รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
ประจ้าปีงบประมาณ 2560
1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์การจัดตัง
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร
น้าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ น้าไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าและการเกษตร
ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัย
และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในด้ า นการจั ด การ
สารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร
บริการถ่ ายทอดเทคโนโลยีที่ เป็ นผลการวิจัยและพั ฒ นาของ
สถาบันให้ประชาชนและชุมชนน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก
และเกิดประสิทธิผล

ข้อมูลพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ

313.36 ล้านบาท

รายได้

27.78 ล้านบาท

เงินทุนสะสม

6.1359 ล้านบาท

อัตราก้าลัง

(140/122) คน

(กรอบ/บรรจุจริง)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการองค์การมหาชน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
โดยต้าแหน่ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

1. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เลขาธิการ กปร.
4. อธิบดีกรมชลประทาน
5. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
ด้านการบริห าร ด้านการจั ดการ โดยเฉพาะการขยาย
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
6. นายวีระ วงศ์แสงนาค
ด้า นการบริห ารจั ดการน้้า การพั ฒ นาและแก้ไขปั ญ หา
แหล่งน้้ารวมทั้งการชลประทานของประเทศไทย
7. นายวิชัย อัศรัสกร
ด้ า นเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน และการ
บริหารจัดการ
8. พลเอกสถาพร สีมาสุรรักษ์
ด้ า นการบริห ารจั ด การและด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านน้้าให้กับชุมชน
9. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ด้า นการวางแผนงานและงบประมาณ การเงิน รวมทั้ ง
การติดตามประเมินผล
10. นายธาดา เตียประเสริฐ
ด้านการจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายในการ
พัฒนาประเทศ
11. นายสุทัศน์ วีสกุล

วันที่ได้รับแต่งตัง
29 กรกฎาคม 2557
29 กรกฎาคม 2557

วันที่หมดวาระ
28 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม 2561

29 กรกฎาคม 2557

28 กรกฎาคม 2561

29 กรกฎาคม 2557

28 กรกฎาคม 2561

29 กรกฎาคม 2560

28 กรกฎาคม 2561

14 มีนาคม 2560

28 กรกฎาคม 2561

14 มีนาคม 2560

28 กรกฎาคม 2561

23 มิถุนายน 2560

28 กรกฎาคม 2561

วิสัยทัศน์
เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2

ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Function
Base

องค์การมหาชน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ผู้อ้านวยการองค์การมหาชน

●

●

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

-

●

●

ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภาพ

84.04

●

(ระดับ 2)

สมรรถนะ

นายรอยล จิตรดอน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 22 มิ.ย. 2560)

นายสุทัศน์ วีสกุล

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

(ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560)

สรุปผลประเมิน
ผู้อ้านวยการ

ระดับคุณภาพ

●

(ระดับ 2)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลด้าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่้ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่้ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับต่้ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด้าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส้านักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการก้าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function Base

Area
Base
-

ประเด็นการประเมิน

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

ระดับคุณภาพ

เป้าหมาย

คะแนน
ITA

84.04

●
ผลการ
ด้าเนินงาน

1.1 ตัวชี้วัดที่ สอดคล้อ งกับ กระทรวงวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1.1.1 จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
23
24
วา ร ส า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
เรื่อง
เรื่อง
นานาชาติ
1.1.2 จ้ านวนการบริ ก ารวิ เคราะห์ ทดสอบ
950
1,220
ส อบ เที ย บ แ ล ะบ ริ ก ารข้ อ มู ล ท าง รายการ
รายการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.3 จ้านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้าน 1,100
1,494
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
คน
คน
1.2 จ้ า นวนระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
4
4
ทรั พ ยากรน้้ า ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบ
ระบบ
ประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ ใช้แผนที่แหล่งน้้า ร้อยละ 54 ร้อยละ 55.5
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านและการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่ได้
1.4 จ้ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ที่ มี
กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
1.4.1 โครงการ/กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ใน
9
9
ประเทศ
โครงการ/ โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
1.4.2 โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
6
8
ประเทศ
โครงการ/ โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน



สูงกว่าเป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน
2. Agenda Base

3. Area Base
4. Innovation
Base

5. Potential
Base

ประเด็นการประเมิน
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อ ยละการด้ าเนิ นการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส้าคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์
ไม่มตี ัวชี้วัด

เป้าหมาย
ร้อยละ
100
2 เรื่อง

ร้อยละ
100
2 เรื่อง

-

-

4.1 ระดั บ ความส้ า เร็ จ ของการส้ า รวจความ
พึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
4.2 ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยตามแผนการใช้
จ่ายเงิน

ร้อยละ
80
ร้อยละ
96
4.0000
4.3 ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการ
คะแนน
4.4 ข้ อ เสนอการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
เรื่อง ระบบ
หน่วยงาน
พัฒนาโครงข่าย
สถานีอ้างอิงด้าน
พิกัดและระดับ
ความสูง GNSS

5.1 การจัดท้าและด้าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการ
ด้าเนินงาน

ด้าเนินการตาม
แผนการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ 100

ร้อยละ
88.60
ร้อยละ
97.69
4.8000
คะแนน
ติดตั้งสถานี
อ้างอิงด้านพิกัด
และระดับความ
สูง พร้อมจัดท้า
ศูนย์บริการ
ข้อมูล (Data
Center) GNSS
แล้วเสร็จ และมี
การทดลองใช้
งาน

ร้อยละ
100

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน



สูงกว่าเป้าหมาย






สูงกว่าเป้าหมาย








สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชีวัด  หมายถึง ผลการด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลด้าเนินงานต่้ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อ้านวยการ :
นายรอยล จิตรดอน ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
นายสุทัศน์ วีสกุล ตังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัตงิ าน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อ้านวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2.1 ผลงานของผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญาจ้าง
1) งานวิจัยระบบบ่อเติมน้้าใต้ดินส้าหรับพืชไร่
ผู้อ้านวยการองค์การ
2) ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด แผนพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ของ
มหาชน

3)

4)

จั ง หวั ด ร่ ว มกั บ สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ
สมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แห่ ง
ประเทศไทย และ สสนก.
ขยายผลการพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล น้้ า และ
ภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง การจั ด การ
ทรัพ ยากรน้้ าชุ มชนไปยังประเทศในลุ่ม น้้ า
โขง CLMV)
ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้้าจังหวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน

1 เรื่อง

1 เรื่อง

5 จังหวัด

●

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

5 จังหวัด




2 ประเทศ

2 ประเทศ



2 จังหวัด

20 จังหวัด



2. 1.2 ผลการประเมิน
องค์กร

1) การด้าเนินการตามตัวชี้วัดส้านักงาน ก.พ.ร.

ระดับมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ



2.1.3 งานอื่นๆ
ที่คณะกรรม การ
มอบ หมาย

1) พื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น และ
การแก้ปัญหาระบบน้้าส้าหรับไร่อ้อย (ข้อสั่งการ
นายกรั ฐ มนตรี ในคราวประชุ ม คณะกรรมการ
ทรัพ ยากรน้้ าแห่ งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่
20 เมษายน 2559 )
2) รายงานสรุปสถานการณ์น้าประจ้าวันส้าหรับ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (ค้ า สั่ ง ส้ า นั ก
น าย ก รั ฐ ม น ต รี ที่ 189/2558 ล ง วั น ที่ 20
กรกฎาคม 2558 และหนังสือ สป.วท. ด่วนที่สุด
ที่ 0203.3/4996 ลงวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2558
ให้จัดท้าบทสรุปผู้บริหารประจ้าวันเพื่อน้าเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีทุกวัน)

1 พื้นที่

3 พื้นที่



ทุกวัน

ทุกวัน
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ด้าเนินงาน

คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน

คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน
คกก.มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประเมินผ่าน

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน



สูงกว่าเป้าหมาย

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ้านวยการองค์การมหาชน
2.2.1 สมรรถนะทางการ
บริหารของผู้อ้านวยการ
องค์การมหาชน

1) ภาวะผู้น้า
2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน
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ผลงานด้านการวิจัย การบริการ และการถ่ายทอดความรู้
- บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีผลการด้าเนินงาน 24 เรื่อง
- การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการด้าเนินงาน
1,220 รายการ
- การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 11 หลักสูตร โดยมีจ้านวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้ จ้านวน 1,494 คน
ระบบสนั บ สนุ น การบริหารจั ดการทรัพ ยากรน้้ าที่ได้รับ การพั ฒ นา/ปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพ มี ผลการด้ าเนิ น งาน
4 ระบบ ดังนี้
1) ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ โทรมาตร และแผนที่แบบออนไลน์
2) ระบบแบบจ้าลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย
3) ระบบประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลฝนจากดาวเทียมในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา
4) ระบบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกล ระยะ 1
ด้าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการ หลั กสูตรการใช้ GIS ขั้นพื้ นฐานเพื่ อการบริหารจัดการน้้าระดับท้ องถิ่น ใน 5
ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าอิง ลุ่มน้้ายม – น่าน ลุ่มน้้าชี ลุ่มน้้าล้าเซ และลุ่มน้้ าปัตตานี ซึ่ง สสนก. ได้จัดท้ า
ฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้้าเชิงพื้นที่ระดับต้าบลแล้ว จ้านวน 600 แห่ง และมีเทศบาล/ อบต. ที่น้าข้อมูล
แผนที่แหล่งน้้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่แล้วจ้านวน 333 แห่ง
การพัฒนาเทคโนโลยี : พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้้า ได้แก่
พัฒนาเทคโนโลยีส้ารวจทางอากาศ ทางบก และทางน้้า เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการระบบการพยากรณ์สภาพอากาศ
และคาดการณ์น้าท่วมให้มีความแม่นย้ายิ่งขึ้น ติดตามการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ
การคาดการณ์ ส ภาพอากาศ : ติ ดตั้งระบบคอมพิ วเตอร์ส มรรถนะสูง (HPC) เพื่ อน้ ามาใช้ ในงานวิจัย และพั ฒ นา
แบบจ้าลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS) สามารถคาดการณ์ สภาพอากาศล่วงหน้าได้ 7 วัน โดยประมวลผลและ
ปรับปรุงข้อมูลวันละ 2 ครั้ง ให้บริการข้อมูลผ่านทาง web service ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net
การคาดการณ์น้าท่วม : พัฒนาระบบแบบจ้าลองการบริหารจัดการน้้าและคาดการณ์ น้าท่วม เพื่อวิเคราะห์และ
คาดการณ์ น้้าฝน-น้้าท่า สภาพการไหล วิ เคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยงการเกิดน้้ าท่วม รวมถึงระบบช่วยการ
ตัดสินใจ Decision Support System ส้าหรับใช้ในระบบปฏิบัติการ Real-Time Flood Forecasting
ระบบคลั งข้ อมู ล น้้ าและภู มิ อ ากาศแห่ งชาติ : สามารถติ ดตามข้ อ มู ลผ่ านอุ ป กรณ์ เคลื่อ นที่ ThaiWater Mobile
Application ซึ่งเปิดให้หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android และ
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้้าและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 34 หน่วยงาน
ความร่วมมือในประเทศ : มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา 3 เครือข่าย คือ 1) เครือข่ายด้านวิจัย และพัฒนา 2) เครือข่ายข้อมูลทรัพยากรน้้า 3) เครือข่าย
งานด้านชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในประเทศ 9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแหล่งน้้า ชุมชนต้าบล เจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด้าเนินการร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแหล่งน้้า ชุมชนต้าบล กุดหว้า
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ด้าเนินการร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการเกษตรพืชไร่อ้อย ระยะที่ 2 ด้าเนินการร่วมกับบริษัท ไทยรุ่งเรือง
อุตสาหกรรม จ้ากัด
4) ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม และประเมินสภาพภูมิอากาศ ส้าหรับการบริหาร
จัดการน้้า ด้าเนินการร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5) โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ งน้้ า ชุ ม ชนต้ า บล
สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ด้าเนินการร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
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6) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแหล่งน้้าชุมชน ปีที่ 2 ชุมชน
ท่าคล้อ จ.สระบุรี ด้าเนินการร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
7) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแหล่งน้้า ชุมชนต้าบล นาจ้าปา
อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ด้าเนินการร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
8) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพั ฒ นาแหล่งน้้าชุมชน ชุมชนทุ่งสง
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ด้าเนินการร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
9) โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณน้้าฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ : พื้นที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ด้าเนินการร่วมกับกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ความร่วมมือต่างประเทศ : เน้นการสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาและการเผยแพร่ผลงานในระดับสากล เช่น
- ร่ ว ม กั บ International Water Association (IWA) DHI ป ระ เท ศ เด น ม าร์ ก แ ล ะ United National
Environmental Program (UNEP) พัฒนาโครงการ Flood and Drought Management Tools (FDMT)
- ร่ ว ม กั บ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ด้ า เนิ น การด้ า น “Thai Water Resources
Management and Decision Support System Using Japanese Space Base Technology” มี แ ผ น
ด้าเนินการด้านปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลปริมาณฝนตรวจวัดจากดาวเทียม GSMaP ในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ฝนและคาดการณ์อุทกภัยได้อย่างถูกต้อง
- ร่ ว มกั บ The United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNISDR ด้ า เนิ น งานเผยแพร่ แ นว
ทางการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้้าและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตาม
แนวทางพระราชด้าริของในหลวง ร.9 และถอดแบบความส้าเร็จการจัดการน้้าชุมชนของ สสนก. เพื่ อเป็น
ต้นแบบการด้าเนินงานและได้เผยแพร่เอกสารในการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือต่างประเทศ 8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center (AHC) : Cambodia
2) สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเดนมาร์ก ด้านการบริหารทรัพยากรน้้า (Seminar on Thailand –
Denmark Collaboration on Water Resource)
3) MoU on Learning Network and Collaborative Research on Climate Water Resource and
Environment Sciences for Management
4) Statement of Cooperation on Science and Technology for Disaster Risk Reduction
5) Flood and Drought Management Tools
6) ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center (AHC): Brunei Darussalam
7) โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
8) Workshop on Establishing ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center (AHC)
 สนับสนุนให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่อง GPS แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม อุปกรณ์ โทรมาตร
และการใช้งานระบบสารสนเทศ ในการส้ารวจพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาของชุมชน แล้วร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนา “โครงสร้างน้้าและการผลิต” เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการท้าเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เกิดแผนการผลิตร่วมกันในชุมชน
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