละ
3.2 จํานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ระบบ
มิตทิ ี่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ระดับ
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหาร ระดับ
ทรัพยากรบุคคล (สวนตอขยาย)
(Training Management/ Competency Assessment /
Performance Appraisal/ Medical Reimbursement)
น้ําหนักรวม

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
5.0000
3.0000

1

2

3

4

5

4
4

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

15
27

5.0000
5.0000

0.2000
0.2000

4

108

110

112

114

116

117

5.0000

0.2000

7

97.07

97.66

98.25

98.84

99.43

99.73

5.000

0.3500

6

3

5

7

9

11

11

5.0000

0.3000

6

5

6

7

8

9

11

5.0000

0.3000

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

5

60

65

70

75

80

100

5.0000

0.2500

10
10

1

2

3

4

5

3.080

3.0800
3.0800

0.3080
0.3080

5.0000
5.0000
5.0000
4.5750
4.1500
5.0000
5.0000

0.5000
0.1500
0.3500
0.9150
0.4150
0.2500
0.2500

12

17

10
3
7
20
10
5
5

100

80
1

85
-

90
2

95
-

100
3

100
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

4.1500
5.0000
5.0000

คาคะแนนที่ได

4.7230
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.1.1 บทความและผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีคาคะแนนเทากับ 5.0000
ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้
1) จํา นวนบทความตีพิมพในวารสารวิช าการ มี ผ ลการดําเนินงานเทากั บ 15 เรื่ อง สูง กวา
เป า หมายที่ กํ าหนดไว 11 เรื่ อ ง มี ค า คะแนนเท า กั บ 5.0000 โดยเป น ผลงานตีพิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการตางประเทศ 10 เรื่ อง และผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 5
เรื่อง
ชื่อบทความ-ผูเขียน
1. Precipitation Data Assimilation in WRFDA
(4DVAR) for Heavy Rainfall in Thailand.
ByKanoksri SARINNAPAKORN , Thippawan
THODSAN , Kritanai TORSRI , Winai CHAOWIWAT
, Surajate BOONYA-AROONNET
2. Decision support system for flood risk
management in Bangkok and Lower Chao
Phraya. By Winai Chaowiwat, Sathit Chantip
3. A Linear-Clustering Algorithm for Controlling
Quality of Large Scale Water-Level Data in
Thailand. By Nuttapon Pattanavijit Peerapon
Vateekul Kanoksri Sarinnapakorn.

4. Evaluation of GRIMS Performance on Seasonal
Precipitation in Indochina Peninsular. By Winai
Chaowiwat (Thailand) Peter Tuju (Tanzania)
Leduy Diep (Vietnam)
5. Applying satellite-based rainfall data for the
operational flood forecasting system in the
North-Eastern part of Thailand. By Sathit
Chanthip, Watin Thanathanphon, Piyamarn
Sisomphon, Surajate Boonya-aroonnet, Sutat
Weesakul.
6. Towards climate change adaptation strategies
for flood risk management in Sukhothai
province in Yom River Basin, Thailand. By
Piyamarn Sisomphon, Treerapol Charosesuk,
Apimook Mooktaree, Surajate Boonya-aroonnet.

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ/ปท/ี่ ฉบับที่
14 CAS-TWAS-WMO FORUM Coupled Data
Assimilation Symposium. July 5-8, 2015, Beijing
Chaina, Foreign Expert Building Beijing.
th

7th World Water Forum, April 12-17, 2015,
Daegu & Gyeongbuk, Republic of Korea.
2015012th International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering
(JCSSE)
Shaping the Future with Convergence 22-24
July 2015 Prince of Songkla University Hat Yai
Songkla Thailand
APCC Training Program 2015 Regional Prediction
using Dynamical Downscaling Scheme 6-11
July, 2015 APEC Climate Center
The 21st Session of the Asia-Pacific Regional
Space Agency Forum (Japan)2-3 December
2014, Tokyo Japan.

Regional Forum on Climate Chanage (RFCC) 1-3
July, 2015, Asian Institute of Technology,
Thailand
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ชื่อบทความ-ผูเขียน
7. Development of integrated flood forecasting
system using satellite-based precipitation data
to extend coverage of ground-based
precipitation measurements. By Sathit Chanthip,
Watin Thanathanphon, Theerapol, Piyamarn
Sisomphon, Surajate Boonya-aroonnet.
8. Integrated Technology for Development of
Hydro-Meteorological Monitoring Devices and
Data Control. By Wasukree SAE-TIA, Piyamarn
SISOMPHON, Surajate BOONYA-AROONNET,
Chawin KANYAWARARAK, Thakolpat
KHAMPUENGSON.
9. The improvement of bias correction method for
the hydrological impact assessment Case study
on Chi River Basin, Thailand. By Winai Chaowiwat,
Warin Sophonphattanakul, Theerapol Charoensuk,
Piyamarn Sisomphon, Surajate Boonya-aroonnet.
10. Improving Precipitation Measurement in Remote
Upstream Area Using Satellite-Based
Communication for Telemetering System. By
Wasukree SAE-TIA, Piyamarn SISOMPHON,
Thakolpat KHAMPUENGSON, Chawin
KANYAWARARAK, Surajate BOONYA-AROONNET.
11. Applying satellite communication for weather
data to improve the efficiency of telemetry
system in the upstream area. By Wasukree Saetie, Thakolpat Khampuengson, Piyamarn
Sisomphon, Surajate Boonya-roonnet.
12. Development of operational flood optimization
within the flood forecasting system to determine
the optimal release for Ubonrat reservoir for
flood mitigation. By Sathit Chantip, Watin
Thanathanphon, Piyamarn Siromphon, Surajate
Boonya-aroonnet.
13. The forecasting of water balance by using SWAT
model : Case study in Chi-Mun River Basin
โดย วรินทร โสภณพัฒนากุล, วินัย เชาวนวิวฒ
ั น, สุรเจตส
บุญญาอรุณเนตร และ ปยมาลย ศรีสมพร
14. การพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อการพยากรณคลื่นในอาว
ไทยโดยใชแบบจําลอง SWAN (Development of an
operational wave forecasting system for the Gulf
of Thailand by using Simulating Waves Nearshore

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ/ปท/ี่ ฉบับที่
12 Annual Meeting AOGS Together with 7th
APHW2-7 August 2015, Singapore.
th

12th Annual Meeting AOGS Together with 7th
APHW2-7 August 2015, Singapore.

12th Annual Meeting AOGS Together with 7th
APHW2-7 August 2015, Singapore.

12th Annual Meeting AOGS Together with 7th
APHW2-7 August 2015, Singapore.

THA 2015 International Conference on Climate
change and Water & Environment Management
in Monsoon Asia 28-30 January 2015

THA 2015 International Conference on Climate
change and Water & Environment Management
in Monsoon Asia 28-30 January 2015

The 20th National Convention on Civil
Engineering 8-10 July, 2015, Chonburi, Thailand.

The 20th National Convention on Civil
Engineering 8-10 July, 2015, Chonburi, Thailand.
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ชื่อบทความ-ผูเขียน
ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ/ปท/ี่ ฉบับที่
(SWAN) Model) โดย วาทิน ธนาธารพร,
วรชาติ วรรณวงษ, ปยมาลย ศรีสมพร และ
สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร
15. การประยุกตใชขอมูลฝนตรวจวัดดวยดาวเทียมกับ
The 20th National Convention on Civil
ระบบปฏิบัติการ เพื่อการคาดการณน้ําทวมในลุมน้ําชีและ Engineering 8-10 July, 2015, Chonburi, Thailand.
ลุมน้ํามูล (Applying satellite-based rainfall data for
the operational flood forecasting system in the
Chi and Mun River Basins) โดย สถิตย จันทรทิพย,
วาทิน ธนาธารพร, วินัย เชาวนวิวัฒน, ปยมาลย
ศรีสมพร, สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร และสุทัศน วีสกุล

2) ผลงานดา นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ไ ดรับการพัฒนาและนํา ไปใช ประโยชน
มีผลการดําเนินงานเทากับ 27 เรื่อง มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

ผลงานวิจยั และพัฒนา

(1)

อุปกรณติดตามสถานการณน้ํา
อัตโนมัติ (Media Box)

(2)

แบบจัดสรางสถานีโทรมาตร
ตรวจวัดระดับน้ําอัตโนมัติ
อากาศยานไรนักบิน (UAV)

(3)
(4)

เรือสํารวจใชน้ํามัน
ขนาดใหญ

(5)

รายงานภูมิสารสนเทศน้ําระดับ
จังหวัด ทั้ง 6 ภาค

(6)

รายงานภูมิสารสนเทศน้ําระดับ
จังหวัด กรณีศึกษาเมือง
กําแพงเพชร
แผนที่น้ําระดับตําบล 8 ลุม น้ํา

(7)

การนําไปใช้ ประโยชน์
อุปกรณติดตามสถานการณน้ําอัตโนมัติ สามารถแสดงขอมูลสภาพอากาศ
การคาดการณปริมาณฝนลวงหนา 3 – 7 วัน สถานการณน้ําทั่วประเทศ
การกอตัวของพายุ รวมทั้งขอมูลประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชนตอการ
ติดตามสถานการณน้ํา ลม ฟา อากาศ และเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติ
ที่อาจเกิดขึ้นได
เพื่อการศึกษาวิจัย และหามมิใหเผยแพรแกบุคคลภายนอก และหา
ประโยชนทางธุรกิจ
เพื่อรวบรวมภาพถายการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมในมุมสูง เพื่อ
บันทึกไวเปนประวัติศาสตรของประเทศ
พัฒนาเทคโนโลยีสํารวจเพื่อหยั่งความลึกและความสูงตลิ่งของลําน้ําแบบ
อัตโนมัติ ภายใตโครงการพัฒนาความรวมมืองานศึกษาวิเคราะห และ
ประมวลขอมูลดานการจัดการน้ํา นําไปเสนอในงาน “40 ป ราชมงคล
ธัญบุรี นวัตกรรมสรางชาติสรางอนาคต” ระหวางวันที่ 17- 20 ม.ค.
2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อเผยแพรขอมูลแผนที่น้ําระดับจังหวัด ทั้ง 6 ภาค ประกอบดวย (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก )ใหกับหนวยงานอื่นๆ ที่เขาใชบริการที่หอสมุดฯ
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทําวิทยานิพนธเรื่อง ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้ํา : กรณีศึกษาเมืองกําแพงเพชร
เพื่อใชประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ําในพื้นทีข่ องตนเองได
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ลําดับ
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การนําไปใช้ ประโยชน์

(8)

การใชขอมูลติดตามสถานการณ
น้ําและสภาพอากาศ และการ
จัดทําผังน้ําระดับตําบลในจังหวัด
พิจิตร
ขอมูลแผนที่น้ําทวม น้ําแลง
จังหวัดสุโขทัย
ขอมูลแผนที่ภาพถายดาวเทียม
จังหวัดสุโขทัย 9 อําเภอ
ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศจังหวัด
สุโขทัย 9 อําเภอ
ขอมูลแผนที่แสดงลักษณะภูมิ
ประเทศของจังหวัดพิจิตร
ขอมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

ใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานการณน้ําและสภาพอากาศ จัดทําผัง
น้ําระดับตําบลเพื่อประโยชนในการวิเคราะห วางแผนบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

การใชขอมูลติดตามสถานการณ
น้ําและสภาพอากาศ และการ
จัดทําผังน้ําระดับตําบลในจังหวัด
พิจิตร
ขอมูลแผนที่น้ําทวม น้ําแลง
จังหวัดสุโขทัย
ขอมูลแผนที่ภาพถายดาวเทียม
จังหวัดสุโขทัย 9 อําเภอ
ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศจังหวัด
สุโขทัย 9 อําเภอ
ขอมูลแผนที่แสดงลักษณะภูมิ
ประเทศของจังหวัดพิจิตร
ขอมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

เพื่อนําไปใชประกอบการสํารวจ และวางแผนการบริหารจัดการน้ําที่
เหมาะสม สอดคลองกับการแกไขปญหาระยะเรงดวนและระยะยาว

เพื่อใชขอมูลวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ เพื่อ
แกปญหาภัยแลง-น้ําทวม
เพื่อใชในการวางแผนการชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาภัยลัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
ใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานการณน้ําและสภาพอากาศ จัดทําผัง
น้ําระดับตําบลเพื่อประโยชนในการวิเคราะห วางแผนบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่
เพื่อนําไปใชประกอบการสํารวจ และวางแผนการบริหารจัดการน้ําที่
เหมาะสม สอดคลองกับการแกไขปญหาระยะเรงดวนและระยะยาว

เพื่อใชขอมูลวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ เพื่อ
แกปญหาภัยแลง-น้ําทวม
เพื่อใชในการวางแผนการชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาภัยลัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
เพื่อใชขอมูลในการวางแผนแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย
บุรีรัมย
ขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) พื่อนํามาใชในการติดตามสถานการณน้ําและบริหารจัดการน้ําในพื้นที่
แหลงน้ํานอกเขตพื้นที่ชลประทาน นอกเขตชลประทาน
แผนที่ภูมิประเทศพื้นที่ลุมน้ําลํา
ใชขอมูลแผนที่รวมกับขอมูลอุทกวิทยา รวมกันวางแผนโครงการ/แนวทาง
เซ-เซบาย
ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ และจัดทําผังน้ํา รวมกับหนวยงาน
ทองถิ่นในพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม เก็บขอมูล
ตรวจสอบรายการโครงการตามแผน เก็บขอมูลพิกัด ตําแหนง
แผนที่ภูมิประเทศพื้นที่ลุมน้ําสาขา ใชขอมูลแผนที่รวมกับขอมูลอุทกวิทยา รวมกันวางแผนโครงการ/แนวทาง
อิง
ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ และจัดทําผังน้ํา รวมกับหนวยงาน
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ทองถิ่นในพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม เก็บขอมูล
ตรวจสอบรายการโครงการตามแผน เก็บขอมูลพิกัด ตําแหนง
(18) แผนที่ภูมิประเทศพื้นที่ลุมน้ําปง
ใชขอมูลแผนที่รวมกับขอมูลอุทกวิทยา รวมกันวางแผนโครงการ/แนวทาง
ตอนบน
ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ และจัดทําผังน้ํา รวมกับหนวยงาน
ทองถิ่นในพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม เก็บขอมูล
ตรวจสอบรายการโครงการตามแผน เก็บขอมูลพิกัด ตําแหนง
(19) แผนที่ภูมิประเทศพื้นที่ลุมน้ํา
ใชขอมูลแผนที่รวมกับขอมูลอุทกวิทยา รวมกันวางแผนโครงการ/แนวทาง
ปราจีนบุรี-บางปะกง
ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ และจัดทําผังน้ํา รวมกับหนวยงาน
ทองถิ่นในพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม เก็บขอมูล
ตรวจสอบรายการโครงการตามแผน เก็บขอมูลพิกัด ตําแหนง
(20) แผนที่ภูมิประเทศพื้นที่ลุมน้ําทะเล ใชขอมูลแผนที่รวมกับขอมูลอุทกวิทยา รวมกันวางแผนโครงการ/แนวทาง
นอย
ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ และจัดทําผังน้ํา รวมกับหนวยงาน
ทองถิ่นในพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม เก็บขอมูล
ตรวจสอบรายการโครงการตามแผน เก็บขอมูลพิกัด ตําแหนง
(21) รูปแบบฝายชะลอน้ํา เพิ่มความชุม รูปแบบการสรางฝาย ที่เหมาะกับภูมิสังคมของพื้นที่ ชะลอความชุมชื้น
ชื้นในปา
แนวกันไฟ แนวปองกันชีวิต
(22) รูปแบบการสรางฝายกักเก็บน้ํา
รูปแบบการสรางฝาย ที่เหมาะกับภูมิสังคมของพื้นที่ เพื่อชวยในการชะลอ
น้ํา กักเก็บน้ํา
(23) รูปแบบการขุดลอกกันขอบเขต
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่สาธารณะ ดวยการปรับปรุงหนองน้ําที่ถูกบุก
พื้นที่หนองน้ําสาธารณะ
รุก ใหกลับมาใชประโยชนได เพื่อประโยชนแกชุมชนโดยรอบ
(24) รูปแบบระบบการจายน้ําในแปลง บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตนน้ํา ในรูปแบบระบบกระจายน้ําในแปลงวน
วนเกษตร
เกษตร ในพื้นที่ปา
(25) รูปแบบฝายน้ําลนคอนกรีตเสริม
รูปแบบการสรางฝาย ที่เหมาะกับภูมิสังคมของพื้นที่ ฝายน้ําลนคอนกรีต
เหล็ก
เสริมเหล็ก เพื่อปองกันการไหลบาของน้ําและการชะลางพังทลายของ
หนาดิน
(26) รูปแบบการกักเก็บ สํารอง
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตนน้ํา ใหสามารถกักเก็บน้ําสํารอง และกระจาย
กระจายน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ใน น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ในชุมชน
พื้นที่ตนน้ํา
(27) รูปแบบกองทุนสระน้ําประจํา
เพื่อใชบริหารจัดการน้ําในแปลงเกษตร กักเก็บ สํารองน้ําในพื้นที่ของ
แปลง
ตนเอง

3) ผูนํา ผลงานดา นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช ประโยชน มี จํ านวน 117 ราย
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 112 ราย คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดย สสนก. มีการ
ดําเนินงานร วมกั บหนวยงานตางๆ ทั้ง ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและชุมชน รวมทั้ งหนวยงานที่ มี
ความเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ทําใหผลงานมีขอมูลที่ถูกตองแมนยํา นาเชื่อถือ
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3.1.2 อัตราความถูกตองของบริการขอความแจงเตือนปริมาณน้ําฝน น้ําในเขื่อน พายุและระดับน้ํา
มีผลการดําเนินงานเทากับ รอยละ 99.73 มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 ซึ่ง สสนก. ไดพัฒนาระบบโทรมาตรตรวจวัด
สภาพอากาศและระดับน้ําอัตโนมัติ มีขนาดเล็ก ติดตั้งงาย สามารถเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติผานระบบ GPRS และ
ระบบโทรมาตรวัดระดับน้ําดวยเรดาร เพื่อติดตามสถานการณน้ําในแม น้ําสายหลั ก สนับสนุนการเตือนภัยจาก
อุทกภัยและน้ําปาไหลหลากในภาพรวมของประเทศ เมื่อตรวจพบขอมูลที่มีแนวโนมจะกอใหเกิดภัยจากปริมาณฝนที่
ตกหนัก รวมทั้งเตือนภัยปริมาณน้ําในเขื่อน และพายุ เพื่อแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานทาง บริการขอความ
แจงเตือน ทั้งขอความสั้น (SMS) และอีเมล โดย สสนก. ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจํานวนบริการขอความแจงเตือน
ปริม าณน้ําฝน น้ํ าในเขื่อน พายุ และระดับ น้ํา พรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมู ล โดยผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สสนก. มีอัตราความถูกตองของบริการขอความแจงเตือนปริมาณน้ําฝน น้ําในเขื่อน
พายุ และระดับน้ํา คิดเปน รอยละ 99.73 (ขอความแจงเตือนทั้งหมด 374 ครั้ง ตรวจสอบแลวถูกตอง 373 ครั้ง)
3.1.3 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมความรวมมือ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) โครงการ/กิจกรรมความรวมมือในประเทศที่ มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม มีผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียดผล
การดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ
(1)

(2)

โครงการ
วิจัยและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานเทคโนโลยีคลาวด (Cloud
Technology)
ดําเนินงานรวมกับ บริษัท ล็อกซ
เลย จํากัด (มหาชน)

แผนการดําเนินงาน
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการ
จัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะห
ขอมูลที่ซับซอน (Big Data and Analytics)
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
ความสามารถชั้นสูงในการดําเนินงานเพื่อ
กาวไปสูยุคคลาวดเทคโนโลยี ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การถายทอดเทคโนโลยีโครงการ สสนก. และ สทอภ. รวมดําเนินงานในการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ํา
จัดสัมมนา
ระดับตําบลป 2558
เชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช
ดําเนินงานรวมกับ สํานักงาน
ภูมิสารสนเทศ GIS ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชบริหาร
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ จัดการน้ําระดับทองถิ่น 7 ครัง้
สารสนเทศ(องคการมหาชน)

ผลการดําเนินงาน
ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2557 เพื่อรวมมือกันวิจัยและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศดานเทคโนโลยี
คลาวด (Cloud Technology) และอยูระหวาง
การดําเนินงาน

รวมจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการใชภูมิ
สารสนเทศ (GIS)
ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ําระดับ
ทองถิ่นเพื่อพัฒนาการใชงานระบบภูมิ
สารสนเทศ โดยประยุกตใชแผนที่ การดูและ
ตีความหมายแผนที่ การใชโปรแกรมในการ
จัดทําแผนที่ หรือ QGIS และรวมกันจัดทําแผนที่
น้ําระดับตําบล ทั้งหมด 7 ครั้งดังนี้
1) จังหวัดเชียงใหม วันที่ 31 มีนาคม –3
เมษายน 2558
ลุมน้ําปงตอนบน ,ลุมน้ําวัง (เชียงใหม,
ลําปาง จํานวน 150) แหง
2) จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 20 – 23 เมษายน
2558 ลุมน้ําปราจีน – บางปะกง (ปราจีนบุรี,
ฉะเชิงเทรา, นครนายก จํานวน121แหง)
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ลําดับ

(3)

(4)

(5)

โครงการ

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
3) จังหวัดนาน วันที่ 28 เมษายน – 1
พฤษภาคม 2558 ลุมน้ํานานตอนบน (นาน,
พะเยา จํานวน 49 แหง)
4) จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 19 – 22 พฤษภาคม
2558 ลุมน้ําปาสักตอนบน, ลุมน้ําชีตอนบน
(ชัยภูม,ิ เพชรบูรณ จํานวน 127แหง)
5) จังหวัดตรัง วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2558
ลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง – ทะเลนอย (ตรัง,
นครศรีธรรมราช,พังลุง จํานวน 53 แหง)
6) จังหวัดสุโขทัย วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2558
ลุมน้ํายม (สุโขทัย, พิจิตร ,พิษณุโลกจํานวน
96แหง)
7) จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 – 26 มิถุนายน
2558 ลุมน้ําลําเซ – ลําเซบาย (อุบลราชธานี,
ยโสธร ,อํานาจเจริญ จํานวน 62แหง)
โครงการจัดทําขอมูลบริหาร
1. ขยายผลการดําเนินงานของ ศูนยบริหาร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอมูลดาน
จัดการทรัพยากรน้ํา สําหรับ
จัดการน้ําจังหวัดแพร รวมกับ ศูนยบริหาร
ทรัพยากรน้ําเพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ
ติดตามสถานการณน้ํา
จัดการน้ําจังหวัดสุโขทัย พิจิตร พะเยา
ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4
ดําเนินงานรวมกับ
2. เก็บรวบรวมและจัดทําขอมูล ดวยการ
มิถุนายน 2558
1.ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด ประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการบริหารจัดการน้ําของ
แพร
ไดแก การสํารวจ รวบรวม และจัดทําขอมูล แตละพื้นที่ และสรุปแนวทางการจัดทําขอมูล
2.ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด พื้นฐานลุมน้ํา สําหรับวิเคราะหและหา
และติดตามสถานการณน้ําทัง้ ในภาวะปกติ และ
สุโขทัย
แนวทางดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร ภาวะวิกฤต รวมกับผูแทนจากศูนยบริหารจัดการ
3.ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด น้ํา การวิเคราะหขอมูลน้ํารวมกับศูนยบริหาร น้ํา 4 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
พิจิตร
จัดการน้ําจังหวัดสุโขทัย แพร พิจิตร พะเยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร และผูแทน
4.ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด
ชุมชนจาก 8 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง ลุม
พะเยา
น้ํายม ลุมน้ําอิง ลุมน้ําชี ลุมน้ํามูล
ลุมน้ําตาป และลุมน้ําปตตานี
โครงการจัดตั้งสถานีดานพิกัด
พัฒนาโครงขายหมุดหลักฐาน Geodetic
รวมวางแผนดําเนินงานและออกแบบการ
และระดับความสูงเพื่อประเมิน Network Stations
เชื่อมโยงขอมูลระดับความสูงเพื่อประเมิณความ
ความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย
เพื่อสนับสนุนการสํารวจในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ํา เสี่ยหายในพื้นที่เสี่ยงภัย
ดําเนินงานรวมกับ สถาบันมาตร ทวมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
วิทยาแหงชาติ
เทคโนโลยีการสํารวจดวย GIS
การปองกันและแกไขปญหา
ดําเนินงานในพื้นทีท่ ี่มีความพรอมในเรื่องการ 1. เปดศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดพะเยา
อุทกภัยและภัยแลง ดวย
ทํางานอยางมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ราชการ หนวยงานทองถิ่น และผูแทนใน
และจัดทําแผนที่น้ําชุมชน
ดําเนินงานรวมกับจังหวัดพะเยา พื้นที่ รวมทั้งมีความพรอมที่จะพัฒนา
ศักยภาพดานขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และแนวทาง
การแกไขปญหาน้ําในสภาวะตางๆ โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปนี้
1) จัดสัมมนา และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
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โครงการ

(6)

การจัดทําฐานขอมูลไอโซโทป
เสถียร เพื่อการศึกษาวัฎจักร
ของน้ํา
ในประเทศไทย ระยะที่ 2
ดําเนินงานรวมกับ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน)
การปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยและภัยแลง ดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดําเนินงานรวมกับจังหวัดพิจิตร

(7)

แผนการดําเนินงาน
ดานการจัดทําขอมูล และแนวทางการ
วิเคราะห บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิง
พื้นที่
2) จัดทํารายงานสรุปขอมูล และแผนที่
โครงสรางน้ําเชิงพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลสําคัญ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่
3) จัดทําแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เชิงพื้นที่ แนวทางแกไขปญหาน้ําในสภาวะ
ตางๆ และแผนงานในสถานการณฉุกเฉิน
4) สํารวจความพรอมดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐานของพื้นที่ เพื่อจัดทํา
แผนการเคลื่อนยาย และคัดเลือกพื้นที่เพื่อ
การฝกซอมจริง
เพื่อจัดทําฐานขอมูลไอโซโทปเสถียรในน้ําฝน
รายวัน (Rain Events) และในน้ําผิวดิน ราย
สัปดาห จากแหลงผิวดินสําคัญใกลสถานี
ตรวจวัดที่กําหนด จํานวน 25 สถานีเพิ่มเติม
เพื่อใหมีขอมูลที่ครอบคลุม และมีคุณภาพ
เพื่อการศึกษาวัฏจักรของน้ําในประเทศไทย
เตรียมความพรอมของพื้นที่ตนแบบ เพื่อใช
เปนสถานีสํารอง โดยการดําเนินงานในพื้นที่
ที่มีความพรอมในเรื่องการทํางานอยางมีสวน
รวมระหวางหนวยงานราชการ หนวยงาน
ทองถิ่น และผูแทนในพื้นที่ รวมทั้งมีความ
พรอมที่จะพัฒนาศักยภาพดานขอมูลเพื่อ
เตรียมความพรอมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และแนวทางการแกไขปญหา
น้ําในสภาวะตางๆ โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้
1) จัดสัมมนา และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
ดานการจัดทําขอมูล และแนวทางการ
วิเคราะห บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิง
พื้นที่
2) จัดทํารายงานสรุปขอมูล และแผนที่
โครงสรางน้ําเชิงพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลสําคัญ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่
3) จัดทําแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เชิงพื้นที่ แนวทางแกไขปญหาน้ําในสภาวะ
ตางๆ และแผนงานในสถานการณฉุกเฉิน
4) สํารวจความพรอมดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐานของพื้นที่ เพื่อจัดทํา

ผลการดําเนินงาน

จัดเก็บตัวอยางน้ําฝน น้ําทา ตัง้ แตเดือน
พฤษภาคม 2558 ปจจุบัน จัดเก็บตัวอยางไดไม
นอยกวา 1,000 ตัวอยาง และอยูระหวางการ
วิเคราะหขอมูล

1.เปดศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดพิจิตร
2.สัมมนาเรียนรูเชิงปฏิบัติการการใชขอมูล
ติดตามสถานการณน้ําและสภาพอากาศ และ
การจัดทําผังน้ําระดับตําบลในจังหวัดพิจิตร
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(8)

(9)

โครงการ

แผนการดําเนินงาน
แผนการเคลื่อนยาย และคัดเลือกพื้นที่เพื่อ
การฝกซอมจริง
บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เพื่อศึกษาวัฎจักรน้ําของประเทศไทย โดยใน
การศึกษาวัฎจักรน้ําของ
ปงบประมาณ 2558 จะมีการลงนาม MOU
ประเทศไทย
และวางแผนการทํางานรวมกัน
ดําเนินงานรวมกับ สถาบัน
โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
1. รวมกันรวบรวมขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา
(องคการมหาชน)
อุทกวิทยา น้ําใตดิน เพื่ออธิบายวัฎจักรของ
น้ําในประเทศ
2. รวมวิเคราะหขอมูลหรือการเปลี่ยนแปลง
วัฎจักรน้ํา เพื่อสนับสนุนการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. รวมแลกเปลี่ยน เสริมสรางความรู และ
พัฒนาบุคลากร
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อความ
1) สสนก. รวมกับ บริษัท ทรูยูนิเวอรแซล
มั่นคงในการบริหารจัดการ
คอนเวอรเจนซ จํากัด ประสานการ
ทรัพยากรน้ําชุมชน บานโปงไทร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานรวมกับชุมชน
บานโปงสนวน บานหนอง
อยางใกลชิด ในรูปแบบอาสาสมัครเชิง
กระทิง ต.ลําสมพุง อ.
ปฏิบัติการ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะ 2) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และบุคลากร
ที่ 2
ทองถิ่นในชุมชน รวมกับเจาหนาที่และ
ดําเนินงานรวมกับ บริษัท ทรูยู บุคลากรทองถิ่นในชุมชน เพื่อถายทอด
นิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ
ความรู การใชงานอุปกรณ ขั้นตอนการจัดทํา
จํากัด
แผนที่และแผนบริหารจัดการน้ําชุมชน โดย
ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูรวมกัน และถายทอด
ความรูจากรุนสูรุนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
3) รวบรวมขอมูลพื้นฐาน ขอมูลแหลงน้ํา
โครงสรางน้ํา เสนทางน้าํ และผังน้ําของ
ชุมชนเปาหมาย เชน ตําแหนงหมูบาน
ขอบเขตหมูบาน ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ
ปริมาณน้ํา ขอมูลฝน ขอมูลสภาพภูมิอากาศ
การใชน้ํา พื้นที่เพาะปลูก ชนิดของพืช
ระยะเวลาการปลูก เปนตน และจัดทําแผนที่
เพื่อใชในการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ชุมชน
4) วิเคราะหและสรุปขอมูลชุมชนรวมกัน
เกิดเปนแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของชุมชน และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5) เผยแพรขอมูลใหกับชุมชนและผูเกี่ยวของ

ผลการดําเนินงาน

ลงนามใน MOU แลว เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558 โดยรวมกันพัฒนา "โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลไอโซโทปเสถียรเพื่อการศึกษาวัฏจักร
ของน้ําในประเทศไทย ระยะที่ 2" เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลไอโซโทปเสถียรในน้ําฝน รายวัน
(Rain Events) และในน้ําผิวดิน รายสัปดาห
จากแหลงผิวดินสําคัญใกลสถานีตรวจวัดที่
กําหนด จํานวน 25 สถานี เพิ่มเติม ปจจุบันอยู
จัดเก็บตัวอยางไดกวา 1,000 ตัวอยางและอยู
ระหวางการวิเคราะหขอมูล

ดําเนินงานใน 3 พื้นที่ คือ บานโปงไทร บานโปง
สนวน และ บานหนองกระทิง
ผลการดําเนินงาน
1. เกิดแผนที่และผังน้ําของชุมชน
2. เกิดแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
ชุมชน
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(10)

(11)

โครงการ

แผนการดําเนินงาน
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาปรับปรุงโครงสรางแหลงน้ําใน
ชุมชน และปรับเปลี่ยนการผลิตตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม
การสํารวจอัตราการไหล ภายใต เปนการดําเนินงานเพิ่อสนับสนุนกิจกรรม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ปฏิบัติการรวมปองกันและบรรเทาอุทกภัย
การพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจ ภาคใต เพื่อติดตามสถานการณน้ําในแมน้ําที่
วิเคราะห และประมวลผล
จุดสําคัญของพื้นที่เฝาระวัง โดยทําการ
ขอมูลดานการจัดการทรัพยากร สํารวจอัตราการไหลในแมน้ําเพื่อใหทราบถึง
น้ําและภูมิภาค
ปริมาณน้ําที่ทําการเฝาระวังในชวง 5- 10
ดําเนินงานรวมกับ
ต.ค. 2558
1. กรมวิทยาศาสตรบริการ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ปฏิบัติการรวมปองกันและ
จากการประเมินสถานการณน้ํารวมกัน
บรรเทาอุทกภัยภาคใต
ระหวาง ปภ. และ สสนก. ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ดําเนินงานรวมกับ กรมปองกัน 2557 พบวา มีแนวโนมที่จะเกิดรองมรสุม
และบรรเทาสาธารณภัย
พาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก
และภาคใตตอนบน และคาดวาจะทวีกําลัง
แรงขึ้น ทําใหอาจเกิดฝนตกหนักระหวาง
วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2557 และมีโอกาสเกิด
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต บริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร
ธานี เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับมือ
สถานการณฉุกเฉิน จึงเกิดการจัดตั้ง
ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ปฏิบัติการรวมปองกัน
และบรรเทาอุทกภัยภาคใต ระหวางวันที่ 3 10 ตุลาคม 2557

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการเก็บขอมูลแมน้ําและสํารวจอัตราการ
ไหล ไดแก แมน้ําตะกั่วปา แมน้ําเพชรบุรี แมน้ํา
หาดสมแปน แมน้ําพังงา แมนา้ํ ตาป แมน้ําพุมด
วง และแมน้ํายัน หรือตามจุดสถานีวดั ระดับน้ํา
ของ สสนก. มีทั้งหมด 11 สถานี โดยไดขอมูลที่
สําคัญนํามาประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการน้ําไดดี

เปนความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้
จากสวนกลางและทองถิ่น ภาคประชาชน
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และคณะ
ผูเชี่ยวชาญ ในการสํารวจพื้นที่ สนับสนุนขอมูล
วิเคราะหสถานการณน้ํา และรวมวิเคราะห
แนวทางปองกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระหวางวันที่ 3 - 10
ตุลาคม 2557 โดยมีตวั อยางความสําเร็จ คือ
พื้นที่เทศบาลตําบลตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา มีการเฝาระวังรวมกันหลายฝาย
ประกอบกับความพรอมของขอมูล เครื่องมือ จึง
สามารถแจงเตือนหนวยงานในพื้นที่เพื่อเฝาระวัง
และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดย
เฉพาะตัวเมืองตลาดเกาพังงาไดสําเร็จ

2) โครงการ/กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศที่มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม มีผล
การดําเนินงาน จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม มีคาคะแนนเทากับ 5.0000
ลําดับ
(1)

โครงการ
Memorandum of
Understanding
Between Hydro and Agro
Informatics Institute (HAII)
and Cloud Asset OY (CA)

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รวมกันพัฒนาและสรางศักยภาพเพื่อกาวไปสู 1) ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
การใชเทคโนโลยีคลาวด สําหรับการจัดการ 2557
และจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ
2) รวมดําเนินงานวิจัยออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อนําขอมูลเขาระบบ Big data
ทดสอบการนําขอมูลเขาสูระบบ ณ ประเทศ
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โครงการ
for Technical Area Network
and Collaborative Research
on Open Source Cloud
Infrastructure Technologies
for Thailand
ดําเนินงานรวมกับ Cloud
Asset OY (CA), Sweden

แผนการดําเนินงาน

(2)

Memorandum of
Understanding on Real
Time Flood Modelling and
Flood Management
System
ดําเนินงานรวมกับ DHI

1) To develop a computer model
based system for real time flood
monitoring, modelling and
management system
2) To evaluate and prioritize
relevant flood mitigation
measures and alternatives
3) To enhance capacity building on
flood modeling with regard to
technology and human resource
development
4) To initiate a joint project
between HAII and DHI.

(3)

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อคาดการณน้ํา
ทวมและบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําชี
และลุมน้ํามูล (Optimization
of HAII's DSS for flood
forecasting and water
management in Chao
Phraya, Chi and Mun river
basin)
ดําเนินงานรวมกับ DHI,ประเทศ
เดนมารก ภายใต

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ เสนอแนวทาง
การปรับปรุง และดําเนินการปรับปรุง ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในปจจุบัน รวมกับ
สสนก.
2. เพื่อประเมินความตองการของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณน้ําทวม
และบริหารจัดการน้ําในระยะยาว และจัดทํา
แผนบํารุงรักษา

ผลการดําเนินงาน
ฟนแลนด ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม - 12
มิถุนายน 2558
3) จัดทําตนแบบ การเชื่อมขอมูลจากฐานขอมูล
PostgreSQL ไปยัง Big Data Platform เพื่อ
เตรียมตอยอดในการทํา Analytic ในอนาคต
และเชื่อมขอมูลไปยัง ระบบ Cloud โดยใช
ฐานขอมูล Vertica และจัดทําตนแบบการ
แสดงผลโดยใชภาษา Ruby on Rails
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
สสนก. กับ DHI ประเทศเดนมารก เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557 เพื่อรวมดําเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
คาดการณน้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ลุม
น้ําชี ลุมน้ํามูล พรอมทั้งขยายขอบเขตระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจฯในพื้นที่ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย โดยในป 2558 มีโครงการ
ภายใต MOU 2 โครงการ คือ
1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจฯในพื้นที่ลมุ น้ําเจาพระยา
ลุมน้ําชี ลุมน้ํามูล (Optimization of HAII's
DSS for flood forecasting and water
management in Chao Phraya, Chi and
Mun river basin)
2) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อคาดการณน้ําทวมและบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย (Decision
support system for flood forecasting and
water management in Eastern part of
Thailand.)
ดําเนินการปรับปรุงการทํางานของระบบใน
ภาพรวม จัดระเบียบฐานขอมูลใหม ทําใหระบบ
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กวา รอยละ 50 พรอมทั้งไดเสนอแนะเทคโนโลยี
และโครงสรางพื้นฐานสําหรับการพัฒนาในพื้นที่
อื่นๆ ใหครบทั้งประเทศ และแผนการบํารุงรักษา
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(4)

(5)

(6)

โครงการ
Memorandum of
Understanding on Real
Time Flood Modelling and
Flood Management
System
MOU-Geoinformatics
technologies for natural
disaster management due
to flood and drought
ดําเนินงานรวมกับ ICGC,
ประเทศสเปน

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อคาดการณน้ํา
ทวมและบริหารจัดการน้ํา ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย (Decision
support system for flood
forecasting and water
management in Eastern
part of Thailand)
ดําเนินงานรวมกับ DHI,ประเทศ
เดนมารก ภายใต
Memorandum of
Understanding on Real
Time Flood Modelling and
Flood Management
System
Joint research and
development project on
science and technology
usage for water resource
management between
Department of Technology
and Innovation under the
Ministry of Science and
Technology, Lao PDR and
Hydro and Agro Informatics
Institute under the Ministry
of Science and

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการดาน Geoinformatics
technologies for natural disaster
management due to flood and
drought กับ The Cartographic and
Geologic Institute of Catalonia หรือ
ICGC ประเทศสเปน ซึ่งเปนหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสํารวจและ
การจัดทําแผนที่ในระดับนานาชาติ
1. พัฒนาระบบแบบจําลองภายใตระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของ สสนก. เพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา การ
คาดการณการไหลในลําน้ําดวยแบบจําลอง 1
มิติ และการสรางผลคาดการณเปนแผนที่
แสดงอาณาเขตน้ําทวมดวยแบบจําลองผสาน
1 และ 2 มิติ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานแบบจําลอง
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
และอยูระหวางการดําเนินงานรวมกัน

1) ศึกษาดูงาน แมขายการจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชน
บานตูม อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
2) ศึกษาดูงาน แมขา ยการจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชน
บานผาชัน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี
3) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช ว และ ท
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ใน
หัวขอตอไปนี้ ไดแก ระบบติดตาม
สถานการณน้ํา และสมดุลน้ํา ระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา ระบบ GPS

1) เกิดแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมใน
การทํางานในพื้นที่ของโครงการณ บานในนา
เจริญ พื้นที่ตัวอยางในสปป.ลาว
2) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดย
ใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

พัฒนาแบบจําลอง 1 มิติ เพื่อพยากรณการไหล
ในลําน้ํา พรอมทั้งติดตั้งในระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (DSS) เพื่อคาดการณน้ําทาและระดับ
น้ําในลําน้ําสายสําคัญ พื้นที่ภาคตะวันออก
ลวงหนา 7 วัน
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(7)

(8)

โครงการ
Technology, Thailand
ดําเนินงานรวมกับ
Department of
Technology and
Innovation, Ministry of
Science and Technology,
Lao PDR
พัฒนาสถานีอางอิงดานพิกัด
และเวลาดวยสัญญาณดาวเทียม
เพื่อประยุกตใชบริหารจัดการน้ํา
และภัยพิบัติ
ดําเนินงานรวมกับ
ประเทศญี่ปุน
ASEAN water resource
management system
ดําเนินงานรวมกับ
1. Water Services
Department, Ministry of
Development, Brunei
2. National Water
Resources Council,
Indonesia
3. Department of Water
Resource Management,
Vietnam
4. Ministry of Science and
Technology, Laos
5. Ministry of Science,
Technology and
Innovation, Malaysia
6. Public Utility Board,
ingapore
7. National Water
Resources Board/ The OML
Center for Climate Change
Adaptation and Disaster
Risk Management
Foundation, Philippines
8. Ministry of Science and
Technology, Myanmar
9. Ministry of Science and
Technology, Thailand

แผนการดําเนินงาน
และจัดเก็บขอมูลภาคสนาม นําเขาขอมูล
จากเครื่อง GPS ดวยโปรแกรม Map
Source, QGIS และการใชงานโปรแกรม
Google Earth การใชงานโปรแกรม QGIS

ผลการดําเนินงาน

ความรวมมือดานเทคโนโลยีดาวเทียมนําทาง
(Global Navigation Satellite System:
GNSS) เพื่อใชสนับสนุนการสํารวจ จัดทํา
แผนที่ออกแบบผังเมือง และบริหารจัดการ
ภัยพิบัติของไทย

รวมดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดาวเทียมนําทาง (Global Navigation
Satellite System: GNSS)
ทําการถายทอดเทคโนโลยีการใชงานรวมถึงการ
นําขอมูลไปใชในการวิเคราะห

สรางพันธมิตรความรวมมือเรื่อง ASEAN
water resource management system
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

มีพันธมิตรเขารวมความมือในดาน ASEAN
water resource management system
จํานวน 9 ประเทศ ประกอบดวย
1.บรูไน
2.อินโดนีเซีย
3.เวียดนาม
4. ลาว
5. มาเลเซีย
6. สิงคโปร
7. ฟลิปปนส
8. เมียนมาร
9. ไทย
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(9)

โครงการ
Project collaboration
between HAII and IAED on
community runoff
management for climate
change adaptation
ดําเนินงานรวมกับ
The Institute of Agricultural
Economics and
Development
(IAED) Chinese Academy of
Agricultural Sciences
(CAAS)

(10)

Meeting of R&D Project
Collaboration on Disaster
Risk Reduction between
HAII, National Taiwan
University and Academia
Sinica
ดําเนินงานรวมกับ National
Taiwan University (NTU)
และ Academia Sinica (AS)

(11)

Agreement on
Development of Flood
Early Warning System
(FEWS) and an adaptive
flood risk management
plan for Sukhothai / Yom
River Basin
ดําเนินงานรวมกับ Deltares

แผนการดําเนินงาน
1) ประชุมหารือและกําหนดรายละเอียดใน
การดําเนินโครงการรวมกันระหวาง สสนก.
และ The Institute of Agricultural
Economics and Development (IAED),
Chinese Academy of Agricultural
Sciences (CAAS)
2) ศึกษาดูงานหมูบานตัวอยางดานการ
บริหารจัดการน้ํา ในพื้นที่จังหวัด Hengshui
มณฑลHebei ซึ่งเปนหมูบานที่ประสบปญหา
ภัยแลง มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 500
มม./ป และประสบปญหาการทรุดตัวของดิน
จากการใชน้ําบาดาลเพื่อเพาะปลูก โดยมี
พื้นที่ทั้งหมด 222 หมูบาน
สสนก. หารือแนวทางความรวมมือกับ
National Taiwan University และ
Academia Sinica โดยเนนในเรื่องของ
งานวิจัยดานแบบจําลองทางคณิตศาสตร
เรื่องการไหลและตะกอนในแมน้ําและเขื่อน
และความรวมมือดานระบบพยากรณไตฝุน
ระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง ระบบ
ติดตามและเตือนภัยแผนดินไหวและสึนามิ

เปนกิจกรรมความรวมมือระหวาง สสนก.กับ
Deltares ประเทศเนเธอแลนด ภายใต
MOU ON Strategic research on
adaptive flood risk management and
innovative tools for water
management (Deltares and Haii)
มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนาระบบเตือนภัยน้ําทวมลวงหนา

ผลการดําเนินงาน
1) เกิดแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและ
ลงนามรับรูรวมกันทั้งสองฝาย ดังปรากฏใน
ตารางImplementation and annual budget
plan for joint research and development
project
2) แนวทางการลดปริมาณน้ําสําหรับเพาะปลูก

หารือแนวทางดําเนินความรวมมือในอนาคต
ดังนี้
ดานที่ 1 การจัดการตะกอนในแหลงน้ํา
1.1 แลกเปลี่ยน เรียนรู และเชิญนักวิจัยจาก
National Taiwan University มารวม
ดําเนินงานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการตะกอนที่
สะสมในแหลงน้ําเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ํา ระบายน้ํา และลดความเสี่ยงในการเกิด
ปญหาน้ําทวม น้ําหลากในพื้นที่แหลงน้ําที่มีการ
ทับถมของตะกอนในพื้นที่ตัวอยางของประเทศ
ไทย
ดานที่ 2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.1 ติดตัง้ อุปกรณตรวจวัดแผนดินไหว จํานวน 2
ชุด ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร เพื่อติดตาม
และสามารถเขาถึงฐานขอมูลแผนดินไหวในทะเล
จีนใต
2.2 วิจัยรวมเรื่องการใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรในการคาดการณพายุไตฝุน การ
พยากรณอากาศ และโดมความรอนใน
กรุงเทพมหานคร
โครงการแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 ระบบนี้
สามารถใชติดตามสถานการณน้ําในปจจุบัน
คาดการณและเตือนภัยน้ําทวมลวงหนา 7 วัน
แบบ Ensemble โดยใชขอมูลการคาดการณฝน
ลวงหนาจากแบบจําลอง WRF, ACCESS-G และ
GFS พรอมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงน้ําทวม
โดยการจัดทํา Flood Hazard Map เพื่อใช
สนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน และ
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โครงการ
ประเทศเนเธอแลนด

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
และจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางผังเมืองในอนาคต
น้ําทวมเพื่อการปรับตัวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
2. พัฒนาบุคลากร
ระยะเวลา 240 วัน (มิ.ย. 57 - มี.ค. 58)

ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จที่สงผลใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก บุคลากรของ
สสนก. ที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง และ สสนก. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมงานประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ มีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ และผูบริหาร
ใหความสําคัญกับการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ โดยมีการเขารวมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และ
ผลักดันการสรางเครือขายและขยายความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศที่มีความสนใจรวมกัน
3.1.4 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล
มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยสสนก. ไดจัดทําฐานขอมูลดานสารสนเทศทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบลแลว
จํานวน 732 แหง และมี เทศบาล/ อบต. ที่นําขอมูลแผนที่แหล งน้ําไปสนับสนุนการปฏิบัติง านและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่แลวจํานวน 343 แหง
ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จที่สงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากไดรับความรวมมือเปน
อยางดีจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/อบต.) ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชแผนที่แหลงน้ําเพื่อ
การวางแผนการพัฒนาแหลงน้ําและเห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการรวมกัน ทําใหการดําเนินการราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค
3.1.5 การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคาคะแนน
เทากับ 5.0000 ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ระดับความสําเร็จของการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่ง สสนก. มีระดับความสําเร็จของการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่ 5 โดยดําเนินการสรางแมขายดานการ
จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล จํานวน 6 ชุมชน
2) ประสิทธิภาพการจัดสงรายงานติดตามสถานการณน้ําและการเพาะปลูก (รายเดือน) ภายใน
เวลาที่กําหนดของโครงการสรางแมขายการจัดการน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 100 มีคาคะแนนนเทากับ 5.0000 โดยพิจารณาจากรอย
ละของชุมชนแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
20 ชุมชนที่สามารถจัดสงรายงานติดตามสถานการณน้ําและการเพาะปลูกไดภายในวันที่ 7
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ของทุกเดือน โดยนับจํานวนรายงานติดตามสถานการณน้ําและการเพาะปลูกที่ชุมชนแม
ขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดสงให สสนก. โดย
ชุมชนแมขายการจัดการน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถจัดสงรายงาน
ติดตามสถานการณน้ําและการเพาะปลู ก (รายเดือน) ไดทันตามระยะเวลาที่กํ าหนดทุ ก
เดือน โดยชุมชนแมขาย 20 ชุมชน
ทั้งนี้ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน เนื่องจาก ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินงานเปน
อยางดี มีการปรึกษาหารือและหาแนวทางในการจัดการปญหาอยางตอเนื่อง สามารถขยายเครือขายการทํางานไป
ยังชุมชนอื่น และชุมชนเกิดการเรียนรู มีความเขาใจในการรับถายทอดกิจกรรม และสามารถดําเนินการไดตามแผน
สามารถเขียนรายงานสรุปความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมไดตามระยะเวลาที่กําหนด
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.0800
3.2.1 ความพึงพอใจในการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนนที่ได 3.0800
สสนก. ดําเนินการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการเมือ่ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน พรอมนําเสนอแนวทางการสํารวจความพึงพอใจและวิธีการประเมินผลในป
2558 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แนวทางการสํารวจความพึงพอใจและวิธีประเมินผลป 2558 และแนวทางการปรับปรุงงานจากผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูร ับบริการดังกลาวแลว และผูป ระเมินไดดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผูร ับบริการแลวเสร็จ
โดยผลการวัดความพึงพอใจโดยรวมมีคาเทากับ 4.02 หรือคิดเปนคาดัชนีชี้วัดความพึงพอใจเทากับ 80.40 คา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูร ับบริการเกิดความพึงพอใจตอบริการดานตางๆ ในระดับมาก
ดานบริการ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

ดานที่ 1 ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน

3.95

มาก

ดานที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาที่

4.30

ดานที่ 3 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

3.98
3.89
3.99
4.02

มากที่สุด
มาก

ดานที่ 4 ความพึงพอใจดานคุณภาพการบริการ
ดานที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
รวม

มาก
มาก
มาก

3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.1 การเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน (น้ําหนักรอยละ 3) คาคะแนนที่ได 5.0000
จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการฯ
ไดอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณประจําป 2558 รวมวงเงินงบประมาณ 361.3177 ลานบาท โดย สสนก. มีผล
การใชจายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
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ประเภทงบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
209.2577
152.0600
361.3177

ใชไป
198.5502
70.2132
268.7634

หนวย: ลานบาท
คงเหลือ
รอยละการใช
10.7075
95
81.8468
46
92.5543
74

ทั้ ง นี้ ง บประมาณของ สสนก. เป นไปตามนโยบายประหยั ดและเนนการใชจ า ยอย างมี
ประสิ ทธิผ ล ทําใหในปง บประมาณ 2557 สสนก. สามารถสงมอบผลการดําเนินงานไดตามเปาหมายโดยใชจาย
งบประมาณต่ํากวาแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ เชน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
ดําเนินการปรับ ปรุง ประสิ ท ธิภาพและบํ ารุง รั ก ษาสถานีโทรมาตรไดครบตามเปาหมาย จํานวน 850 สถานี ทั่ ว
ประเทศ ขอมูลที่ไดจากโทรมาตรสามารถใชเปนขอมูลในการประมวลผลของระบบการคาดการณที่มีความแมนยําสูง
พรอมสงขอความสั้นแจงเหตุเตือนภัยเมื่อตรวจพบขอมูลปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในเขื่อน พายุและระดับน้ํา ที่มี
แนวโนมจะกอใหเกิดภัยธรรมชาติจากพื้นที่ เตือนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหเตรียมพรอมรับสถานการณไดทันที
พรอมทั้งใหบริการขอมูลจากระบบโทรมาตรผานเว็บไซต www.thaiwater.net
โครงการสร างแม ข ายการจั ดการทรั พ ยากรน้ํา ชุม ชนด วยวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
ดําเนินการพัฒนาแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัย โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหเขาใจสภาพพื้นที่และสภาพปญหาของชุมชน แลว
รวมกันหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนา “โครงสรางน้ําและการผลิต” เพื่อใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ เกิดการทํ าเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม เกิดแผนการผลิ ต
รวมกันในชุมชน สามารถผลิตไดตลอดป รวมทั้งชุมชนเกิดความมั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองเปนแบบอยางของชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จสามารถขยายเครือขายการทํางานไปยังชุมชนอื่นได ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ทุกลุมน้ํา ในพื้นที่
ชุมชนที่มีศักยภาพในการเปนแมขายที่จะพัฒนาเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตอไปได 40 ชุมชน (เพิ่มขึ้น
6 ชุมชน) พรอมทั้งเกิดแผนการดําเนินงานดานโครงสรางน้ําเพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมน้ําแลง การทําสมดุลน้ํา การ
ถายทอดองคความรู การทํากิจกรรมเยาวชน และการทําพื้นที่ตัวอยางดานการผลิตและการใชน้ํารวมกับชุมชน
โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบขอมูลจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ และจัดเก็บขอมูลวัฏจักรของน้ําดวยเทคโนโลยีนิวเคลียรเพิ่มเติม พัฒนา
ระบบเชื่อมโยงขอมูล เพิ่มประสิทธิภาพระบบใหบริการขอมูลระหวางหนวยงานใหมีความยืดหยุนตอการเพิ่มขยาย
ของขอมูล พรอมทั้งออกแบบระบบคลังขอมูล โดยใชเทคโนโลยี Big Data ปรับปรุงระบบคาดการณสภาพอากาศ
ระยะสั้นและรายฤดูกาล ใหมีความถูกตองแมนยําขึ้น และพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณความสูงและทิศทางคลื่น
ในอาวไทยและทะเลอันดามัน พรอมทั้งไดเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณน้ําทวมและ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ํามูล ลุมน้ําชี และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในพื้นที่ภาค
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ตะวันออก โดยมีความรวมมือกับหนวยงานดานวิชาการกับหนวยงานระดับนานาชาติ เชน IWA, Deltares, DHI,
Cloud Asset Oy ,CAAS และประเทศในกลุมอาเซียน
โครงการจัดทําภูมิส ารสนเทศน้ําระดับตําบล ดําเนินการจั ดทําภูมิสารสนเทศระดับตําบล
พัฒนาศักยภาพการใชงานแผนที่และจัดเก็บขอมูลรวมกับเทศบาล/อบต. ทําใหมีขอมูลแหลงน้ําเพิ่มขึ้น และถูกตอง
มากยิ่งขึ้น หนวยงานทองถิ่นเล็งเห็นประโยชน และใหความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดไป
ใชแกไขปญหาทรัพยากรน้ําในพื้นที่ของตนเอง โดยไดมีการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบล
แลว จํานวน 732 แหง และมีเทศบาล/ อบต. ที่นําขอมูลแผนที่แหลงน้ําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่แลวจํานวน 343 แหง
นอกจากนี้ความสําเร็จในการดําเนินงานของ สสนก. บรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว ดังนี้
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ผลการ
ดําเนินงาน
15
27

ความสําเร็จเทียบกับ
เปาหมาย
136%
113%

ราย

112

117

104%

รอยละ

98.25

99.73

101%

โครงการ

14

22

157%

ระดับ

3

5

167%

ระดับ

3

5

167%

รอยละ

70

100

143%

ตัวชี้วัดตามแผน

หนวยนับ

เปาหมาย

จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
จํานวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
ไดรับการพัฒนาและนําไปใชประโยชน

เรื่อง
เรื่อง

จํานวนผูนําผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน
อัตราความถูกตองของบริการขอความแจงเตือนปริมาณ
น้ําฝน ปริมาณน้ําในเขื่อน พายุ และระดับน้ํา
จํานวนโครงการความรวมมือทั้งในและตางประเทศที่มี
กิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม
ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ําระดับ
ตําบล
ระดับความสําเร็จของการสรางแมขายดานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพการจัดสงรายงานติดตามสถานการณน้ําและ
การเพาะปลูก (รายเดือน) ภายในเวลาที่กําหนดของโครงการ
สรางแมขายการจัดการน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3.3.2 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (น้ําหนักรอยละ 7) คาคะแนนที่ได 5.0000
สถาบันสารสนเทศทรั พยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ไดพัฒ นาระบบสนับ สนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเปนระบบที่ชวยใหการดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ําของ สสนก. ใหมีความ
แมนยํา ถูกตอง มีขอมูลปจจัยตางๆที่เกี่ยวของในการตรวจวัดเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณน้ําทวมและบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําชี-มูล
(Decision Support System for Flood Forecasting and Water Management in Chi
and Mun river basins) เปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหมเพื่อเปนการเชื่อมโยงระบบการตรวจ
ติดตามสถานการณแบบ real time และระบบแบบจําลองซึง่ เชื่อมโยงขอมูลการคาดการณฝน
เขากับแบบจําลองน้ําทวมเพือ่ การคาดการณปริมาณน้ําทีจ่ ะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของฝน โดย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะทําหนาที่บริหารจัดการขอมูล real time คัดกรองและเชื่อมโยง
ขอมูลเพื่อนําเขาแบบจําลอง จากนั้นจะนําผลการคํานวณมาเปรียบเทียบเกณฑเตือนภัยตางๆ
และนําเสนอผลการคาดการณตามรูปแบบทีก่ ําหนด เพือ่ นําไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการน้ําตอไป
2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณน้ําทวมและบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําเจาพระยา
(Decision Support System for Flood Forecasting and Water Management in Chao
Phraya river basin) เปนระบบที่พฒ
ั นาขึ้นมาใหมเพื่อเปนระบบเชื่อมโยงขอมูลการคาดการณ
ฝนและขอมูลการตรวจวัดทางอุทกวิทยา เขากับระบบแบบจําลองโครงขายลําน้ําและระบบการ
คาดการณน้ําทวม เพื่อใชในการวิเคราะห ติดตามและคาดการณสถานการณน้ําในลุมน้ํา
เจาพระยา นอกจากสามารถใชสําหรับการวิเคราะหและติดตามสถานการณน้ําแลว ยังสามารถ
ใชในการจําลองสถานการณ (Scenarios) ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนําไปใชในการวางแผน
บริหารจัดการอุทกภัยในระยะยาวไดตอไป
3) ระบบเชื่อมโยงขอมูล เปนระบบเดิมที่ไดรบั การตอยอด/ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยระบบทําการ
เชื่อมโยงขอมูลจาก 13 หนวยงานภาครัฐ ที่มีความเกี่ยวของ สงขอมูลมายังคลังขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศแหงชาติ
3.4 มิติที่ 4 ดา นการกํา กับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 20) คาคะแนนที่ไ ด
4.5750
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.1500
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องคก ารสามารถเติบ โตอยางยั่ง ยืน ไดรั บ การวางรากฐานให มี ศัก ยภาพในการพัฒ นาอยางตอเนื่องภายใตก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้น
เทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ ม ให มี ก ารกํ ากั บ ดู แลที่ ดี และการสนับ สนุน ให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
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จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการ
มหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการใน
การปฏิบัตหิ นาที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
3.0000

1.75

4.7143

0.5
1
1.75
2

5.0000
1.0000
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

4.1500

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.1500 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกั บผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนิน งานตอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองค การมหาชน

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ
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1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการฯ ไดพิจ ารณาแผนยุท ธศาสตรของ สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และแผน
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2557 และที่ประชุมมีมติรับทราบการทบทวนแผนยุทธศาสตร สสนก. พ.ศ. 2555 – 2559 และอนุมัติแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจ ายงบประมาณประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 โดยความสอดคล อ งแผนยุท ธศาสตร กั บ
วัตถุประสงคจัดตั้งขององคการมหาชน ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1)วิสัยทัศน 2)ภารกิจหรือพันธกิจ 3)
วัตถุประสงค/นโยบาย 4) กลยุทธ 5) เปาหมาย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6 ประเด็น คือ 1)
วัตถุประสงค 2)เปาหมาย 3)ขั้นตอน 4)ระยะเวลา 5)งบประมาณคาใชจาย 6)ผูรับผิดชอบ นอกจากนีใ้ นการเสนอ
แผนยุท ธศาสตรใหคณะกรรมการพิจ ารณา ไดมี ขอมู ลการวิเคราะหส ภาวะแวดล อมทั้ งภายในและภายนอกที่ มี
ผลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องคการมหาชนที่สําคัญอยางนอยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่
สําคัญ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการที่สําคัญ ดังนี้
- การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเกี่ยวกั บ
สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก การประชุม
คณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สสนก. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อ
ทําหนาที่ชวยในการกํากับดูแลงานดานการตรวจสอบและประเมินผล โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดมีการประชุมครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ในการประชุมดังกลาวไดมีการรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของไตรมาสที่ 4/2557 และไตรมาสที่ 1/2558 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2557 สสนก. มีการประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ควบคุมภายในกําหนด รวมทั้งมีการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เปนไปอยางนาพึงพอใจ ดังนั้น
ในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 สสนก.จึ งมิ ตองมี การจั ดทํ าแผนการควบคุม ภายในเสนอตอคณะกรรมการบริห าร
สสนก.
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- การพิจารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
ไดแก ไตรมาสที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไตรมาสที่ 2
การประชุม คณะกรรมการบริ หาร สสนก. ครั้ งที่ 2/2558 วันที่ 24 กุม ภาพันธ 2558 ไตรมาสที่ 3 การประชุม
คณะกรรมการบริห าร สสนก. ครั้ งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานไดรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3 โดยผล
การปฏิบัติงานทางดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ สสนก. มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดรับทราบผลการดําเนินการเสริมสรางระบบ
การควบคุมภายในทางดานรายงานทางการเงินที่ สสนก. มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งบุคคลภายนอกเขามาทําหนาที่
สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและประเมินระบบการควบคุมภายในทางดานการเงิ นของ สสนก. ซึ่ง จะมีก าร
นําเสนอผลการสอบทานและประเมินในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ในลําดับตอไป และไตรมาส 4 การประชุม
คณะกรรมการบริห าร สสนก. ครั้ ง ที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยคณะอนุก รรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานไดรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการวิ เ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ด ระดับ ความเสี่ ยงในแต ล ะดา น เช น ความเสี่ ยงเชิ ง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดย
มีรายงานผลตอคณะกรรมการจํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาส 1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่
5/2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไตรมาส 2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24
กุมภาพันธ 2558 ไตรมาส 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
และไตรมาส 4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการจํานวน
3 ครั้ง ไดแก ไตรมาส 1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไตร
มาส 2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และไตรมาส 3 การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการจํานวน 4
ครั้ง ไดแก ไตรมาส 1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไตรมาส
2 การประชุม คณะกรรมการบริห าร สสนก. ครั้ งที่ 2/2558 วันที่ 24 กุ มภาพันธ 2558 ไตรมาส 3 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และไตรมาส 4 การประชุมคณะกรรมการ
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บริหาร สสนก. ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ไดนําเสนอความผล
การจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคลสวนตอขยายแลวเสร็จ ทั้ง 4 ระบบไดแก 1) ระบบบริหารงาน
ฝกอบรม 2) ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล 3) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบเบิกจายสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล ทั้งนี้ ไดสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่ สสนก. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
แลว มีคาความพึงพอใจอยูที่รอยละ 86.5
- การพิจารณารายงานดานการเงิน มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะหผล
การดํ า เนิ น งานเที ย บกั บ เป า หมายพร อ มทั้ ง ระบุ ป ญ หาอุ ป สรรค เสนอต อ คณะกรรมการทุ ก ไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาส 1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สสนก. ครั้ง ที่ 2/2558 วันที่ 24 กุม ภาพันธ 2558 ไตรมาส 2 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร สสนก. ครั้ ง ที่
5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไตรมาส 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25
สิงหาคม 2558 และไตรมาส 4 จากการประชุม คณะกรรมการบริห าร สสนก. ครั้ง ที่ 10/2558 วันที่ 26 ตุลาคม
2558
- การพิจ ารณารายงานดานภารกิ จ หลั ก มี การวิเ คราะห ส าเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาส 1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สสนก. ครั้ งที่ 2/2558 วันที่ 24 กุ มภาพันธ 2558 ไตรมาส 2 การประชุม คณะกรรมการบริห าร สสนก. ครั้ง ที่
5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไตรมาส 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25
สิงหาคม 2558 และ ไตรมาส 4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 26 ตุลาคม 2558
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงิ นและดานภารกิจหลัก แกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน และ 2) สรุปสถานการณน้ําประจําวันเพื่อนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี
(16 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2558)
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขา
ประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
จํานวน 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน ดังนี้
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- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร มี
ขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุปญหา
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุ ก
คณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญขององคกร
และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผานมา 3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ หลัก ในปจจุ บัน 4) ขอมู ลเชิงสถิติและคําอธิบ ายภาพรวมแผนยุทธศาสตร และ
เปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป 2) โครงการลงทุนที่
สําคัญ 3) การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการ โดยผูบริหาร 5) การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่ สําคัญ 7) นโยบายการกํ ากั บดูแลกิ จการที่ ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก และ 9)ขอบังคับและ/หรือระเบียบของ
องคการมหาชนทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) กําหนด
แผนใหคณะกรรมการบริหารมีการประเมินตนเอง และนําเสนอผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ สสนก. ครั้งที่ 10/2558
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) สสนก. ไดมีการจัดสัมมนาใหความรู
และกิจกรรมใหคณะกรรมการบริหารไดมีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในพื้นที่ของ สสนก. แลว ดังนี้
1) จัดสัมมนาใหความรูกับคณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง คือ
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- ครั้งที่ 1 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับวิเคราะหปญ
 หาการไหลสูงสุด และ การ
พยากรณระดับชั้นอันตรายของไฟ โดยอาศัยขอมูลจากแบบจําลองสภาพอากาศ ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
- ครั้งที่ 2 เรื่องการจัดทํารายงานสรุปสถานการณประจําวันเพื่อนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันอังคาร 25 สิงหาคม 2558
2) จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในพื้นที่ของ สสนก. 3 ครั้ง คือ
- เฝารับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และ ศึกษาดูงานการทําเกษตรทฤษฎี
ใหมแบบผสมผสาน เมื่อวันเสารที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดจังหวัดหนองบัวลําภู
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระหวางวันที่ 17 –19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และยโสธร
- เฝารับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จทรงติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงเพิ่มรายไดในพื้นที่เกษตรทุงรังสิต และทรงเปดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุขบุญทริกา
ราม เมื่อวันศุกรที่ 25 กันยายน 2558 ตําบลบึงซําออ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสนก. เพื่อทบทวนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําปรวมถึงความเสี่ยงองคกรดวยแลว
3.4.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนนที่ได 5.0000
สถาบันสารสนเทศทรั พยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) ไดจัดอบรมเรื่อง ขาราชการไทย
ไรทุจริต เพื่อสรางเครือขายภาครัฐการตอตานทุจริตที่เ ขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ
ปลุ ก จิ ตสํ านึก และสร างคานิ ยมการตอตานทุ จ ริ ตแก ขาราชการ เจ าหนาที่ ของรั ฐ เมื่ อวันที่ 17 มี นาคม 2558
ณ โรงแรมหัวชางเฮอริเทจ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ สสนก. ไดประสานแนวทางการดําเนินงานกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ที่เป นหนวยงานเจาภาพในกํ าหนดแนวทางการดําเนินการ หลั กเกณฑ และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่ง สสนก. ไดตอบแบบสํารวจใชห ลัก ฐานเชิง ประจั กษ Evidence-base
Integrity &Transparency Assessment และไดจั ดสงขอมูลตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดครบถวน โดยมี
รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
องคประกอบ
ผลการประเมิน
80.71
ดัชนีที่ 1 ความโปรงใส (Transparency)
74.90
ดัชนีที่ 2 ความพรอมรับผิด (Accountability)
95.17
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
82.00
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
75.47
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)
82.11
คะแนน ITA
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3.4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล (สวนตอขยาย)
(Training Management/ Competency Assessment / Performance Appraisal/ Medical
Reimbursement) (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนนที่ได 5.0000
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) มีการดําเนินการดังนี้
1) กํ าหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน โดยผ านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 รวมถึง ไดรายงานความคืบหนาของการจัดทําระบบฯ แกที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันฯ ครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 และ คณะกรรมการบริ หารสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 เพื่อทราบ
2) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกโปรแกรม (Software) จากหนวยงานภายในและภายนอก
ที่ครอบคลุมระบบตางๆ ดังนี้
1. ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล และระบบเบิกจายสวัสดิการรักษาพยาบาล จัดทํ า
ระบบโดย งานพัฒนาระบบงาน ฝายวิจัยและพัฒนา สสนก. (หนวยงานภายใน)
2. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบบริห ารงานฝ กอบรม จัดทําระบบโดย
บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด (หนวยงานภายนอก)
3) ผูรับจางและบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
รวมกันออกแบบ พัฒนาระบบใหมีรปู แบบสอดรับกับขอบังคับและระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบันฯ
และระบบการบริหารงานภายใน รวมทั้งไดดําเนินการทดสอบและติดตั้งระบบกับเครือขายสารสนเทศของสถาบันฯ
โดยผานการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีระยะเวลาจัดทําระบบดังนี้
ระบบ
1. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal)
2. ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล
(Competency Assessment)
3. ระบบเบิกจายสวัสดิการรักษาพยาบาล
(Medical Reimbursement)
4. ระบบบริหารงานฝกอบรม
(Training Management)

วันที่เริ่มตน
6 มีนาคม 2558

วันที่ตรวจรับงาน
16 มิถุนายน 2558

1 พฤศจิกายน 2557

31 มกราคม 2558

1 พฤษภาคม 2558

31 กรกฎาคม 2558

29 ธันวาคม 2557

26 มกราคม 2558

4) ดําเนินการจัดการประชุมเพื่อสือ่ สารสรางความเขาใจเกีย่ วกับการใชงานระบบแกบคุ ลากร
ทุกระดับ

32
5) จากผลการสํารวจประสิทธิภาพการใชงานของระบบ มีผูตอบแบบประเมินจํานวนทั้งสิ้น
96 คน คิดเปนรอยละ 80.67 ของบุคลากรทั้งหมด 119 ราย พบวา บุคลากรมี ระดับความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบโดยรวมเฉลี่ย รอยละ 86.58

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ทั้งในสวนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และหลักฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัดของ
องคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็นตัวชี้วัด ซึ่งเปน
จุดเดนที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป
2) มีการบริหารความสัมพันธกับหนวยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง
3) มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน อยูในระดับสูงมาก
4) ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารของ สสนก. ใหความรวมมือ สนับสนุน ติดตาม
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และใหความสําคัญในการทําความ
เขาใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สสนก. ควรกําหนดตัวชี้วัดที่มีนิยามการวัดผลเชนเดียวกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนตัวชี้วัดรวม ที่สามารถวัดผลในภารกิจเดียวกัน ซึ่งสามารถรวมผลการดําเนินงานในภาพของกระทรวงได
2) สสนก. ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เปนดัชนีสากล หรือการ Ranking อันดับความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล
3) ดานการประเมินผลประสิทธิภาพการใหบ ริการสารสนเทศแกผูรับ บริการ สสนก. ควรปรับปรุ ง
ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมที่สะทอนประสิทธิภาพอยางชัดเจน สําหรับตัวชี้วัดอัตราความถูกตองของบริการขอความ
สั้นแจงเตือนปริม าณน้ํ าฝน ปริมาณน้ําในเขื่อนและพายุ เปนตัวชี้วัดที่ มีความอิ่มตัวของการพัฒ นา โดยมีผลการ
ดําเนินงานใกลระดับรอยละ 100 ดังนั้นควรหาตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธของการใชประโยชนจากบริการขอความสั้น
4) การวัดผลดานสรางแม ขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควร
วัดผลจากผลลัพธของการที่ชุมชนแมขายมีการถายทอดเทคโนโลยี ไดนําไปใชประโยชนในพื้นที่
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