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รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน
ราราคสรุปผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละ
การเกตรร ออค์กการหาานน ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 อรอบ 12 เดือน
รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละ
การเกตรร ออค์กการหาานน อรายรัวนีวัด
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
รัวนีวัดที่ 1.1
จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนา ที่นา้ ไปประยุกรกใน้ในภา์การผลิร บริการ
แลละนุหนน
รัวนีวัดที่ 1.2
จ้านวนบริการข้อหูลแลละวิเ์ราะากด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละ
การเกตรร
รัวนีวัดที่ 1.3
อัรรา์วาหถูกร้อคขอคบริการข้อ์วาหสัน อSMS) แลจ้คเรือนปริหาณน้าฝน
ปริหาณน้าในเขื่อน แลละพายุ
รัวนีวัดที่ 1.4
จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนาทีส่ าหารถน้าไปยื่นขอจดสิทธิบัรร
รัวนีวัดที่ 1.5
จ้านวนาน่วยคานภา์รัฐ ภา์เอกนน อค์กกรสาธารณกุศล สถาบันการศึกตา
แลละนุหนน ที่ใน้ผลคานวิจัยแลละพัฒนา
รัวนีวัดที่ 1.6
จ้านวนบท์วาหที่รีพิหพกในวารสารวินาการ
รัวนีวัดที่ 1.7
ระดับ์วาหส้าเร็จขอคการส่คเสริห์วาหร่วหหือ
1.7.1 จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือในประเทศที่หีกิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็น
รูปธรรห
1.7.2 จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือระาว่าคประเทศที่หีกิจกรรหร่อเนื่อค
อย่าคเป็นรูปธรรห
รัวนีวัดที่ 1.8
ร้อยละขอคผูร้ ับการฝึกอบรหาลักสูรรด้านวิทยาศาสรรก เท์โนโลยีแลละ
นวัรกรรห ทีส่ าหารถน้า์วาหรู้ไปใน้ประโยนนก
รัวนีวัดที่ 1.9
จ้านวนกิจกรรหที่น้าผลคานไปถ่ายทอดเท์โนโลยีสู่นุหนน
รัวนีวัดที่ 1.10 จ้านวนแลห่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้านุหนน ที่หีศักยภาพแลละสาหารถ
ขยายผล
รัวนีวัดที่ 1.11 ร้อยละขอคจ้านวนนุหนนภายใร้โ์รคการจัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาา
ภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทาน โดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค
ที่ประสบ์วาหส้าเร็จราหวัรถุประสค์กขอคโ์รคการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
รัวนีวัดที่ 2.1
ร้อยละขอคระดับ์วาหพึคพอใจขอคผู้รับบริการ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิ าน
รัวนีวัดที่ 3.1
ร้อยละขอคอัรราการเบิกจ่ายเคินคบประหาณในภาพรวห ประจ้าปี
คบประหาณ พ.ศ. 2554
ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
รัวนีวัดที่ 4.1
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการ แลละการพัฒนาอค์กการ
รัวนีวัดที่ 4.2
ระดับ์วาหส้าเร็จขอคการถ่ายทอดกลยุทธกระดับอค์กกรสู่ระดับบุ์์ล
อาัวาน้ากลุ่หคานขึนไป
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ส่วนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
(องค์การมหาชน)

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. ชื่อ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร (อค์กการหาานน)
2. สถานที่ตัง
เลขที่ 108 อา์ารบาคกอกไทยทาวเวอรก นัน 8 ถนนราคน้า แลขวคถนนพญาไท เขรรานเทวี กรุคเทพฯ 10400
โทรศัพทก 0 2642 7132

โทรสาร 0 2642 7133

Website: http://www.haii.or.th
3. เหตุผลของการจัดตัง
พระรานกฤตฎีกาจัดรัคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน พ.ศ. 2551 ได้ระบุ
เารุผลขอคการประกาศใน้พระรานกฤตฎีกาฉบับนีไว้ ดัคนี
โดยที่ทรัพยากรน้าแลละการเกตรรเป็นปัจจัยส้า์ัญร่อการด้ารคนีวิรขอคประนานนแลละการพัฒนาประเทศ แลร่
ปัจจุบันประเทศไทยยัคประสบปัญาาภาวะภัยแลล้ค น้า ท่วห น้าเน่าเสีย รวหทัคปัญาาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าในด้านอื่น
ส่คผลใา้เกิด์วาหเสียาายในด้านเศรตฐกิจ สัค์หแลละด้านการเกตรร ดัคนัน เพื่อใา้การจัดการข้อหูลแลละการประสานคาน
ขอคาน่วยคานที่เกี่ยวข้อคในการจัดการทรัพยากรน้าแลละการเกตรรเป็นไปอย่าคหีประสิทธิภาพ โดยน้าเอาวิทยาศาสรรก
แลละเท์โนโลยีหาใน้ในการรวบรวหข้อหูลแลล้วจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้าแลละการเกตรร เพื่อใา้แลก้ไขปัญาา
ด้านทรัพยากรน้าแลละการเกตรรได้ทันเารุการณก เพิ่หประสิทธิภาพในการวิจัยแลละพัฒนาอค์ก์วาหรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้า
แลละการเกตรร แลละเผยแลพร่์วาหรู้แลก่นุหนน สห์วรจัดรัคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรรขึนเป็นอค์กการ
หาานนราหกฎาหายว่าด้วยอค์กการหาานน เพื่อใา้การแลก้ไขปัญาาแลละการด้าเนินการดัคกล่าวเป็นไปด้วย์วาห์ล่อครัว
รวดเร็ว แลละหีประสิทธิภาพ จึคจ้าเป็นร้อครราพระรานกฤตฎีกานี
4. วัตถุประสงค์ของการจัดตัง
1) วิ จั ย แลละพั ฒ นาวิ ท ยาศาสรรก แล ละเท์โนโลยี ร วหทั ครวบรวหแลละวิ เ ์ราะาก ข้ อ หู ล ในด้ า นการจั ด การ
สารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
2) น้าเสนอผลการวิจัยแลละพัฒนาเพื่อใา้อค์กการร่าค น้าไปใน้ประโยนนกในการเพิ่หประสิทธิภาพการบริาาร
จัดการทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
3) ส่คเสริห์วาหร่วหหือทัคในประเทศแลละร่าคประเทศในการวิจัยแลละพัฒนาวิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยีใน
ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
4) บริ ก ารถ่ า ยทอดเท์โนโลยี ที่ เ ป็ น ผลการวิ จั ย แลละพั ฒ นาขอคสถาบั น ใา้ ป ระนานนแลละนุ ห นนน้ า ไปใน้
ประโยนนกได้โดยสะดวกแลละเกิดประสิทธิผล

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

5. วิสัยทัศน์
เป็นอค์กกรที่สร้าคอค์ก์วาหรู้ด้านวิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี ส้าารับการบริาารจัดการด้านทรัพยากรน้าแลละ
การเกตรร เพื่อรอครับสภาวะการเปลี่ยนแลปลคขอคธรรหนาริที่รุนแลรคขึน แลละขยายผลการท้าคานโดยการสร้าคแลละพัฒนา
เ์รือข่าย
6. พันธกิจ
1) วิจัยแลละพัฒนาวิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
2) รวบรวห ผลิร แลละใา้บริการสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
3) สร้าคร้นแลบบการประยุกรกใน้ผลคานวิจัยแลละสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
4) พัฒนาขีด์วาหสาหารถในการใา้บริการคานวิจัยแลละสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
5) พัฒนาเ์รือข่าย์วาหร่วหหือด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรรทัคในประเทศแลละร่าคประเทศ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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ส่วนที่ 2
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน)

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน)
ตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนา ทีน่ ้าไปประยุกรกใน้ใน
ภา์การผลิร บริการ แลละนุหนน
1.2 จ้านวนบริการข้อหูลแลละวิเ์ราะากด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
1.3 อัรรา์วาหถูกร้อคขอคบริการข้อ์วาหสัน อSMS)
แลจ้คเรือนปริหาณน้าฝน ปริหาณน้าในเขื่อน แลละพายุ
1.4 จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนาที่สาหารถน้าไปยื่นขอจด
สิทธิบัรร
1.5 จ้านวนาน่วยคานภา์รัฐ ภา์เอกนน อค์กกรสาธารณ
กุศล สถาบันการศึกตา แลละนุหนน ที่ใน้ผลคานวิจัยแลละ
พัฒนา
1.6 จ้านวนบท์วาหทีร่ ีพิหพกในวารสารวินาการ
1.7 ระดับ์วาหส้าเร็จขอคการส่คเสริห์วาหร่วหหือ
1.7.1 จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือในประเทศที่หี
กิจกรรหร่อเนือ่ คอย่าคเป็นรูปธรรห
1.7.2 จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือระาว่าคประเทศ
ที่หกี ิจกรรหร่อเนือ่ คอย่าคเป็นรูปธรรห
1.8 ร้อยละขอคผูร้ ับการฝึกอบรหาลักสูรรด้าน
วิทยาศาสรรก เท์โนโลยีแลละนวัรกรรห ที่สาหารถน้า์วาหรู้
ไปใน้ประโยนนก
1.9 จ้านวนกิจกรรหทีน่ ้าผลคานไปถ่ายทอดเท์โนโลยีสู่
นุหนน
1.10 จ้านวนแลห่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้านุหนน ที่หี
ศักยภาพแลละสาหารถขยายผล
1.11 ร้อยละขอคจ้านวนนุหนนภายใร้โ์รคการจัดการน้า
นุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนทีน่ อกเขร
นลประทาน โดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค ที่ประสบ
์วาหส้าเร็จราหวัรถุประสค์กขอคโ์รคการ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละขอคระดับ์วาหพึคพอใจขอคผูร้ บั บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละขอคอัรราการเบิกจ่ายเคินคบประหาณใน
ภาพรวห ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการ แลละการ
พัฒนาอค์กการ
4.2 ระดับ์วาหส้าเร็จขอคการถ่ายทอดกลยุทธกระดับ
อค์กกรสู่ระดับบุ์์ล อาัวาน้ากลุห่ คานขึนไป
นาหนักรวม

นาหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดาเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงนาหนัก
4.4148 2.4282
20
5.0000
0.3000

เรื่อค

55
6

16

17

18

19

20

เรื่อค

5

110

115

120

125

130

343

5.0000

0.2500

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

98.93

5.0000

0.2500

เรื่อค

2

-

-

1

-

2

1

3.0000

0.0600

ราย

7

10

11

12

13

14

25

5.0000

0.3500

เรื่อค

5

1

2

3

4

5

7

5.0000

0.2500

โ์รคการ

4

1

-

2

-

3

2

3.0000

0.1200

โ์รคการ

4

2

-

3

-

4

5

5.0000

0.2000

ร้อยละ

3

70

75

80

85

90

89.70

4.9400

0.1482

กิจกรรห

4

44

47

50

53

56

53

4.0000

0.1600

นุหนน

4

3

4

5

6

7

5

3.0000

0.1200

ร้อยละ

6

70

75

80

85

90

83.33

3.6660

0.2200

70

75

80

85

90

85.75

91

92

93

94

95

99.50

4.1500
4.1500
5.0000
5.0000

0.4150
0.4150
0.5000
0.5000

ร้อยละ

10
10
10
10

ระดับ

25
20

1

2

3

4

5

3.1600

3.3280
3.1600

0.8320
0.6320

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.2000

ร้อยละ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

100

ค่าคะแนนที่ได้

4.1752

3

ส่วนที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(รายตัวชีวัด)

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดที่ 1.1 จานวนผลงานวิจยั และพัฒนา ที่นาไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายธีระ สระรันริ์
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 401
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 501
คาอธิบาย :
ผลคานวิจัยแลละพัฒนา าหายถึค ผลคานที่เกิดจากคานวิจัยาลักขอคอค์กกร ประกอบด้วย ระบบโทรหารรขนาดเล็ก
ระบบ Internet GIS-MIS แลบบจ้าลอคน้า ระบบข้อหูล ระบบ์วาหรู้ ระบบการจัดการนุหนน รวหไปถึคผลคานที่เป็นอค์ก์วาหรู้
เท์นิ์ เท์โนโลยี เ์รื่อคหืออุปกรณก สิ่คประดิตฐก ารือผลิรภัณฑก
น้าไปประยุกรกใน้ าหายถึค การน้าไปใน้ประโยนนก เน่น ลดร้นทุนการผลิร ลดารือทดแลทนการน้าเข้า ลด์วาห
เสียาาย ปรับปรุคกระบวนการผลิร พัฒนา์ุณภาพผลิรภัณฑก ท้าผลิรภัณฑกใาห่ ใน้ประกอบการวิจัยแลละพั ฒนา ารือวิจัย
พัฒนาร่อยอด แลละอื่น ราหวัรถุประสค์กที่ผู้ใน้ร้อคการ
ภา์การผลิร บริการ แลละนุหนน าหายถึค ผู้ประกอบการภา์การผลิร ผู้ประกอบการธุรกิจนุหนน การบริการ การ์้า
การศึกตา าน่วยคานภา์รัฐ าน่วยภา์เอกนน นุหนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนาที่น้าไปประยุกรกใน้ในภา์การ
ผลิร บริการ แลละนุหนน อเรื่อค

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553
เป้าหมาย
ผล
N/A
10
18
20

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- 1 าน่วย ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
16

ระดับ 2
17

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ระดับ 3
18

ระดับ 4
19

ระดับ 5
20

4

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
นาหนัก
(ร้อยละ)
6

ตัวชีวัด
จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนาที่น้าไป
ประยุกรกใน้ในภา์การผลิร บริการ แลละ
นุหนน อเรื่อค

ผลการ
ดาเนินงาน
20

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.3000

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานในปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีผลคานวิจัยแลละพัฒนา ที่น้าไปประยุกรกใน้ในภา์การผลิร
บริการ แลละนุหนน จ้านวน 20 เรื่อค ดัคนี
ลาดับ
ผลงานวิจัยและพัฒนา
ผู้นาผลงานไปใช้
การนาไปประยุกต์ใช้
1)
ระบบบัญนีข้อหูลแลละ์ลัคข้อหูลนา้ ศูนยกอาสาประนานนฟื้นฟูภัยพิบัริ เพื่อน่วยเาลือผู้ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
แลละ์ลัคข้อหูลสภาพอากาศ
อศอบ.
อุทกภัยแลละวารภัย
ประเทศไทย
2)

ระบบ High Performance
การไฟฟ้าฝ่ายผลิรแลา่คประเทศไทย ระบบ์อหพิวเรอรกประสิทธิภาพสูค
Computing (Clustering) ส้าารับ
ส้าารับการประหวลผลแลบบจ้าลอค
คานแลบบจ้าลอคสภาพอากาศ
สภาพอากาศรายวัน (RAMS แลละ WRF)

3)

แลผนที่แลสดคการใน้ประโยนนกที่ดิน

นุหนนบ้านแลห่ละอุป ร.แลจ่หาลวค
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่

เพื่อแลสดคเขรการใน้ที่ดินในนุหนน

อบร. แลจ่หาลวค อ.กัลยาณิวัฒนา
จ.เนียคใาห่

เพื่อบริาารจัดการพืนที่

หูลนิธิรักตกไทย

เพื่อบริาารจัดการพืนที่

4)

โ์รคการวิจัยนุหนน ซ่อหแลซหดาด
์อนกรีร

นุหนนบ้านานอคปิ้คไก่ ร.นาบ่อ์้า เพื่อเพิ่หประสิทธิภาพการบริาาร
อ.เหือค จ.ก้าแลพคเพนร
จัดการน้านุหนน

5)

การจัดท้าฝายนะลอน้าบริเวณล้า
ราคด้วยกระสอบหีปีกเพื่อป้อคกัน
น้าเ์็หรุกล้าเข้าพืนที่นุหนน

นุหนนบ้านเปร็ดใน ร.า้วคน้าขาว
อ.เหือค จ.รราด

6)

ทดลอคใน้สระแลก้หลิคเพื่อกักเก็บนา้ นุหนนบ้านเปร็ดใน ร.า้วคน้าขาว
จืดแลละเป็นแลนวกันนนน้าเ์็ห
อ.เหือค จ.รราด

เพื่อกักเก็บน้าจืด แลละเป็นแลนวกันนน
น้าเ์็หที่จะรุกล้าเข้าหาในพืนที่นุหนน

7)

แลบบจ้าลอคสภาพอากาศ

เป็นข้อหูลส้าารับริดราหสภาวะ
อากาศ เพือ่ ใน้รรวจสอบริดราห
สถานการณกแลละเฝ้าระวัคแลจ้คเรือนภัย

กรหป้อคกันแลละบรรเทา
สาธารณภัย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

เพื่อกักเก็บน้าจืดในนุหนน แลละป้อคกัน
น้าเ์็หที่จะรุกล้าเข้าหาในพืนที่ท้า
การเกตรรขอคนุหนน

5

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

8)

ระบบ Internet GIS-MIS V.3.0

9)

แลผนที่ลักตณะภูหิประเทศแลสดค
โ์รคสร้าคพืนฐานน้าระดับร้าบล

10)

ระบบโทรหารรรรวจวัดสภาพ
อากาศอัรโนหัริ
ระบบโทรหารรรรวจวัดสภาพ
อากาศแลละระดับน้าอัรโนหัริ

11)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ส้านักคานพัฒนาเท์โนโลยีอวกาศ ริดราหสถานการณกฝนเพื่อ
แลละภูหิสารสนเทศ ออค์กการ
ประกอบการรัดสินใจในการวาคแลผน
หาานน
รับสัญญาณข้อหูลดาวเทียห
RADARSAT แลละดาวเทียหดวคอื่น
อบร.ประสุข อ.นุหพวค
แลสดคข้อหูลแลาล่คน้าขอคท้อคถิ่นใน
จ.น์รรานสีหา
ระดับร้าบล
อบร.ประสุข อ.นุหพวค
เพื่อรรวจสอบข้อหูลแลาล่คน้าในพืนที่
จ.น์รรานสีหา
แลละวาคแลผนโ์รคการพัฒนาแลาล่คน้า
ระดับท้อคถิ่น
อค์กการบริาารส่วนจัคาวัดยะลา จัดรัคศูนยกอุรุนยิ หวิทยายะลา
เทศบาลเหือคเกาะสหุย
จ.สุราตฎรกธานี

นุหนนบ้าน์วน ร.พร่อน
อ.เหือคยะลา จ.ยะลา
12)

การจัดระบบข้อหูลแลผนทีล่ ้าน้า
แลผนที่ฝาย แลนวเขรที่ท้ากิน แลละ
แลนวเขรป่าอนุรักตก

เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว
ร.แลห่เจดียกใาห่ อ.เวียคป่าเป้า
จ.เนียคราย

13)

การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ
สารสนเทศบริาารจัดการน้านุหนน

-

-

จัดท้าระบบสารสนเทศเพื่อบริาาร
จัดการน้าพืนที่เกาะสหุย โ์รคการ
จัดการน้าอ้าเภอเกาะสหุย แลบบบูรณา
การแลละยั่คยืน
ข้อหูลส้าารับริดราหสภาวะอากาศ
แลละเพิ่หประสิทธิภาพการบริาาร
จัดการน้านุหนน

เกิดนุด์วาหรู้แลละแลนว์ิดการอนุรกั ตก
ทรัพยากรป่าร้นนา้ แลห่ลาว แลละเกิด
ศูนยกข้อหูลแลละประสานคานเ์รือข่าย
นุหนนรักตกป่าร้นน้าลาว
นุหนนบ้านลิ่หทอค ร.านอคโบสถก ประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละสารสนเทศ
เน่น เ์รื่อคระบุพิกัดจุด GPS แลผนที่
อ.นาครอค จ.บุรีรัหยก
ภาพถ่ายดาวเทียห ในการส้ารวจพืนที่
นุหนนบ้านโ์กพลวค
เพื่อจัดท้าแลผนที่แลละข้อหูลร่าค
ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
ส้าารับการบริาารจัดการพืนที่
จ.บุรีรหั ยก
นุหนนบ้านานอคหะหา
ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
จ.บุรีรหั ยก
นุหนนบ้านโพธิ์ทอค
ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
จ.บุรีรหั ยก
เ์รือข่ายกลุ่หบริาารการใน้น้า
นลประทานอ่าคเก็บน้า
า้วยทราย ร.เขื่อนผาก อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านา้วยบะบ้า
ร.แลจ่หาลวค อ.กัลยาณิวัฒนา
จ.เนียคใาห่

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

6

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
14)

การพัฒนา์วาหรูด้ ้านการผลิร
เหล็ดพันธุกข้าว

- นุหนนบ้านรูห ร.กุดน้าใส
อ.์้อวัค จ.ยโสธร
- นุหนนบ้านผานัน ร.ส้าโรค
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรานธานี

15)

การอนุรักตกพืนที่ปา่ นายเลนแลละ
ทรัพยากรสัรวกน้าในพืนที่นายฝั่ค
ทะเลน้ารืน

เ์รือข่ายการบริาารจัดการน้า
นุหนนลีเล็ด ร.ลีเล็ด อ.พุนพิน
จ.สุราตฎรกธานี

16)

การจัดท้าแลผนที่ฝายแลละคานวิจัย
าาปริหาณน้าในพืนที่ป่าร้นน้า

นุหนนบ้านป่าสักคาห ร.ลวคเานือ
อ.ดอยสะเก็ด จ.เนียคใาห่

17)

แลปลควิจัยวนเกตรรรัวอย่าค
นุหนนบ้านแลห่ละอุป ร.แลจ่หาลวค
อธนา์ารป่า เพิ่ห์วาหาลากาลาย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่
แลละ์ุณ์่าป่า แลปลคไร่าหุนเวียน

18)

คานวิจัยเกตรรอินทรียก

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ถ่ายทอดเท์โนโลยีการ์ัดเลือกพันธุก
ข้าว แลละน้ากระบวนการ์ิดวิเ์ราะาก
แลบบวิทยาศาสรรก หาประยุกรกใน้เพื่อ
สร้าคโอกาสในการพัฒนาอค์ก์วาหรู้
เรื่อคข้าว การ์ัดเลือกพันธุกข้าว การ
ผลิรเหล็ดพันธุกข้าวอินทรียก
การท้าน้อนปีก อป้อค ร่วหกับการใน้
เ์รื่อคหือทาควิทยาศาสรรกแลละ
เท์โนโลยี เพื่อยับยัคการบุกรุก แลละลด
จ้านวนขอคเรือประหคผิดกฎาหายเข้า
หาท้าการในพืนที่นายฝั่คทะเลน้ารืน
จัดท้าข้อหูลจ้านวนฝาย สภาพฝาย
นนิดขอคฝาย แลละสถานการณกฝาย
เพิ่หศักยภาพในการใน้คานโปรแลกรห
QGIS เพื่อบันทึกข้อหูลใา้เป็นระบบ
แลล้วน้าระบบข้อหูลฝายหาวิจัยาา
ปริหาณน้าในพืนที่ป่าร้นน้า
จัดท้าพืนที่ร้นแลบบส้าารับการท้า
แลปลคสาธิรการเกตรรจ้านวน 3 แลปลค
ใา้ได้ผลอย่าคหีประสิทธิภาพ เพื่อ
ขยายผลใา้เกิดธนา์ารป่าร้นน้า ใน้
เป็นแลาล่คส้ารอคกล้าไห้พันธุกพืน
ท้อคถิ่น จ้านวน 12 ไร่ป่า แลละหีระบบ
บัญนีเพื่อวิเ์ราะากแลนวทาคการสร้าค
อานีพแลละรายได้เสริห

นุหนนบ้านลิ่หทอค ห.4 แลละนุหนน น้าภูหิปัญญาในท้อคถิ่นผสหผสานกับ
บ้านโ์กพลวค ห.9 ร.านอคโบสถก การใน้วิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี หา
อ.นาครอค จ.บุรีรัหยก
ประยุกรกใน้ในการรวบรวห จัดเก็บ
ข้อหูล แลละสร้าคอค์ก์วาหรู้ขอคขุหนน
แลละวิเ์ราะากข้อหูล สรุปผลการ
ด้าเนินคาน การพัฒนาอานีพเกตรร
เพื่อเพิ่หรายได้ พัฒนา์ุณภาพนีวริ
ขอค์นในนุหนน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

19)

การรรวจวัด์ุณภาพน้า แลละบ้าบัด นุหนนบ้านศาลาดิน ร.หาาสวัสดิ์
น้าเสียใน์ลอคหาาสวัสดิ์
อ.พุทธหณฑล จ.น์รปฐห

20)

การปรับปรุคประสิทธิภาพ์ลอคดิน นุหนนบ้านรูห ร.กุดน้าใส อ.์้อวัค ประยุกรกใน้ ว แลละ ท เน่น แลผนที่ GPS
จ.ยโสธร
ในการปรับปรุคประสิทธิภาพ์ลอคส่ค
น้า อ์ลอคดิน โ์รคการเสริห์ันดิน
สระานอคลืหคาย เพื่อเสริห
ประสิทธิภาพในการบริาารจัดการ
ทรัพยากรน้าขอคนุหนน

อบรหเนิคปฏิบัริการเรื่อคการรรวจวัด
์ุณภาพน้า แลล้วส้ารวจแลละเก็บ
รัวอย่าคน้า์ลอคหาาสวัสดิ์ ์ลอค
ปฏิรูป 1,2 ์ลอคก้านันขาว ์ลอค
าห่อหเจ้าเฉลิหศรี เพื่อใน้ข้อหูลในการ
บริาารจัดการน้า เริห์วาหรูด้ ้านการ
บ้าบัดน้าเสียในนุหนน แลละเป็น
ร้นแลบบภายในนุหนนในการใน้ถัคดัก
ไขหัน เพื่อใา้น้าใน์ลอคหาาสวัสดิ์
์ลอคปฏิรูป 1,2 หี์ณ
ุ ภาพดียิ่คขึน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุ์ลากรหี์วาหรู้ ์วาหเนี่ยวนาญ แลละหีเ์รือข่ายคานวิจัยร่วหกับาน่วยคานทัคภา์รัฐ ภา์เอกนน สถาบันการศึกตา
รวหทัคคานวิจัยร่วหกับนุหนน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
จ้านวนนักวิจัยหีอยู่จ้ากัด เนื่อคจากเป็นคานวิจัยที่ร้อคการ์วาหเนี่ยวนาญเฉพาะทาค
หลักฐานอ้างอิง :
1) ส้าเนาานัคสือ ศูนยกอาสาประนานนฟื้นฟูภัยพิบัริ อศอบ. ลควันที่ 8 ธันวา์ห 2554 เรื่อค ขอนื่นนหในจิรอาสา
2) ส้าเนาานัคสือฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิรแลา่คประเทศไทย ที่ กฟผ. 943303/47646 ลควันที่ 6 กันยายน 2554
เรื่อค ขอ์วาหอนุเ์ราะากข้อหูลปริหาณฝนพยากรณกจากแลบบจ้าลอคสภาพอากาศ WRF Model เพิ่หเริห
3) ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายลุ่หน้าแลห่ละอุป ลควันที่ 14 กรกฎา์ห 2554
4) รัวอย่าคการจัดท้าแลผนที่ท้ากินรายแลปลค อโฉนดนุหนน
5) แลผนที่การใน้ประโยนนกที่ดิน อภายใร้์วาหร่วหหือขอคหูลนิธิรักตกไทย เ์รือข่ายลุห่ น้าแลห่ละอุป แลละ สสนก.
6) ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หผู้ใน้น้านุหนนานอคปิ้คไก่ ลควันที่ 8 หิถุนายน 2554
7) ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการกลุห่ บริาารจัดการน้าบ้านเปร็ดใน ลควันที่ 7 กันยายน 2554 อเลขที่
1780/2554
8) ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการกลุห่ บริาารจัดการน้าบ้านเปร็ดใน ลควันที่ 7 กันยายน 2554 อเลขที่
1781/2554
9) ส้าเนาานัคสือฯ กรหป้อคกันแลละบรรเทาสาธารณภัย ที่ หท 0616/5370 ลควันที่ 14 หิถุนายน 2554
เรื่อค การจัดส่คข้อหูลการริดราหสภาวะอากาศ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ส้าเนาานัคสือฯ ส้านักคานพัฒนาเท์โนโลยีอวกาศแลละภูหสิ ารสนเทศ ที่ วท 5304/2868 ลควันที่ 22 สิคาา์ห 2554
เรื่อค ขอ์วาหอนุเ์ราะากข้อหูลปริหาณฝนพยากรณกจากแลบบจ้าลอคสภาพอากาศ WRF Model
ส้าเนาานัคสือฯ อค์กการบริาารส่วนร้าบลประสุข ที่ นห 80103/466 ลควันที่ 17 สิคาา์ห 2554
เรื่อค การรายคานผลการด้าเนินคานโ์รคการจัดท้าระบบภูหสิ ารสนเทศเพื่อการบริาารจัดการทรัพยากรน้า 75
จัคาวัด พืนที่อ้าเภอนุหพวค จัคาวัดน์รรานสีหา
ส้าเนาานัคสือฯ อค์กการบริาารส่วนร้าบลประสุข ที่ นห 80103/466 ลควันที่ 17 สิคาา์ห 2554
เรื่อค การรายคานผลการด้าเนินคานโ์รคการจัดท้าระบบภูหสิ ารสนเทศเพื่อการบริาารจัดการทรัพยากรน้า 75
จัคาวัด พืนที่อ้าเภอนุหพวค จัคาวัดน์รรานสีหา
ส้าเนาานัคสือ า้าคาุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาธนภัทร ลควันที่ 2 พฤตภา์ห 2554
เรื่อค ริดร่อขอซือวัสดุอุปกรณกโทรหารร อเอกสารแลนบ : ส้าเนาสัญญาจ้าค
ส้าเนาานัคสือฯ ส้านักคานเทศบาลเหือคเกาะสหุย ที่ สฎ 52504/539 ลควันที่ 11 กุหภาพันธก 2554
เรื่อค ขอเนิญประนุห อเสนอแลผนการปฏิบัริคานจัดท้าระบบสารสนเทศเพื่อบริาารจัดการน้าพืนที่อ้าเภอเกาะสหุย
รายคานฉบับสหบูรณก “โ์รคการจัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ปัญาาภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทานโดยนุหนน
อย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค อภา์ใร้ ” : ส่วนที่ 08 นุหนนบ้าน์วน
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว ลควันที่ 25 กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านลิ่หทอค ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านโ์กพลวค ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านานอคหะหา ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอค ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายกลุ่หบริาารการใน้น้านลประทานอ่าคเก็บน้าา้วยทราย ลควันที่ 8 กรกฎา์ห
2554
ส้าเนาจดาหาย นุหนนบ้านา้วยบะบ้า ที่ พิเศต/ 2553 ลควันที่ 6 กรกฎา์ห 2554
เรื่อค ขอสนับสนุนคบประหาณโ์รคการปรับปรุคระบบน้า อา์าร์วบ์ุหไฟฟ้าพลัคน้า แลละสร้าคก้าแลพคป้อคกันรลิ่ค
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการกลุห่ ผู้ใน้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า นุหนนบ้านรูห ลควันที่ 7 กันยายน
2554 อเลขที่ 1784/2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หบริาารจัดการน้าบ้านผานัน ลควันที่ 22 กันยายน 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายการบริาารจัดการน้านุหนนลีเล็ด ลควันที่ 15 กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หพิทักตกป่านุหนนบ้านป่าสักคาห ลควันที่ 7 สิคาา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายลุ่หน้าแลห่ละอุป ลควันที่ 14 กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านลิ่หทอค ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554 แลละส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านโ์ก
พลวค ลควันที่ 15 กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หผู้ใน้น้าทาคการเกตรรบ้านศาลาดิน ลควันที่ 15 กันยายน 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการกลุห่ ผู้ใน้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า นุหนนบ้านรูห ลควันที่ 7 กันยายน
2554 อเลขที่ 1783/2554
รายคานสรุปผลคานวิจัย พัฒนา แลละเท์โนโลยี ที่สาหารถน้าไปประยุกรกใน้ในภา์การผลิร บริการ แลละนุหนน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีวัดที่ 1.2 จานวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายธีระ สระรันริ์
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 401
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 501
คาอธิบาย :
บริการข้อหูล/บริการวิเ์ราะาก ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า แลละการเกตรร ที่หีการใา้บริการแลก่ผู้รับบริการจาก
าน่วยคานภายนอก เน่น รายคาน์าดการณกฝนผ่านเว็บไซรก สรุปสถานการณกน้ารายสัปดาาก ข้อหูลจากสถานีโทรหารรรรวจวัด
สภาพอากาศอั ร โนหั ริ ข้อ หู ล เพื่ อ ริ ดราหสถานการณก / ประกอบการบริ าารจั ด การทรั พ ยากรน้ าแลละการเกตรร ข้ อ หู ล
ประกอบการวิจัยแลละพัฒนาารือวิจัยพัฒนาร่อยอด รวหทัคการวิเ์ราะากใา้์้าปรึกตาที่เกี่ยวข้อคกับภารกิจขอคอค์กกร
ผู้รับบริการ ได้แลก่ าน่วยคานที่ร้อคการใน้ข้อหูลสารสนเทศทรัพยากรน้าารือการเกตรรสนับสนุนการด้าเนินคาน เน่น
กรหนลประทาน รวหถึคสถาบัน การศึ กตา ภา์เอกนน แลละนุ หนน ที่ ร้อ คการรับบริก ารข้อหู ลารือ บริก ารวิเ ์ราะาก ด้า น
สารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนบริการข้อหูลแลละวิเ์ราะากด้านสารสนเทศทรัพยากร
น้าแลละการเกตรร อรายการ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553
เป้าหมาย
ผล
N/A
121
120
343

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ 2554 ปรับลดเป้าหมาย เนื่องจากไม่นับรวมบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้้าฝน
ปริมาณน้้าในเขื่อน และพายุ

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- 5 าน่วย ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
110

ระดับ 2
115

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ระดับ 3
120

ระดับ 4
125

ระดับ 5
130
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนบริการข้อหูลแลละวิเ์ราะากด้าน
สารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
อรายการ

นาหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการ
ดาเนินงาน
343

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.2500

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีจ้านวนการบริการวิเ์ราะาก แลละบริการข้อหูลทาค
วิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี 343 รายการ ดัคนี
ลาดับ

รายการที่ให้การบริการฯ

(1)
(2)
(3)

รายคาน์าดการณกฝนผ่านเว็บไซรก
สรุปสถานการณกน้ารายสัปดาาก
ข้อหูลการวิเ์ราะากปริหาณน้าฝน
เพื่อแลก้ไขปัญาาในการบริาารจัดการน้า แลละ
ป้อคกันภัยพิบัริจากน้าท่วห
ข้อหูลพืนที่ที่เกิดอุทกภัย 5 จัคาวัด
ภา์ระวันออก อสหุทรปราการ, ปราจีนบุรี,
สระแลก้ว, น์รนายก, ฉะเนิคเทรา
1) ข้อหูลน้าท่วหปี 2549-2553
2) ข้อหูลพืนที่เสี่ยคภัยแลล้คปี 2548
3) ข้อหูลาหู่บ้านเสี่ยคภัยน้าท่วหปี 2548
4) รายคานสรุปสถานการณกนา้ ประเทศไทยปี
2548-2552
5) แลผนที่แลสดคน้าท่วหปี 2553
6) รายคาน์าดการณกสภาพอากาศประเทศ
ไทยปี 2552-2554
ข้อหูลสภาพอากาศจากสถานีโทรหารร
รรวจวัดสภาพอากาศอัรโนหัริ อ์วาหเข้หแลสค,
อุณาภูห,ิ ์วาหนืน, ์วาหกดอากาศ, ปริหาณ
น้าฝน ราย 1 นั่วโหค

(4)

(5)

(6)

หน่วยงานที่ใช้บริการ
กรหนลประทาน
กรหนลประทาน
สหานิกสภาผู้แลทนราตฎรจัคาวัดรรัค
กอคพลทาารราบที่ 2 รักตาพระอค์ก
์่ายพราหโยธี จัคาวัดปราจีนบุรี

ภา์วินาวิศวกรรหเกตรร
์ณะวิศวกรรหศาสรรก
หาาวิทยาลัยขอนแลก่น
ใน้ส้าารับประกอบคานวิจัย “การพัฒนา
ร้นแลบบเ์รื่อคอบแลา้คลหร้อนร่วหกับ
ไหโ์รเวฟนนิดสายพานล้าเลียคแลบบร่อเนื่อค
ส้าารับการอบยาคแลท่ค” ขอคนักศึกตา
ปริญญาเอก อนายบัณฑิร สุริยวคศกพคศา
แลผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียหระบุร้าแลาน่คแลละ นุหนนแลห่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้านุหนน
สถานที่ส้า์ัญในนุหนน
20 แลา่ค

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

จานวน
(รายการ)
52
52
1
6

1

20

11

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ภา์วินาวิศวกรรหแลาล่คน้าแลละการจัดการ
1
สถาบันเท์โนโลยีแลา่คเอเนีย อAIT)

ข้อหูลพยากรณกฝนจากแลบบจ้าลอค WRF
ใน้เป็นข้อหูลประกอบการศึกตาวิจัย
“โ์รคการพัฒนาแลนวทาคเลือกข้อหูลพยากรณก
ระยะสันแลละการเพิ่หศักยภาพการบริาารอ่าค
เก็บน้า”
แลผนภาพ์าดการณกฝนล่วคาน้า 7 วัน
-

ศูนยกเรือนภัยพิบัริแลา่คนาริ
กรหป้อคกันแลละบรรเทาสาธารณภัย
กรหนลประทาน
กรหอุรุนิยหวิทยา
กรุคเทพหาาน์ร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิรแลา่คประเทศไทย
ส้านักคานพัฒนาเท์โนโลยีอวกาศแลละภูหิ
สารสนเทศ ออค์กการหาานน
ข้อหูลปริหาณฝนสะสหรายเดือน จากสถานี
์ณะเศรตฐศาสรรก
โทรหารรรรวจวัดปริหาณฝนทั่วประเทศ
หาาวิทยาลัยธรรหศาสรรก
ใช้ประกอบการท้าวิทยานิพนธ์เรื่อง
“ทางเลือกและการตัดสินใจประกอบอาชีพ
ในและนอกภาคเกษตรในชนบทของไทย
และผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของ
รายได้”
ข้อหูลแลนวทาคการบริาารจัดการทรัพยากรน้า ประกอบการจัดท้า “์ู่หือ์นไทย
จากรายคานการศึกตาก้าานดกรอบแลนว
เรรียหพร้อหรับหือภัยพิบรั ิ” ขอค บริตัท
ทาคการบริาารจัดการทรัพยากรนา้ ขอค
บาคจากปิโรรเลียห จ้ากัด อหาานน
ประเทศไทย แลละเอกสารประกอบการ
ปาฐกถาเสาาลักขอคแลผ่นดิน เรื่อค “น้ากับ
์วาหเป็นธรรห” โดย ดร.รอยล จิรรดอน
ข้อหูลพยากรณกอากาศจากแลบบจ้าลอค WRF ส้านักคานพัฒนาเท์โนโลยีอวกาศแลละภูหิ
พืนที่จัคาวัดยโสธร
สารสนเทศ ออค์กการหาานน
แลผนที่เสี่ยคภัยดินถล่หจัคาวัดนลบุรี
หูลนิธิดอกไห้แลละนกกระดาตเพื่อสันริภาพ
ประจวบ์ีรีขันธก เพนรบุรี นุหพร
เ์รือข่ายแลห่พระธรณี
ผลการวิเ์ราะากข้อหูล์าดการณกปริหาณฝน ์ณะรัฐหนรรี
อ15 ก.ย. 54, 19-25 ก.ย. 54 แลละ
27-28 ก.ย. 54
ใน้เป็นข้อหูลประกอบการรัดสินใจในการเฝ้า
ระวัคแลละแลก้ไขปัญาาอุทกภัย
ข้อหูลปริหาณน้าฝน
ศูนยกอ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย
ใน้ประกอบรายคานสรุปสถานการณกสาธารณภัย กรหป้อคกันแลละบรรเทาสาธารณภัย
ประจ้าวันที่ 30 กันยายน 2554 เสนอ
นายกรัฐหนรรี
รวมทังสิน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

202

1

1

1
1
3

1

343
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) หีการพัฒนาคานวิจัยแลละระบบ เน่น แลบบจ้าลอค ระบบโทรหารร ใา้หีเสถียรภาพ แลละข้อหูลหี์วาหถูกร้อคแลห่นย้า
ยิ่คขึน สาหารถใา้บริการข้อหูลกับาน่วยคานที่เกี่ยวข้อคได้อย่าคร่อเนื่อคแลละหีประสิทธิภาพ
2) ผู้รับบริการหี์วาหเนื่อถือในข้อหูล แลละหีการใน้บริการอย่าคร่อเนื่อค
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1) ส้าเนาานัคสือฯ สสนก. เรื่อค ขอน้าส่ครายคาน์าดการณกสภาวะฝน
แลละข้อหูลในระบบรายคานที่ http://iwrm.haii.or.th/projection/login.php
2) รัวอย่าครายคานข้อหูลนา้ รายสัปดาาก
แลละข้อหูลน้ารายสัปดาากทัคาหดที่ http://www.thaiwater.net
3) ส้าเนาานัคสือฯ สสนก. ที่ วท 6201/681 ลควันที่ 15 ธันวา์ห 2553
เรื่อค ยินดีใา้์วาหอนุเ์ราะากการส้ารวจแลละวิเ์ราะากปริหาณน้าฝน
4) ส้าเนาานัคสือฯ กอคพลทาารราบที่ 2 รักตาพระอค์ก ์่ายพราหโยธี ที่ กา 0481.2/205 ลควันที่ 24 หกรา์ห 2554
เรื่อค ขอรับการสนับสนุนข้อหูลพืนที่ที่เกิดอุทกภัยในพืนที่รับผิดนอบ
5) ส้าเนาานัคสือฯ สสนก. ที่ วท 6201/178 ลควันที่ 18 หีนา์ห 2554
เรื่อค ยินดีใา้์วาหอนุเ์ราะากข้อหูล อ์ณะวิศวกรรหศาสรรก หาาวิทยาลัยขอนแลก่น
6) แลผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียหระบุร้าแลาน่คแลละสถานที่ส้า์ัญในนุหนน จ้านวน 20 นุหนน
7) ส้าเนาานัคสือฯ สสนก. ที่ วท 6201/371 ลควันที่ 29 หิถุนายน 2554
เรื่อค ยินดีใา้์วาหอนุเ์ราะากข้อหูลพยากรณกฝนจากแลบบจ้าลอค WRF อภา์วินาวิศวกรรหแลาล่คน้าแลละการจัดการ
สถาบันเท์โนโลยีแลา่คเอเนีย (AIT
8) ส้าเนาานัคสือฯ สสนก. ที่ วท 6201/370 ลควันที่ 29 หิถุนายน 2554
เรื่อค ยินดีสนับสนุนจัดส่คข้อหูลการริดราหสภาวะอากาศ อกรหป้อคกันแลละบรรเทาสาธารณภัย
ส้าเนาบันทึกข้อ์วาห สสนก. ที่ วท 6201/489.1 ลควันที่ 26 สิคาา์ห 2554
เรื่อค ยินดีใา้์วาหอนุเ์ราะากข้อหูลปริหาณฝนพยากรณกจากแลบบจ้าลอคสภาพอากาศ WRF Model อสทอภ.
ส้าเนาข้อหูลแลผนภาพการ์าดการณกฝนล่วคาน้า 7 วัน
ส้าเนาานัคสือฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิรแลา่คประเทศไทย ที่ กฟผ. 943303/47646 ลควันที่ 6 กันยายน 2554
เรื่อค ขอ์วาหอนุเ์ราะากข้อหูลปริหาณฝนพยากรณกจากแลบบจ้าลอคสภาพอากาศ WRF Model เพิ่หเริห
9) ส้าเนาานัคสือฯ สสนก. ที่ วท 6201/403 ลควันที่ 14 กรกฎา์ห 2554
เรื่อค ยินดีใา้์วาหอนุเ์ราะากข้อหูล อ์ณะเศรตฐศาสรรก หาาวิทยาลัยธรรหศาสรรก
10) “์ู่หือ์นไทยเรรียหพร้อหรับหือภัยพิบัริ” ขอค บริตัท บาคจากปิโรรเลียห จ้ากัด อหาานน
11) ส้าเนาบันทึกข้อ์วาห สสนก. ที่ วท 6201/455 ลควันที่ 8 สิคาา์ห 2554
เรื่อค ยินดีใา้์วาหอนุเ์ราะากข้อหูล อสทอภ.
12) แลบบขอรับบริการข้อหูล อผู้ริดร่อ : หูลนิธิดอกไห้แลละนกกระดาตเพือ่ สันริภาพ เ์รือข่ายแลห่พระธรณี)
13) ส้าเนาานัคสือฯ กระทรวควิทยาศาสรรก ที่ วท 0100/5400172 ลควันที่ 13 กันยายน 2554
เรื่อค การเฝ้าระวัคอุทกภัยจากฝนรกานักร่อเนื่อคถึควันที่ 15 กันยายน 2554
ส้าเนาานัคสือฯ กระทรวควิทยาศาสรรก ที่ วท 0100/5400185 ลควันที่ 19 กันยายน 2554
เรื่อค การเฝ้าระวัคอุทกภัยจากฝนรกานักร่อเนื่อคถึควันที่ 25 กันยายน 2554

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ส้าเนาานัคสือฯ กระทรวควิทยาศาสรรก ที่ วท 0100/5400192 ลควันที่ 27 กันยายน 2554
เรื่อค การเฝ้าระวัคอุทกภัยจากฝนรกานักระาว่าควันที่ 27-28 กันยายน 2554
14) ส้าเนาานัคสือฯ ส้านักคานปลัดส้านักนายกรฐหนรรี ที่ นร 0110/ว 7528 ลควันที่ 28 กันยายน 2554
เรื่อค หอบาหายรัฐหนรรีรับผิดนอบเร่ครัด ก้ากับ ริดราห การกู้วิกฤรจากภัยธรรหนาริ เพื่อน่วยเาลือประนานนโดย
เร่คด่วน
รายคานสถานการณกสาธารณภัย ประจ้าวันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 07.00 น. โดย ศูนยกอ้านวยการบรรเทา
สาธารณภัย กรหป้อคกันแลละบรรเทาสาธารณภัย กระทรวคหาาดไทย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีวัดที่ 1.3 อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสัน (SMS) แจ้งเตือนปริมาณนาฝน ปริมาณนาในเขื่อน และพายุ
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 220
คาอธิบาย :
บริการข้อ์วาหสัน อSMS) แลจ้คเรือนปริหาณน้าฝน ปริหาณน้าในเขื่อน แลละพายุ ที่ใา้บริการแลก่าน่วยคานที่หีาน้าที่
ป้อคกันแลละเรือนภัยโดยรรค เน่น กรหนลประทาน กรหทรัพยากรธรณี หูลนิธิรานประนานุเ์ราะากในพระบรหรานูปถัหภก ศูนยก
เรือนภัยพิบัริแลา่คนาริ
ข้อ์วาหสัน อSMS) แลจ้คเรือนปริหาณน้าฝน ปริหาณน้าในเขื่อน แลละพายุ ประหวลผลข้อหูลอัรโนหัริจากระบบ
เ์รือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าแลา่คประเทศไทย www.thaiwater.net แลละระบบ์ลัคข้อหูลสภาพอากาศประเทศไทย
www.thaiweather.net
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
อัรรา์วาหถูกร้อคขอคบริการข้อ์วาหสัน อSMS) แลจ้คเรือน
ปริหาณน้าฝน ปริหาณน้าในเขื่อน แลละพายุ อร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553
เป้าหมาย
ผล
N/A
N/A
80
98.93

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- ร้อยละ 5 ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
70

ระดับ 2
75

ระดับ 3
80

ระดับ 4
85

ระดับ 5
90

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
อัรรา์วาหถูกร้อคขอคบริการข้อ์วาหสัน
อSMS) แลจ้คเรือนปริหาณนา้ ฝน ปริหาณน้าใน
เขื่อน แลละพายุ อร้อยละ

นาหนัก
(ร้อยละ)
5

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ผลการ
ดาเนินงาน
98.93

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.2500
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
1) ด้าเนินการจัดเก็บข้อหูลจ้านวนบริการ SMS แลจ้คเรือนปริหาณน้าฝน ปริหาณนา้ ในเขื่อน แลละพายุทัคาหด แลละ
รรวจสอบ์วาหถูกร้อคขอคข้อหูลจาก SMS
2) ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีอัรรา์วาหถูกร้อคขอคบริการข้อ์วาหสัน อSMS)
แลจ้คเรือนปริหาณน้าฝน ปริหาณน้าในเขื่อน แลละพายุ ์ิดเป็น ร้อยละ 98.93 อจ้านวนบริการ SMS ทัคาหด
1,488 ์รัค รรวจสอบแลล้วหี์วาหผิดพลาด 8 ์รัค ถูกร้อค 1,480 ์รัค โดยใน้สูรรการ์้านวณดัคนี
2
อัรรา์วาหถูกร้อคขอคบริการ SMS = จ้านวน SMS ที่รรวจสอบแลล้วว่าถูกร้อค x 100
จ้านวน SMS ทัคาหด
=
1,480 2 X 100
1,488
=
98.93
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
หีการปรับปรุคแลละบ้ารุครักตาระบบโทรหารรอย่าคร่อเนื่อค ท้าใา้ระบบโทรหารรหีเสถียรภาพพร้อหใน้คาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ปัญาาอุทกภัย ท้าใา้ไห่สาหารถด้าเนินการปรับปรุคในบาคพืนที่ได้
หลักฐานอ้างอิง :
1) รายคานการส่ค SMS แลจ้คเรือนภัย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีวัดที่ 1.4 จานวนผลงานวิจยั และพัฒนาที่สามารถนาไปยื่นขอจดสิทธิบัตร
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 501
0 2642 7132 ร่อ 220
คาอธิบาย :
เป็นการนับเฉพาะขันรอนยื่นขอจดสิทธิบัรร อราหแลผนการด้าเนินคานจะหีการยื่น ขอจดสิทธิบัรรผลคานวิจัยฯ
1 เรื่อค ร่อ 2 ปี
สิทธิบัรร อ์วาหาหายราห พ.ร.บ.สิทธิบัรร พ.ศ. 2522 าหายถึค านัคสือส้า์ัญที่รัฐออกใา้ เพื่อ์ุ้ห์รอคการ
ประดิตฐก อInvention) ารือการออกแลบบผลิรภัณฑก อProduct Design) ทัคนี สิทธิบัรรแลบ่คออกเป็น 2 ประเภท
1. สิ่คประดิตฐก าหายถึค การ์ิด์้นารือ์ิดท้าขึนอันเป็นผลใา้ได้หาซึ่คผลิรภัณฑการือกรรหวิธีใดขึนใาห่ ารือการ
กระท้ า ใด ที่ ท้ า ใา้ ดี ขึ น ารื อ การ์ิ ด ์้ น กรรหวิ ธี ใ นการผลิ ร สิ่ คขอค ซึ่ คสาหารถน้ า ไปใน้ ป ระโยนนก ใ นทาคอุ ร สาากรรห
เกตรรกรรห พาณินยกรรหแลละาัรถกรรหได้
2. การออกแลบบผลิรภัณฑก าหายถึค รูปร่าคขอคผลิรภัณฑก ารืออค์กประกอบขอคลวดลาย ารือสีขอคผลิรภัณฑก
อันหีลักตณะพิเศตส้าารับผลิรภัณฑก ซึ่คสาหารถใน้เป็นแลบบส้าารับผลิรภัณฑกอุรสาากรรหแลละาัรถกรรหได้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนาทีส่ าหารถน้าไปยื่นขอจด
สิทธิบัรร อเรื่อค

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553 เป้าหมาย
ผล
N/A
N/A
1
1

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
-

ระดับ 2
-

ระดับ 3
1

ระดับ 4
-

ระดับ 5
2

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนผลคานวิจัยแลละพัฒนาทีส่ าหารถน้าไป
ยื่นขอจดสิทธิบัรร อเรื่อค

นาหนัก
(ร้อยละ)
2

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ผลการ
ดาเนินงาน
1

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.0600
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
สสนก. หีจา้ นวนผลคานวิจัยแลละพัฒนาที่สาหารถน้าไปยื่นขอจดสิทธิบัรร ในปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 จ้านวน
1 เรื่อง ์ือ “สถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับนาด้วยเรดาร์สาหรับติดตังบริเวณราวสะพาน” ยื่นจดสิทธิบัรรเหื่อวันที่ 30
กันยายน 2554
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ขาดบุ์ลากรที่หี์วาหรู้ทาคกฎาหายทรัพยกสินทาคปัญญา
หลักฐานอ้างอิง :
1) ส้าเนา์้าขอรับสิทธิบัรร เลขที่ 1101002405

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีวัดที่ 1.5 จานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัย
และพัฒนา
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายธีระ สระรันริ์
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 401
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 501
คาอธิบาย :
ผลคานวิจัยแลละพัฒนา าหายถึค ผลคานที่เกิดจากคานวิจัยาลักขอคอค์กกร เน่น ระบบโทรหารรขนาดเล็ก ระบบ
Internet GIS-MIS แลบบจ้าลอคน้า ระบบข้อหูล ระบบ์วาหรู้ ระบบการจัดการนุหนน รวหไปถึคผลคานที่เป็นอค์ก์วาหรู้
เท์นิ์ เท์โนโลยี เ์รื่อคหืออุปกรณก สิ่คประดิตฐก ผลิรภัณฑก
ที่ใน้ผลคานวิจัยแลละพัฒนา าหายถึค การน้าผลคานวิจัยแลละพัฒนาไปใน้ประโยนนกขอคาน่วยคานฯ เน่น ลดร้นทุนการ
ผลิร ลดารือทดแลทนการน้าเข้า ลด์วาหเสียาาย ปรับปรุคกระบวนการผลิร พัฒนา์ุณภาพผลิรภัณฑก ท้าผลิรภัณฑกใาห่ ใน้
ประกอบการวิจัยแลละพัฒนา ารือวิจัยพัฒนาร่อยอด แลละอื่น ราหวัรถุประสค์กที่ผู้ใน้ร้อคการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนาน่วยคานภา์รัฐ ภา์เอกนน อค์กกรสาธารณกุศล
สถาบันการศึกตา แลละนุหนน ที่ใน้ผลคานวิจัยแลละพัฒนา
อราย

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553 เป้าหมาย
ผล
N/A
12
12
25

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- 1 าน่วย ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
10

ระดับ 2
11

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ระดับ 3
12

ระดับ 4
13

ระดับ 5
14

19

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนาน่วยคานภา์รัฐ ภา์เอกนน อค์กกร
สาธารณกุศล สถาบันการศึกตา แลละนุหนน ที่ใน้
ผลคานวิจัยแลละพัฒนา อราย

นาหนัก
(ร้อยละ)
7

ผลการ
ดาเนินงาน
25

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.3500

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 หีจ้านวนาน่วยคานภา์รัฐ ภา์เอกนน อค์กกรสาธารณกุศล
สถาบันการศึกตา แลละนุหนน ที่ใน้ผลคานวิจัยแลละพัฒนา 25 ราย ดัคนี
ลาดับ
ชื่อหน่วยงานฯ
ผลงานวิจัยและพัฒนา
(1) ศูนยกอาสาประนานนฟื้นฟูภัย ระบบบัญนีข้อหูลแลละ์ลัคข้อหูล
พิบัริ อศอบ.
น้าแลละ์ลัคข้อหูลสภาพอากาศ
ประเทศไทย
(2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิรแลา่ค
ระบบ High Performance
ประเทศไทย
Computing (Clustering)
ส้าารับคานแลบบจ้าลอคสภาพ
อากาศ
(3) กรหป้อคกันแลละบรรเทา
แลบบจ้าลอคสภาพอากาศ
สาธารณภัย
(4)

ส้านักคานพัฒนาเท์โนโลยี
อวกาศแลละภูหิสารสนเทศ
ออค์กการหาานน

แลบบจ้าลอคสภาพอากาศ

(5)

เทศบาลเหือคเกาะสหุย
จัคาวัดสุราตฎรกธานี

ระบบโทรหารรรรวจวัดสภาพ
อากาศแลละระดับน้าอัรโนหัริ

(6)

อค์กการบริาารส่วนจัคาวัด
ยะลา
อบร.ประสุข อ.นุหพวค
จ.น์รรานสีหา

(7)

(8)

การนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อน่วยเาลือผู้ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
อุทกภัยแลละวารภัย
ระบบ์อหพิวเรอรกประสิทธิภาพสูค
ส้าารับการประหวลผลแลบบจ้าลอค
สภาพอากาศรายวัน (RAMS แลละ WRF)
เป็นข้อหูลส้าารับริดราหสภาวะอากาศ
เพื่อใน้รรวจสอบริดราหสถานการณก
แลละเฝ้าระวัคแลจ้คเรือนภัย
ริดราหสถานการณกฝนเพื่อประกอบการ
รัดสินใจในการวาคแลผนรับสัญญาณ
ข้อหูลดาวเทียห RADARSAT แลละ
ดาวเทียหดวคอื่น
จัดท้าระบบสารสนเทศเพื่อบริาาร
จัดการน้าพืนที่เกาะสหุย โ์รคการ
จัดการน้าอ้าเภอเกาะสหุยแลบบ
บูรณาการแลละยั่คยืน
จัดรัคศูนยกอุรุนยิ หวิทยายะลา

ระบบโทรหารรรรวจวัดสภาพ
อากาศอัรโนหัริ
ระบบ Internet GIS-MIS V.3.0 แลสดคข้อหูลแลาล่คน้าขอคท้อคถิ่นใน
ระดับร้าบล
แลผนที่ลักตณะภูหิประเทศแลสดค เพื่อรรวจสอบข้อหูลแลาล่คน้าในพืนที่
โ์รคสร้าคพืนฐานน้าระดับร้าบล แลละวาคแลผนโ์รคการพัฒนาแลาล่คน้า
ระดับท้อคถิ่น
อบร. แลจ่หาลวค
แลผนที่แลสดคการใน้ประโยนนก
เพื่อบริาารจัดการพืนที่
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่ ที่ดิน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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(9)

หูลนิธิรักตกไทย

(10)

นุหนนบ้าน์วน ร.พร่อน
อ.เหือค จ.ยะลา

(11)

นุหนนบ้านแลห่ละอุป
แลผนที่แลสดคการใน้ประโยนนก
ร.แลจ่หาลวค อ.กัลยาณิวัฒนา ที่ดิน
จ.เนียคใาห่
การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ
สารสนเทศบริาารจัดการน้า
นุหนน

(12)
(13)

(14)

นุหนนบ้านานอคปิ้คไก่
ร.นาบ่อ์้า อ.เหือค
จ.ก้าแลพคเพนร
นุหนนบ้านเปร็ดใน
ร.า้วคน้าขาว อ.เหือค
จ.รราด

แลผนที่แลสดคการใน้ประโยนนก
ที่ดิน
ระบบโทรหารรรรวจวัดสภาพ
อากาศแลละระดับน้าอัรโนหัริ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
เพื่อบริาารจัดการพืนที่
ข้อหูลส้าารับริดราหสภาวะอากาศ แลละ
เพิ่หประสิทธิภาพการบริาารจัดการน้า
นุหนน
เพื่อแลสดคเขรการใน้ที่ดินในนุหนน

เป็นข้อหูลประกอบในการรัดสินใจ
ด้าเนินโ์รคการจัดท้าระบบข้อหูลแลผนที่
เส้นทาคน้า แลผนที่ฝาย แลนวเขรทีท่ ้ากิน
แลละแลนวเขรป่านุหนน
แลปลควิจัยวนเกตรรรัวอย่าค
จัดท้าพืนที่ร้นแลบบส้าารับการท้าแลปลค
อธนา์ารป่า เพิ่ห์วาห
สาธิรการเกตรร เพื่อขยายผลใา้เกิด
าลากาลายแลละ์ุณ์่าป่า แลปลค ธนา์ารป่าร้นน้า ใน้เป็นแลาล่คส้ารอค
ไร่าหุนเวียน
กล้าไห้พันธุกพืนท้อคถิ่น จ้านวน 12 ไร่ป่า
แลละหีระบบบัญนีเพื่อวิเ์ราะากแลนว
ทาคการสร้าคอานีพแลละรายได้เสริห
โ์รคการวิจัยนุหนน ซ่อหแลซห
เพื่อเพิ่หประสิทธิภาพการบริาารจัดการ
ดาด์อนกรีร
น้านุหนน

การจัดท้าฝายนะลอน้าบริเวณ
ล้าราคด้วยกระสอบหีปีกเพื่อ
ป้อคกันน้าเ์็หรุกลา้ เข้าพืนที่
นุหนน
ทดลอคใน้สระแลก้หลิคเพื่อกักเก็บ
น้าจืดแลละเป็นแลนวกันนนน้าเ์็ห
เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้า การจัดระบบข้อหูลแลผนทีล่ ้าน้า
ลาว ร.แลห่เจดียกใาห่
แลผนทีฝ่ าย แลนวเขรที่ท้ากิน แลละ
อ.เวียคป่าเป้า จ.เนียคราย
แลนวเขรป่าอนุรักตก

(15)

เ์รือข่ายกลุ่หบริาารการใน้
น้านลประทานอ่าคเก็บน้า
า้วยทราย ร.เขื่อนผาก
อ.พร้าว จ.เนียคใาห่

การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ
สารสนเทศบริาารจัดการน้า
นุหนน

(16)

นุหนนบ้านลิ่หทอค
ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
จ.บุรีรหั ยก

การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ
สารสนเทศบริาารจัดการน้า
นุหนน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

เพื่อกักเก็บน้าจืดในนุหนน แลละป้อคกัน
น้าเ์็หที่จะรุกล้าเข้าหาในพืนที่ท้า
การเกตรรขอคนุหนน
เพื่อกักเก็บน้าจืด แลละเป็นแลนวกันนน
น้าเ์็หที่จะรุกล้าเข้าหาในพืนที่นุหนน
สร้าคนุด์วาหรู้แลละแลนว์ิดการอนุรักตก
ทรัพยากรป่าร้นนา้ แลห่ลาว แลละเกิดเป็น
ศูนยกข้อหูลแลละประสานคานเ์รือข่าย
นุหนนรักตกป่าร้นน้าลาว
เป็นข้อหูลประกอบการจัดท้าข้อหูลแลละ
แลผนที่แลาล่คน้าร้นทุน ระบบท่อส่คน้า
์วาหร้อคการใน้น้า พืนที่ท้ากิน
ขอบเขรป่าอนุรักตก แลละแลผนที่นุหนน
เ์รือข่าย
เป็นข้อหูลประกอบในการรัดสินใจ
ด้าเนินโ์รคการขุดลอกสระานอคทอค
ลิ่ห แลละโ์รคการจัดสร้าคระบบประปา
าหู่บ้าน
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(17)

(18)
(19)
(20)

(21)

(22)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คานวิจัยเกตรรอินทรียก
น้าภูหิปัญญาในท้อคถิ่นผสหผสานกับ
การใน้วิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี หา
ประยุกรกใน้ในการรวบรวห จัดเก็บข้อหูล
แลละสร้าคอค์ก์วาหรู้ขอคนุหนน แลละ
วิเ์ราะากข้อหูล สรุปผลการด้าเนินคาน
การพัฒนาอานีพเกตรร เพื่อเพิ่หรายได้
พัฒนา์ุณภาพนีวิรขอค์นในนุหนน
นุหนนบ้านโ์กพลวค
การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ เป็นข้อหูลประกอบในการรัดสินใจ
ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
สารสนเทศบริาารจัดการน้า
ด้าเนินโ์รคการขุดลอกสระสาธารณะ
จ.บุรีรหั ยก
นุหนน
บ้านโ์กพลวค
คานวิจัยเกตรรอินทรียก
น้าภูหิปัญญาในท้อคถิ่นผสหผสานกับ
การใน้วิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี หา
ประยุกรกใน้ในการรวบรวห จัดเก็บข้อหูล
แลละสร้าคอค์ก์วาหรู้ขอคขุหนน แลละ
วิเ์ราะากข้อหูล สรุปผลการด้าเนินคาน
การพัฒนาอานีพเกตรร เพื่อเพิ่หรายได้
พัฒนา์ุณภาพนีวิรขอค์นในนุหนน
นุหนนบ้านานอคหะหา
การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ เป็นข้อหูลประกอบในการรัดสินใจ
ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
สารสนเทศบริาารจัดการน้า
ด้าเนินโ์รคการขุดสระแลก้หลิคแลละขุด
จ.บุรีรหั ยก
นุหนน
ลอกเาหือคซอย
นุหนนบ้านโพธิ์ทอค
การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ เป็นข้อหูลประกอบในการรัดสินใจ
ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
สารสนเทศบริาารจัดการน้า
ด้าเนินโ์รคการขุดลอกสระแลก้หลิควัค
จ.บุรีรหั ยก
นุหนน
กระทะ
นุหนนบ้านา้วยบะบ้า าหู่ 4 การประยุกรกใน้เท์โนโลยีแลละ เป็นข้อหูลประกอบในการรัดสินใจ
ร.แลจ่หาลวค อ.กัลยาณิวัฒนา สารสนเทศบริาารจัดการน้า
ด้าเนินโ์รคการปรับปรุคระบบน้า
จ.เนียคใาห่
นุหนน
อา์าร์วบ์ุหไฟฟ้าพลัคน้า แลละก้าแลพค
ป้อคกันรลิ่ค อโรคไฟฟ้าพลัคน้า
นุหนนบ้านป่าสักคาห
การจัดท้าแลผนที่ฝายแลละ
เพิ่หศักยภาพในการใน้คานโปรแลกรห
ร.ลวคเานือ อ.ดอยสะเก็ด
คานวิจัยาาปริหาณน้าในพืนที่ป่า QGIS เพื่อบันทึกข้อหูลใา้เป็นระบบ
จ.เนียคใาห่
ร้นน้า
แลล้วน้าระบบข้อหูลฝายหาวิจัยาา
ปริหาณน้าในพืนที่ป่าร้นน้า
นุหนนบ้านรูห ร.กุดน้าใส
การพัฒนา์วาหรูด้ ้านการผลิร ถ่ายทอดเท์โนโลยีการ์ัดเลือกพันธุก
อ.์้อวัค จ.ยโสธร
เหล็ดพันธุกข้าว
ข้าว แลละน้ากระบวนการ์ิดวิเ์ราะาก
แลบบวิทยาศาสรรก หาประยุกรกใน้เพื่อ
สร้าคโอกาสในการพัฒนาอค์ก์วาหรู้
เรื่อคข้าว การ์ัดเลือกพันธุกข้าว การผลิร
เหล็ดพันธุกข้าวอินทรียก
การปรับปรุคประสิทธิภาพ์ลอค ปรับปรุคประสิทธิภาพ์ลอคส่คน้า
ดิน
อ์ลอคดิน โ์รคการเสริห์ันดินสระ
านอคลืหคาย เพื่อเสริหประสิทธิภาพใน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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(23)

นุหนนบ้านผานัน ร.ส้าโรค
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรานธานี

(24)

เ์รือข่ายการบริาารจัดการ
น้านุหนนลีเล็ด ร.ลีเล็ด
อ.พุนพิน จ.สุราตฎรกธานี

(25)

นุหนนบ้านศาลาดิน
ร.หาาสวัสดิ์ อ.พุทธหณฑล
จ.น์รปฐห

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การบริาารจัดการทรัพยากรน้าขอค
นุหนน
การพัฒนา์วาหรูด้ ้านการผลิร ถ่ายทอดเท์โนโลยีการ์ัดเลือกพันธุก
เหล็ดพันธุกข้าว
ข้าว แลละน้ากระบวนการ์ิดวิเ์ราะาก
แลบบวิทยาศาสรรก หาประยุกรกใน้เพื่อ
สร้าคโอกาสในการพัฒนาอค์ก์วาหรู้
เรื่อคข้าว การ์ัดเลือกพันธุกข้าว การผลิร
เหล็ดพันธุกข้าวอินทรียก
การอนุรักตกพืนที่ป่านายเลนแลละ การท้าน้อนปีก อป้อค ร่วหกับการใน้
ทรัพยากรสัรวกน้าในพืนที่นายฝั่ค เ์รื่อคหือทาควิทยาศาสรรกแลละ
ทะเลน้ารืน
เท์โนโลยี เพื่อยับยัคการบุกรุก แลละลด
จ้านวนขอคเรือประหคผิดกฎาหายเข้า
หาท้าการในพืนที่นายฝั่คทะเลน้ารืน
การรรวจวัด์ุณภาพน้า แลละ
ใน้ข้อหูลในการบริาารจัดการน้า เริห
บ้าบัดน้าเสียใน์ลอคหาาสวัสดิ์ ์วาหรู้ด้านการบ้าบัดน้าเสียในนุหนน
แลละเป็นร้นแลบบภายในนุหนนในการใน้
ถัคดักไขหัน เพื่อใา้น้าใน์ลอคหาาสวัสดิ์
์ลอคปฏิรูป 1,2 หี์ณ
ุ ภาพดียิ่คขึน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
หีเ์รือข่าย์วาหร่วหหือแลละคานวิจัยร่วหกับาน่วยคานทัคภา์รัฐ ภา์เอกนน สถาบันการศึกตา แลละนุหนน
แลละหีรัวอย่าค์วาหส้าเร็จที่ผ่านหาอย่าคเป็นรูปธรรหนัดเจน เน่น การประยุกรกใน้วิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยีในการจัดการ
ทรัพยากรน้านุหนน ที่น่วยพัฒนา์ุณภาพผลผลิร เพิ่หรายได้ใา้กับนุหนน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
จ้านวนผลคานวิจัยที่จะน้าไปใน้หีจา้ นวนไห่หาก เนื่อคจากนักวิจยั หีอยู่จ้ากัด
หลักฐานอ้างอิง :
1) ส้าเนาานัคสือ ศูนยกอาสาประนานนฟื้นฟูภัยพิบัริ อศอบ. ลควันที่ 8 ธันวา์ห 2554
เรื่อค ขอนื่นนหในจิรอาสา
2) ส้าเนาานัคสือฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิรแลา่คประเทศไทย ที่ กฟผ. 943303/47646 ลควันที่ 6 กันยายน 2554
เรื่อค ขอ์วาหอนุเ์ราะากข้อหูลปริหาณฝนพยากรณกจากแลบบจ้าลอคสภาพอากาศ WRF Model เพิ่หเริห
3) ส้าเนาานัคสือฯ กรหป้อคกันแลละบรรเทาสาธารณภัย ที่ หท 0616/5370 ลควันที่ 14 หิถุนายน 2554
เรื่อค การจัดส่คข้อหูลการริดราหสภาวะอากาศ
4) ส้าเนาานัคสือฯ ส้านักคานพัฒนาเท์โนโลยีอวกาศแลละภูหสิ ารสนเทศ ที่ วท 5304/2868 ลควันที่ 22 สิคาา์ห 2554
เรื่อค ขอ์วาหอนุเ์ราะากข้อหูลปริหาณฝนพยากรณกจากแลบบจ้าลอคสภาพอากาศ WRF Model
5) ส้าเนาานัคสือฯ ส้านักคานเทศบาลเหือคเกาะสหุย ที่ สฎ 52504/539 ลควันที่ 11 กุหภาพันธก 2554
เรื่อค ขอเนิญประนุห อเสนอแลผนการปฏิบัริคานจัดท้าระบบสารสนเทศเพื่อบริาารจัดการน้าพืนที่อ้าเภอเกาะสหุย
6) ส้าเนาานัคสือ า้าคาุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาธนภัทร ลควันที่ 2 พฤตภา์ห 2554
เรื่อค ริดร่อขอซือวัสดุอุปกรณกโทรหารร อเอกสารแลนบ : ส้าเนาสัญญาจ้าค
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ส้าเนาานัคสือฯ อค์กการบริาารส่วนร้าบลประสุข ที่ นห 80103/466 ลควันที่ 17 สิคาา์ห 2554
เรื่อค การรายคานผลการด้าเนินคานโ์รคการจัดท้าระบบภูหสิ ารสนเทศเพื่อการบริาารจัดการทรัพยากรน้า 75
จัคาวัด พืนที่อ้าเภอนุหพวค จัคาวัดน์รรานสีหา
รัวอย่าคการจัดท้าแลผนที่ท้ากินรายแลปลค อโฉนดนุหนน
แลผนที่การใน้ประโยนนกที่ดิน อภายใร้์วาหร่วหหือขอคหูลนิธิรักตกไทย เ์รือข่ายลุห่ น้าแลห่ละอุป แลละ สสนก.
รายคานฉบับสหบูรณก “โ์รคการจัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ปัญาาภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทานโดยนุหนน
อย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค อภา์ใร้ ” : ส่วนที่ 08 นุหนนบ้าน์วน
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายลุ่หน้าแลห่ละอุป ลควันที่ 14 กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หผู้ใน้น้านุหนนานอคปิ้คไก่ ลควันที่ 8 หิถุนายน 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการกลุห่ บริาารจัดการน้าบ้านเปร็ดใน ลควันที่ 7 กันยายน 2554 อ2 ฉบับ
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว ลควันที่ 25 กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายกลุ่หบริาารการใน้น้านลประทานอ่าคเก็บน้าา้วยทราย ลควันที่ 8 กรกฎา์ห
2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านลิ่หทอค ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านโ์กพลวค ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านานอคหะหา ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการบริาารจัดการทรัพยากรน้าระดับาหู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอค ลควันที่ 15
กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหาย นุหนนบ้านา้วยบะบ้า ที่ พิเศต/ 2553 ลควันที่ 6 กรกฎา์ห 2554
เรื่อค ขอสนับสนุนคบประหาณโ์รคการปรับปรุคระบบน้า อา์าร์วบ์ุหไฟฟ้าพลัคน้า แลละสร้าคก้าแลพคป้อคกันรลิ่ค
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หพิทักตกป่านุหนนบ้านป่าสักคาห ลควันที่ 7 สิคาา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จาก์ณะกรรหการกลุห่ ผู้ใน้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า นุหนนบ้านรูห ลควันที่ 7 กันยายน
2554 อ2 ฉบับ
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หบริาารจัดการน้าบ้านผานัน ลควันที่ 22 กันยายน 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากเ์รือข่ายการบริาารจัดการน้านุหนนลีเล็ด ลควันที่ 15 กรกฎา์ห 2554
ส้าเนาจดาหายขอบ์ุณ จากกลุ่หผู้ใน้น้าทาคการเกตรรบ้านศาลาดิน ลควันที่ 15 กันยายน 2554
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
ตัวชีวัดที่ 1.6 จ้านวนบท์วาหที่รพี ิหพกในวารสารวินาการ
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
0 2642 7132 ร่อ 501
คาอธิบาย :

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 220

พิจารณาบท์วาห ารือผลคานศึกตาวิจัย ที่รีพิหพกในวารสารวินาการทัคในประเทศ แลละร่าคประเทศ นับรวหถึค
บท์วาห/ผลคานวิจัยที่ได้รับการน้าเสนอในการประนุห/สัหหนาวินาการระดับประเทศแลละร่าคประเทศ ที่หีกรรหการพิจารณา
อPaper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่หี Referee) รวหถึค Invited paper ทัคนีไห่นับรวห
บท์ัดย่อ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553
เป้าหมาย
ผล
N/A
4
3
7

ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนบท์วาหที่รีพิหพกในวารสารวินาการ อเรื่อค

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- 1 าน่วย ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนบท์วาหที่รีพิหพกในวารสารวินาการ
อเรื่อค

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

นาหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการ
ดาเนินงาน
7

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.2500

25

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีผลคานวิจัยรีพิหพกแลละเผยแลพร่ในวารสารวินาการ 7
เรื่อง ดัคนี
ผลคานรีพิหพกในวารสารวินาการในประเทศ 4 เรื่อค
ลาดับ
ชื่อบทความ-ผู้เขียน
(1) ระบบประหวลผลภาพแลผนที่ฝนสะสหโดยการประหาณ
์่าจากข้อหูลโทรหารร อImages Processing System
of Interpolated and Accumulated Rainfall Map
Using Telemetering Data)
โดย นายปริญญา เรือคจิรรานนทก

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่
การประนุหวินาการเท์โนโลยีอวกาศแลละภูหิ
สารสนเทศแลา่คนาริ ประจ้าปี 2553, 15-17
ธันวา์ห 2553, าน้า 47 (Geoinfotech 2010)

(2)

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่หีรอ่ สภาพทาคนลศาสรรก
แลละ์วาหเ์็หบริเวณปากแลห่น้าแลห่กลอค อEffect of
Global Warming in Hydraulic and Salinity
Conditions in Maeklong, Thailand)
โดย สิธิพคตก ศุภผลา, สุรเจรสก บุญญาอรุณเนรร,
สนิท วคตา

การประนุหวินาการวิศวกรรหโยธาแลา่คนาริ์รัคที่ 16
วันที่ 18-24 พฤตภา์ห 2554

(3)

ผลกระทบขอคการเปลี่ยนแลปลคสภาพภูหิอากาศทีห่ ีร่อ
สัณฐานท้อคน้า กรณีศึกตาแลห่น้าปิคด้านท้ายเขื่อนภูหิพล
อThe Effect of Climate Change on River
Morphodynamics : Case Study of Ping River
Downstream of Bhumiphol Dam)
โดย วิทวัส บุญไทย, สุรเจรสก บุญญาอรุณเนรร,
สนิท วคตา

การประนุหวินาการวิศวกรรหโยธาแลา่คนาริ์รัคที่ 16
วันที่ 18-24 พฤตภา์ห 2554

(4)

การริดราหการเปลี่ยนแลปลคฤดูกาลแลละการเกิดพายุด้วย
์่า์วาหแลรกร่าคอันดับที่านึ่คขอคอุณาภูหผิ ิวน้าทะเล
อSeason Change and Storm Genesis Monitoring
Using the First Order Differentiation of Sea
Surface Temperature) โดย น.ส.ไอศวรรยก นันกาญจนก

Thailand Research Symposium 2011 ภา์
บรรยาย อOral Presentation) ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้า ในคาน "การน้าเสนอผลคานวิจัย
แลา่คนาริ 2554" อThailand Research Expo
2011 วันที่ 30 สิคาา์ห 2554 ณ ศูนยกประนุห
บาคกอก์อนเวนนันเซ็นเรอรก เซ็นทรัลเวิลดก
รานประสค์ก กรุคเทพฯ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผลคานรีพิหพกในวารสารวินาการร่าคประเทศ 3 เรื่อค
ลาดับ
ชื่อบทความ-ผู้เขียน
(1) Improving an Internet GIS Application
Performance
by Prattana Deeprasertkul, Keattisak
Quekhunthod, and Royol Chitradon
(2) Climate Change Technology Needs Assessments
for Thailand: Technology Needs for Water
Resource Management
by Porranee Thanapakpawin
(3)

ชื่อสื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่
2010 2nd International Conference on
Information and Multimedia Technology
(December 28-30, 2010, Hong Kong, P.R.
China)
10th CAS-TWAS-WMO FORUM International
Training Workshop on Regional Climate
Change and Its Impact Assessment
Beijing Friendship Hotel, Beijing, China
27 September 2011
Thailand Short Range Weather Forecasts by WRF 10th CAS-TWAS-WMO FORUM International
Model
Training Workshop on Regional Climate
by Surajate B.Aroonnet
Change and Its Impact Assessment
Beijing Friendship Hotel, Beijing, China
29 September 2011

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุ์ลากรหี์วาหรู้์วาหสาหารถ แลละหีคานประนุหวินาการร่าค ที่เนิญบุ์ลากรขอคสถาบันฯ เข้าร่วหเพื่อเสนอ
ผลคานวิจัยอย่าคร่อเนื่อค
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
กรณีหภี ารกิจคานหากแลละเร่คด่วน เน่น เกิดสถานการณกอุทกภัยร้ายแลรค ขณะที่บุ์ลากรหีจา้ นวนจ้ากัด ท้าใา้บาค์รัค
ไห่สาหารถร่วหน้าเสนอผลคานวิจยั ในการประนุหวินาการร่าค ได้ ผลการด้าเนินคานอาจไห่เป็นไปราหเป้าาหาย
หลักฐานอ้างอิง :
1) เอกสารคานวิจัย เรื่อค ระบบประหวลผลภาพแลผนที่ฝนสะสหโดยการประหาณ์่าจากข้อหูลโทรหารร อImages
Processing System of Interpolated and Accumulated Rainfall Map Using Telemetering Data)
2) เอกสารคานวิจัย เรื่อค ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่หรี ่อสภาพทาคนลศาสรรกแลละ์วาหเ์็หบริเวณปากแลห่น้า
แลห่กลอค อEffect of Global Warming in Hydraulic and Salinity Conditions in Maeklong, Thailand)
3) เอกสารคานวิจัย เรื่อค ผลกระทบขอคการเปลี่ยนแลปลคสภาพภูหิอากาศที่หีร่อสัณฐานท้อคน้า กรณีศกึ ตาแลห่น้าปิคด้าน
ท้ายเขื่อนภูหิพล อThe Effect of Climate Change on River Morphodynamics : Case Study of Ping River
Downstream of Bhumiphol Dam)
4) เอกสารคานวิจัย เรื่อค การริดราหการเปลีย่ นแลปลคฤดูกาลแลละการเกิดพายุด้วย์่า์วาหแลรกร่าคอันดับที่านึ่คขอค
อุณาภูหผิ ิวน้าทะเล อSeason Change and Storm Genesis Monitoring Using the First Order
Differentiation of Sea Surface Temperature)
5) เอกสารคานวิจัย เรื่อค Improving an Internet GIS Application Performance
6) เอกสารคานวิจัย เรื่อค Climate Change Technology Needs Assessments for Thailand: Technology
Needs for Water Resource Management
7) เอกสารคานวิจัย เรื่อค Thailand Short Range Weather Forecasts by WRF Model

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีวัดที่ 1.7 ระดับ์วาหส้าเร็จขอคการส่คเสริห์วาหร่วหหือ
1.7.1 จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือในประเทศที่หีกิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นายธีระ สระรันริ์
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 501
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 401
คาอธิบาย :
โ์รคการ์วาหร่ว หหื อ ในประเทศ าหายถึ ค โ์รคการ/กิ จกรรห์วาหร่ว หหื อ ภายในประเทศด้า นวิ ทยาศาสรรก
เท์โนโลยี การจัดการทรัพยากรน้า การเกตรร ารืออื่น ที่เกี่ยวข้อคกับภารกิจขอคสถาบันฯ แลละด้าเนินการภายใร้ข้อรกลค
์วาหร่วหหือระาว่าคสถาบันฯ กับาน่วยคานภายในประเทศ โดยโ์รคการ/กิจกรรหหีการด้าเนินคานในรูปแลบบร่าค อาทิ
การประนุหวินาการ การประนุหเนิคปฏิบัริการ การสัหหนา การด้าเนินโ์รคการวิจัย การแลลกเปลี่ยนข้อหูล/ผู้เนี่ยวนาญ
การฝึกอบรห การศึกตาดูคาน เป็นร้น
ที่หีกิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห าหายถึค โ์รคการ์วาหร่วหหือที่น้าไปสู่การปฏิบัริ โดยหีการจัดท้าแลผนการ
ปฏิบัริคานรอครับ หีการริดราหผล แลละรายคานผลการด้าเนินคานเหื่อเสร็จสินโ์รคการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด

2552

จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือในประเทศที่หี
กิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห อโ์รคการ

N/A

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2553
เป้าหมาย
N/A
2

ผล
2

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
-

ระดับ 3
2

ระดับ 4
-

ระดับ 5
3

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือในประเทศที่หี
กิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห อโ์รคการ

นาหนัก
(ร้อยละ)
4

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ผลการ
ดาเน นงาน
2

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.1200
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีจ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือในประเทศที่หีกิจกรรห
ร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห 2 โครงการ ดัคนี
ลาดับ
โครงการ
อ1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลม
ของประเทศไทย
ความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่าง
กฟฝ. เนคเทค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ สสนก.

อ2

แผนการดาเนินงาน
- พยากรณกข้อหูลลหขอคทัคประเทศ
ไทยล่วคาน้า โดยใน้แลบบจ้าลอค
์ณิรศาสรรกด้านอุรุนิยหวิทยาแลบบ
3 หิริ แลละแลปรผลข้อหูลใา้อยู่ใน
รูปแลบบขอคแลผนที่ลห
- บริาารจัดการเ์รื่อค์อหพิวเรอรก
ประสิทธิภาพสูคใา้สาหารถรอครับ
การใน้คานในระดับปฏิบรั ิการประจ้า
ขอคการพยากรณกข้อหูลลหได้จริค
- ใา้บริการข้อหูลทีไ่ ด้จาก
แลบบจ้าลอค แลละร่อยอดผลคาน เพื่อ
น้าไปสู่การน้าไปใน้ประโยนนกในด้าน
ร่าค
Community Water Resource สนับสนุนการใน้เท์โนโลยี เน่น
Management: Village That
ภาพถ่ายจากดาวเทียห เ์รื่อคระบุ
Learns and Earns Coca-Cola พิกัดจุด GPS เพื่อใา้นุหนนได้ทราบ
Project Phase V
ข้อหูลพืนฐาน แลละสาหารถวาค
แลผนการบริาารจัดการทรัพยากรน้า
นุหนนได้อย่าคหีประสิทธิภาพแลละ
ยั่คยืน

ผลการดาเนินงาน
- ริดรัคแลละทดสอบแลบบจ้าลอคบน
ระบบ์อหพิวเรอรกแลห่ข่ายขอค
สสนก.
- จัดเรรียห input แลละปรับ
domain ท้าคานขอคแลบบจ้าลอคใา้
์รอบ์ลุหพืนที่ประเทศไทย แลละ
ใา้เาหาะสหกับประสิทธิภาพขอค
เ์รื่อคแลห่ข่าย
- ก้าานดรัวแลปร แลละ domain
ส้าารับแลร่ละ output ที่ทุก
าน่วยคานร้อคการน้าไปใน้
ประโยนนก
นุหนนบ้านโนนรัค ร.รลาดไทร
อ.นุหพวค จ.น์รรานสีหา
- โ์รคการขุดสระแลก้หลิค 20 สระ
นุหนนบ้านดอนาัววัค ร.เวียคราล
อ.า้าคฉัรร จ.ล้าปาค
- สร้าคฝายนะลอน้า 200 ฝาย
- โ์รคการพัฒนา์วาหรู้แลละ
ศักยภาพเยาวนน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
หีเ์รือข่าย์วาหร่วหหือกับาน่วยคานร่าค แลละหีการด้าเนินคานอย่าคร่อเนื่อค รวหทัคาน่วยคานใา้์วาหร่วหหือใน
การประสานคานเป็นอย่าคดี ท้าใา้การด้าเนินโ์รคการ/กิจกรรห์วาหร่วหหือหี์วาหร่อเนื่อคแลละส้าเร็จด้วยดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1) ส้าเนาบันทึก์วาหร่วหหือ โ์รคการพัฒนาฐานข้อหูลลหขอคประเทศไทย เหื่อวันที่ 15 ธันวา์ห 2553 ระาว่าค
สสนก. กฟฝ. เน์เท์ แลละ จุฬาลคกรณกหาาวิทยาลัย
2) ข้อเสนอโ์รคการ “Community Water Resource Management: Village That Learns and Earns CocaCola Project Phase V” เสนอร่อ หูลนิธิโ์์า-โ์ลา ประเทศไทย เหื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีวัดที่ 1.7 ระดับ์วาหส้าเร็จขอคการส่คเสริห์วาหร่วหหือ
1.7.2 จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือระาว่าคประเทศที่หีกิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นายธีระ สระรันริ์
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 501
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 401
คาอธิบาย :
โ์รคการ์วาหร่วหหือระาว่าคประเทศ าหายถึค โ์รคการ/กิจกรรห์วาหร่วหหือ ระาว่าคประเทศด้านวิทยาศาสรรก
เท์โนโลยี การจัดการทรัพยากรน้า การเกตรร ารืออื่น ที่เกี่ยวข้อคกับภารกิจขอคสถาบันฯ แลละด้าเนินการภายใร้ข้ อรกลค
์วาหร่วหหือระาว่าคสถาบันฯ กับาน่วยคานระาว่าคประเทศ โดยโ์รคการ/กิจกรรหหีการด้าเนินคานในรูปแลบบร่าค อาทิ การ
ประนุหวินาการ การประนุหเนิคปฏิบัริการ การสัหหนา การด้าเนินโ์รคการวิจัย การแลลกเปลี่ยนข้อหูล/ผู้เนี่ยวนาญ การ
ฝึกอบรห การศึกตาดูคาน เป็นร้น
ที่หีกิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห าหายถึค โ์รคการ์วาหร่วหหือที่น้าไปสู่การปฏิบัริ โดยหีการจัดท้าแลผนการ
ปฏิบัริคานรอครับ หีการริดราหผล แลละรายคานผลการด้าเนินคานเหื่อเสร็จสินโ์รคการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือระาว่าคประเทศที่หีกิจกรรห
ร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห อโ์รคการ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553 เป้าหมาย
ผล
N/A
3
3
5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
2

ระดับ 2
-

ระดับ 3
3

ระดับ 4
-

ระดับ 5
4

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือระาว่าคประเทศ
ที่หีกิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห
อโ์รคการ

นาหนัก
(ร้อยละ)
4

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.2000
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีจ้านวนโ์รคการ์วาหร่วหหือระาว่าคประเทศที่หี
กิจกรรหร่อเนื่อคอย่าคเป็นรูปธรรห 5 โครงการ ดัคนี
ลาดับ
โครงการ
(1) โ์รคการ EUAsiaGrid

แผนการดาเนินงาน/วัตถุประสงค์
ร่วหกันพัฒนาแลละใน้ Grid
Technology บน Application ร่าค
ในเอเนียแลละยุโรป

(2)

Network of Community พัฒนาโ์รคสร้าคน้า แลละพัฒนา
Water Resource
แลผนการผลิร เพื่อเพิ่หรายได้ แลละ
Management: Village
์วาหเป็นอยู่ที่ดีขอคนุหนน
that Learns and Earns
for Water Shortage
Areas Phase V

(3)

์วาหร่วหหือระาว่าค
สสนก. กับ หาาวิทยาลัย
อู่ฮั่น

จัดท้าโ์รคการวิจัยร่วหกัน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ผลการดาเนินงาน
- แลลกเปลี่ยนข้อหูลการพัฒนา
technology ด้านสภาพอากาศ
- ร่วหพัฒนาข้อหูล เรื่อค The CloudBased Sensor Data Warehouse ที่
น้าเสนอในการประนุห International
Symposium on Grids & Clouds
2011 เดือนหีนา์ห 2554 ณ ประเทศ
ไร้าวัน
พัฒนา์วาหรู้ แลาล่คน้า การผลิร แลละ
เ์รือข่ายในนุหนนบ้านลิห่ ทอค
อ.นาครอค จ.บุรีรัหยก ์รอบ์ลุหพืนที่ 3
ร้าบล
1) ขุดลอกสระน้าสาธารณะานอคทอค
ลิ่ห พร้อหบ่อดักระกอน 3 สระ
พืนที่รวห 35 ไร่
2) ขุดลอกสระน้าสาธารณะ บ้านโ์ก
พลวค 2 สระ พืนที่รวห 2.3 ไร่
3) ขุดลอกสระแลก้หลิควัคกระทะ บ้าน
โพธิ์ทอค พืนที่ 2 ไร่
4) จัดท้าระบบนา้ – ประปาาหู่บ้าน
บ้านลิ่หทอค
- คานวิจัยทาคด้าน Application of
Synthetic Aperture Radar (SAR) for
Water Resource Management
วิเ์ราะากเรื่อค “Deformation
Monitoring Using D-INSAR and
Multi-Temporal InSAR” ที่ลุ่หแลห่น้า
น่าน จ.อุรรดิรถก โดยเจ้าาน้าที่ สสนก. ที่
ก้าลัคศึกตา ณ หาาวิทยาลัยอูฮั่น
สาธารณรัฐประนานนจีน
- โ์รคการ Monitoring landcover
and soil moisture dynamics for
integrated resource management:
Mekong River Basin – Phase I:
Vegetation dynamics เพื่อพัฒนา
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

(4)

(5)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
กระบวนการรี์วาหภาพถ่ายจาก
ดาวเทียห THEOS แลละข้อหูล ไปใน้
ประโยนนกในการจัดท้าแลผนที่การใน้
ประโยนนกที่ดิน แลละ NDVI รวหทัคพัฒนา
ระบบริดราหการเปลี่ยนแลปลค การใน้
ประโยนนกที่ดินด้วยเท์โนโลยีสารสนเทศ
แลละเนื่อหโยคผลลัพธกเข้ากับแลบบจ้าลอค
อุทกวิทยา ได้หีการแลลกเปลี่ยน
ข้อหูลภาพถ่ายดาวเทียหพืนทีล่ ุ่หนา้ โขค
ฝั่คไทย อโขค นี หูล เพือ่ ใน้ในการพัฒนา
ระบบริดราหการเปลี่ยนแลปลคขอค
ประโยนนกการใน้ที่ดิน
Learning Network and ลคนาหข้อรกลคในด้านการแลลกเปลี่ยน - ประนุหาารือเรื่อคการลคนาหข้อรกลค
Collaborative Research ระาว่าคเ์รือข่าย คานวิจัยแลละ
ผ่านจดาหายทาคอากาศ แลละก้าานด
on Water Resource and แลบบจ้าลอคด้านการบริาารจัดการน้า แลผนการด้าเนินคานที่สาธารณรัฐ
Environment
ส้าารับการบริาารจัดการ์วาหเสี่ยค ประนานนจีน
Management
แลละการเปลี่ยนแลปลคด้านภูหิอากาศ - ก้าานดาัวข้อในการวิจัย
อThe Institute of
1) Monsoon Research
Atmospheric Physics :
2) Regional Downscaling
IAP)
3) Earth System Modeling
- เข้าร่วหการอบรหเนิคปฏิบัริการ CTWF
International Training Workshop on
“Regional Climate Change and Its
Impact Assessment” ระาว่าควันที่
26-29 กันยายน 2554 ณ เหือคปักกิ่ค
สาธารณรัฐประนานนจีน แลละศึกตาดูคาน
ที่กรหอุรุนิยหวิทยา สาธารณรัฐ
ประนานนจีน
MOU on Research
ศึกตาดูคานที่ IGSNRR เพื่อลคนาห
- ลคนาหข้อรกลคกับ IGSNRR ในด้าน
Cooperation (Institute ข้อรกลค์วาหร่วหหือกับ IGSNRR
การรวบรวหข้อเท็จจริคขอคทรัพยากรน้า
of Geographic Sciences แลละาารือการด้าเนินการวิจัยร่วหกัน แลละพืนผิวโลกในลุห่ แลห่น้าโขค
and Natural Resources ระาว่าค สสนก. กับ IAP แลละ IGSNRR - ก้าานดาัวข้อในการวิจัย
Research : IGSNRR)
ทาคด้านวิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี 1) Flood and drought risks
สารสนเทศทรัพยากรน้าแลละ
quantification, evaluation and
การเกตรร
integrated management
2) Ecosystem services and
natural resources evaluation:
Mekong river

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
หีเ์รือข่าย์วาหร่วหหือกับร่าคประเทศ แลละผู้บริาารใา้์วาหส้า์ัญกับการด้าเนิน์วาหร่วหหือกับร่าคประเทศ โดยหี
การเข้าร่วหการประนุหสัหหนาระดับนานานาริ แลละผลักดันการสร้าคเ์รือข่ายแลละขยาย์วาหร่วหหือกับาน่วยคานร่าคประเทศ
ที่หี์วาหสนใจร่วหกัน ในคานวิจัยแลละการด้าเนินคานร่าค ที่เกี่ยวข้อคกับภารกิจขอคสถาบันฯ รวหทัคใา้หีการริดราหการ
ด้าเนินคานอย่าคร่อเนื่อค เพื่อใา้์วาหร่วหหือกับร่าคประเทศหีผลเป็นรูปธรรหร่อไป
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1) Grant Agreement – Annex VI - Coordination and Support Action (EUAsiaGrid on Febuary 8th, 2011
2) The Report “Network of Community Water Resource Management: Village that Learns and Earns
for Water Shortage Areas Phase V” reported to The Coca-Cola Foundation on November 2011.
3) MOU between MOST and Wuhan University of the People’s Republic of China on April 10th, 2007
แลละ Admission Notice of Wuhan University to Ms. TANTIANUPARP PERAYA
4) MOU for Learning Network and Collaborative Research on Water Resource and Environment
Management อbetween HAII and The Institute of Atmospheric Physics : IAP) on January 25th, 2011
5) MOU on Cooperation อbetween HAII and Institute of Geographic Sciences and Natural Resources
Research : IGSNRR on March 14th, 2011

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีวัดที่ 1.8 ร้อยละขอคผูร้ ับการฝึกอบรหาลักสูรรด้านวิทยาศาสรรก เท์โนโลยีแลละนวัรกรรห ที่สาหารถน้า์วาหรู้ไปใน้
ประโยนนก
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายธีระ สระรันริ์
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 401
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 501
คาอธิบาย :
ผู้รับการฝึกอบรหาลักสูรรด้านวิทยาศาสรรก เท์โนโลยีแลละนวัรกรรห าหายถึค บุ์ลากรจากภายนอกที่ได้รับการ
เสริหสร้าคขีด์วาหสาหารถในการปฏิบัริคานด้วยการฝึกอบรหในาลักสูรรเฉพาะด้านที่สถาบันฯ จัดขึน
การน้ า ์วาหรู้ ไ ปใน้ ป ระโยนนก อาทิ การพั ฒ นา์วาหรู้ ์วาหสาหารถ แลละทั ก ตะ การพั ฒ นาอานี พ แลละการ
ประกอบการ รวหทัคเพิ่หประสิทธิภาพในการปฏิบัริคานขอคผู้ได้รับการฝึกอบรหในสาขาร่าค ทัคในภา์การผลิร บริการ
การศึกตา าน่วยคานภา์รัฐ ภา์เอกนน แลละนุหนน
เก็บรวบรวหข้อหูลโดยใน้แลบบสอบถาหในการส้ารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรหเหื่อจบาลักสูรร โดยผู้ประเหินผลการ
ฝึกอบรหในแลร่ละาลักสูรรจะใน้แลบบสอบถาหกลาคที่กระทรวควิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยีจัดท้าขึน เพื่อน้าผลไปประเหินใน
ภาพรวหขอคกระทรวควิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี ร่อไป
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
ร้อยละขอคผูร้ ับการฝึกอบรหาลักสูรรด้านวิทยาศาสรรก
เท์โนโลยีแลละนวัรกรรห ที่สาหารถน้า์วาหรูไ้ ปใน้
ประโยนนก อร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553 เป้าหมาย
ผล
N/A
N/A
80
87.54

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- ร้อยละ 5 ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
70

ระดับ 2
75

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ระดับ 3
80

ระดับ 4
85

ระดับ 5
90
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
ร้อยละขอคผูร้ ับการฝึกอบรหาลักสูรรด้าน
วิทยาศาสรรก เท์โนโลยีแลละนวัรกรรห ที่
สาหารถน้า์วาหรู้ไปใน้ประโยนนก อร้อยละ

นาหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลการ
ดาเนินงาน
89.70

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.9400

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.1482

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีผรู้ ับการฝึกอบรหาลักสูรรด้านวิทยาศาสรรก เท์โนโลยี
แลละนวัรกรรห ทีส่ าหารถน้า์วาหรู้ไปใน้ประโยนนก ์ิดเป็น ร้อยละ 89.70 ดัคนี

ลาดับ

(1)

หลักสูตร

การจัดท้าแลผนบริาารจัดการ
โ์รคการพัฒนาศักยภาพแลห่
ข่ายการจัดการน้านุหนนด้วย
ว แลละ ท

จานวน
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ทังหมด
10

จานวนผู้รับการ
ร้อยละของผู้รับการ
จานวน ฝึกอบรมทีต่ อบแบบ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่
ผู้เข้ารับการ
ประเมินโดยให้
สามารถนาความรู้ไป
ฝึกอบรมที่ ระดับคะแนนเฉลี่ย
ใช้ประโยชน์
ตอบแบบ ตังแต่ระดับ 3 ขึน
(ร้อยละ)
ประเมิน
ไป
(3)
(1)
(มากและมากทีส่ ุด)
= (2)/(1) x 100
(2)
10
10
100

อบ้านแลห่ละอุป จ.เนียคใาห่
(2)

GIS ขันพืนฐาน โ์รคการจัดท้า
ระบบภูหิสารสนเทศเพื่อการ
บริาารจัดการทรัพยากรน้า 75
จัคาวัด อจ.น์รรานสีหา

20

18

11

61

(3)

การส้ารวจ เก็บข้อหูลระดับ
์ลอคส่คน้า สระเก็บน้า เพื่อ
จัดท้าแลผนที่แลาล่คน้าแลละ
ประกอบการจัดท้าโ์รคการ
นุหนน อบ้านรูห จ.ยโสธร

10

10

10

100

(4)

การเขียนแลผนคานโ์รคการ

20

20

15

75

อกลุ่หผู้ใน้น้าา้วยทราย
จ.เนียคใาห่
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
(5)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
100

การส้ารวจรัควัดแลละเก็บ
ข้อหูลพิกัดแลาล่คน้าด้วย
อุปกรณก GPS ส้าารับ
โ์รคการจัดท้าระบบภูหิ
สารสนเทศเพื่อการบริาาร
จัดการทรัพยากรน้า 75
จัคาวัด
ออ.นุหพวค จ.น์รรานสีหา
การส้ารวจข้อหูลระดับน้าเพื่อ
ประเหินโ์รคการ
อบ้านโนนขวาค จ.บุรีรัหยก
การบ้าบัดน้าเบือคร้น
อโรคเรียนวัดกระเฉทแลละวัด
หาบข่า จ.ระยอค
การดูแลลรักตาระบบโทรหารร
เบือคร้นแลละริดราหสภาพ
อากาศ
อบ้านผานัน จ.อุบลรานธานี

20

9

9

10

10

10

100

51

51

51

100

4

4

4

100

(9)

การดูแลลรักตาระบบโทรหารร
เบือคร้นแลละริดราหสภาพ
อากาศ
อบ้านโนนรัค จ.น์รรานสีหา

5

5

5

100

(10)

การประยุกรกใน้ระบบภูหิ
สารสนเทศ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้านุหนน
อโปรแลกรห Quantum GIS
แลละสหดุลน้า
การดูแลลรักตาระบบโทรหารร
เบือคร้น การริดราหสภาพ
อากาศ แลละการใน้คานเ์รื่อค
จับพิกัดจุด GPS
อบ้านเขาพระ จ.สคขลา
การดูแลลรักตาระบบโทรหารร
เบือคร้น แลละการริดราห
สภาพอากาศ
อบ้านทับ์ริสรก จ.สุราตฎรกธานี

44

44

44

100

8

8

8

100

7

7

3

42.86

(6)

(7)

(8)

(11)

(12)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

36

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
(13)

(14)

(15)
(16)
(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
100

การใน้คานเ์รื่อคจับพิกัดจุด
GPS แลผนที่ภาพถ่ายดาวเทียห
แลละโปรแลกรห์อหพิวเรอรก
เบือคร้น
อบ้านลีเล็ด จ.สุราตฎรกธานี
อบรหการใน้คาน GPS แลละ
์อหพิวเรอรกเบือคร้น
อบ้านรูห จ.ยโสธร
อบรหการ์ัดพันธุกข้าว
อบ้านรูห จ.ยโสธร

13

6

6

7

5

5

100

42

27

25

92.59

อบรหการวัด์ุณภาพน้า
อบ้านศาลาดิน จ.น์รปฐห
การบูรณาการข้อหูลภูหิ
สารสนเทศเพื่อการบริาาร
จัดการสิ่คแลวดล้อหแลละภัยพิบัริ
GIS ขันพืนฐาน โ์รคการ
จัดท้าระบบภูหสิ ารสนเทศเพื่อ
การบริาารจัดการทรัพยากร
น้า 75 จัคาวัด อจ.นัยภูหิ
GIS ขันพืนฐาน โ์รคการจัดท้า
ระบบภูหิสารสนเทศเพื่อการ
บริาารจัดการทรัพยากรน้า 75
จัคาวัด อจ.สกลน์ร

13

13

13

100

30

27

22

81.45

65

40

30

75

20

7

6

85

GIS ขันพืนฐาน โ์รคการจัดท้า
ระบบภูหิสารสนเทศเพื่อการ
บริาารจัดการทรัพยากรน้า 75
จัคาวัด อจ.านอคบัวล้าภู
การใน้คานวิทยาศาสรรกแลละ
เท์โนโลยีสารสนเทศ
อบ้านรูห จ.ยโสธร
เพิ่หศักยภาพเยาวนนในการ
เรียนรูเ้ ท์โนโลยี อโรคเรียน
บ้านนัยภูหิ ร.นาบ่อ์้า
อ.เหือค จ.ก้าแลพคเพนร
์่ายเยาวนนรักดี รักตกป่า
รักตกน้า า้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่

98

42

33

78.57

10

10

10

100

51

51

46

90.20

61

50

47

94

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
87.5

การหีส่วนร่วหขอคกลุ่ห
เยาวนนละอ่อนฮักนา้ ลาวใน
การอนุรักตกป่าร้นน้าแลห่ลาว
อ.เวียคป่าเป้า จ.เนียคราย
แลละการส้ารวจพืนที่ก่อสร้าค
ฝาย
อบรหวิธีการท้าแลละริดรัคถัค
ดักไขหัน
อบ้านศาลาดิน จ.น์รปฐห
การส้ารวจข้อหูลพรรณไห้ด้วย
GPS
อบ้าน์ลอคเรือ จ.นุหพร
อบรหฐานข้อหูลพรรณไห้
นุหนน อโรคเรียนบ้านานอค
ทอคลิ่ห อ.นาครอค จ.บุรีรัหยก
อบรหการใน้คานฐานข้อหูล
พรรณไห้นุหนน อวิทยาลัย
นุหนน จ.ราก
อบรหการรรวจสอบ์ุณภาพ
น้าเยาวนน าหู่ 1 าหู่ 2 าหู่ 3
แลละาหู่ 4 นุหนนบ้านเปร็ดใน
จ.รราด

84

56

49

17

17

17

100

12

12

12

100

13

13

12

92.31

11

11

9

81.81

22

19

18

94.74

รวม 29 หลักสูตร

778 คน

602 คน

540 คน

ร้อยละ 89.70

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) บุ์ลากรขอคสถาบันฯ แลละวิทยากรหี์วาหรู้์วาหสาหารถในการถ่ายทอด์วาหรู้ใา้แลก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรห
2) าลักสูรรที่จัดอบรหสอด์ล้อคกับ์วาหร้อคการขอคผู้เข้ารับการฝึกอบรหแลละสาหารถน้า์วาหรู้ทไี่ ด้ไปใน้ประโยนนกใน
การปฏิบัริคานได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรหบาค์รัคน้อยไป ไห่เพียคพอร่อ์วาหร้อคการขอคผู้รับการฝึกอบรห
หลักฐานอ้างอิง :
1) แลบบประเหินการฝึกอบรหาลักสูรรทาคด้านวิทยาศาสรรก เท์โนโลยี แลละนวัรกรรห ขอคสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน จ้านวน 29 าลักสูรร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

38

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีวัดที่ 1.9 จานวนกิจกรรมที่นาผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายธีระ สระรันริ์
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 401
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 501
คาอธิบาย :
จ้านวนกิจกรรหที่น้าผลคานไปถ่ายทอดเท์โนโลยีสู่นุหนน าหายถึค กิจกรรหที่หีวัรถุประสค์กเพื่อส่คเสริห สนับสนุน
แลละพัฒนาประนานนในนุหนน โดยการถ่ายทอดเท์โนโลยี/ผลคานวิจัยแลละพัฒนา/์วาหรู้ เพื่อเสริหกระบวนการเรียนรู้ขอค
นุหนน รวหทัคพัฒนาการจัดการข้อหูล ทรัพยากร แลละการผลิรขอคนุหนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนกิจกรรหที่น้าผลคานไปถ่ายทอดเท์โนโลยีสู่นุหนน
อกิจกรรห

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553 เป้าหมาย
ผล
N/A
N/A
50
53

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- 3 าน่วย ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
44

ระดับ 2
47

ระดับ 3
50

ระดับ 4
53

ระดับ 5
56

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนกิจกรรหที่น้าผลคานไปถ่ายทอด
เท์โนโลยีสู่นุหนน อกิจกรรห

นาหนัก
(ร้อยละ)
4

ผลการ
ดาเนินงาน
53

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.1600

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
1) ส้ารวจพืนที่ พูด์ุยแลละสรุปข้อเท็จจริคในนุหนน
2) เกิดโ์รคการกิจกรรหย่อยในแลร่ละนุหนน ที่หีวัรถุประสค์กเพื่อส่คเสริห สนับสนุน แลละพัฒนานุหนน โดยการถ่ายทอด
เท์โนโลยีแลละ์วาหรู้ เพื่อเสริหกระบวนการเรียนรู้ รวหทัคพัฒนาการจัดการข้อหูล ทรัพยากร แลละการผลิรขอคนุหนน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

39

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
3) ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. หีจ้านวนกิจกรรหที่น้าผลคานไปถ่ายทอดเท์โนโลยีสู่
นุหนน 53 กิจกรรม ดัคนี
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
(1) โ์รคการคานวิจัยเกตรรอินทรียก

ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นุหนนบ้านลิ่หทอค อ.นาครอค จ.บุรีรัหยก

(2)
(3)
(4)
(5)

นุหนนบ้านโนนรัค อ.นุหพวค จ.น์รรานสีหา
นุหนนบ้านผานัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรานธานี
นุหนนบ้านป่าสักคาห อ.ดอยสะเก็ด จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านป่าสักคาห อ.ดอยสะเก็ด จ.เนียคใาห่

(10)

การจัดการระบบข้อหูลน้าแลละข้อหูลการเกตรร
การจัดการระบบข้อหูลน้าแลละข้อหูลการเกตรร
แลผนที่ฝายแลละคานวิจัยาาปริหาณน้าในพืนที่ป่าร้นน้า
พัฒนาศักยภาพวิทยากรเพื่อการถ่ายทอด์วาหรูเ้ รื่อค
การฟื้นฟูทรัพยากรป่าร้นน้าราหแลนวพระรานด้าริ
โ์รคการจัดท้าระบบข้อหูลแลผนที่เส้นทาคน้า แลผนที่ฝาย
แลนวเขรที่ท้ากิน แลละแลนวเขรป่านุหนน ระยะที่ 2
แลปลควิจัยวนเกตรรรัวอย่าค อธนา์ารป่า เพิ่ห์วาห
าลากาลายแลละ์ุณ์่าป่า แลปลค ไร่เาล่า
โ์รคการเกตรรภูหิปัญญาท้อคถิ่น
โ์รคการฐานข้อหูลพันธุกผักป่าอายุยืนแลละการ
ขยายพันธุก
โ์รคการส้ารวจแลละจัดท้าฐานข้อหูลฝายนะลอน้า

(11)

โ์รคการพัฒนา์วาหรู้ดา้ นการผลิรเหล็ดพันธุกข้าว

นุหนนบ้านรูห อ.์้อวัค จ.ยโสธร

(12)

โ์รคการเสริห์ันดินสระานอคลืหคาย

นุหนนบ้านรูห อ.์้อวัค จ.ยโสธร

(13)

โ์รคการขุดลอกสระน้าประจ้าแลปลคเกตรร

นุหนนบ้านทับ์ริสรก อ.พนห จ.สุราตฎรกธานี

(14)
(15)

กลุ่หเกตรรทฤตฎีใาห่ รุ่นที่ 2
โ์รคการประยุกรกใน้เท์โนโลยีสารสนเทศแลละแลผนที่
ภูหิศาสรรก เพื่อการจัดการข้อหูล แลาล่คน้า เส้นทาคน้า
แลละพืนที่เกตรร อย่าคเป็นระบบ ขอคนุหนนเ์รือข่าย
2 าหู่บ้าน

นุหนนบ้านโนนขวาค อ.บ้านด่าน จ.บุรีรหั ยก
นุหนนบ้านโนนขวาค อ.บ้านด่าน จ.บุรีรหั ยก

(16)

โ์รคการบริาารจัดการนา้ เพื่ออุปโภ์แลละบริโภ์ ระยะ นุหนนบ้านานอคแลร้ ร.โนนขวาค อ.บ้านด่าน
ที่ 2
จ.บุรีรหั ยก
โ์รคการขยายผลการบริาารจัดการน้าด้วยวิธีการ
นุหนนบ้านเปร็ดใน อ.เหือค จ.รราด
นะลอน้าจืดแลละกักเก็บน้าจืดในพืนที่

(6)
(7)
(8)
(9)

(17)
(18)
(19)

นุหนนบ้านแลห่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านแลห่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านเขาพระ อ.รัรภูหิ จ.สคขลา
นุหนนบ้าน์ลอคเรือ อ.พะโร๊ะ จ.นุหพร
นุหนนบ้าน์ลอคเรือ อ.พะโร๊ะ จ.นุหพร

โ์รคการส้ารวจแลละการจัดเก็บข้อหูลเพื่อการบริาาร
นุหนนบ้านเปร็ดใน อ.เหือค จ.รราด
จัดการข้อหูลอย่าคหีระบบ นุหนนเ์รือข่าย 3 าหู่บ้าน
โ์รคการจัดระบบข้อหูลแลผนที่นุหนน แลผนที่ล้าน้า แลผน เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว อ.เวียคป่าเป้า
ที่ฝาย แลนวเขรที่ท้ากิน แลละแลนวเขรป่าอนุรักตก อพืนที่ จ.เนียคราย
7 นุหนน ระยะที่ 1

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

40

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว อ.เวียคป่าเป้า
จ.เนียคราย
เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว อ.เวียคป่าเป้า
จ.เนียคราย
นุหนนบ้านลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราตฎรกธานี

(20)

โ์รคการร้นกล้าเยาวนนสู่์นรักตกป่าร้นน้าลาว

(21)

โ์รคการน้าร่อคการสร้าคฝายดักระกอน

(22)

(24)

โ์รคการจัดท้าฐานข้อหูลทรัพยากรป่านายเลนโดย
ประยุกรกใน้วิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี
โ์รคการจัดการทรัพยากรนายทะเลน้ารืนโดยภูหิ
ปัญญานุหนนร้าบลลีเล็ด อระยะที่ 1
โ์รคการเยาวนนรักตกสายน้านุหนนบ้านศาลาดิน

(25)

โ์รคการพัฒนาศักยภาพการผลิรกลุ่หแลปรรูป

นุหนนบ้านศาลาดิน อ.พุทธหณฑล จ.น์รปฐห

(26)

โ์รคการรรวจวัด์ุณภาพน้าแลละบ้าบัดน้าเสียใน์ลอค
หาาสวัสดิ์
โ์รคการเพิห่ ประสิทธิภาพการผลิรแลบบเกตรรอินทรียก
กลุ่หผลิรข้าวาอหนิล ระยะที่ 1
โ์รคการภูหิปัญญาการบริาารจัดการน้าสูเ่ ยาวนน
โรคเรียนบ้านนัยภูหิ
โ์รคการเ์รือข่ายรักตกป่าร้นน้าา้วยทราย

นุหนนบ้านศาลาดิน อ.พุทธหณฑล จ.น์รปฐห

(23)

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

โ์รคการจัดท้าข้อหูลแลละแลผนที่แลาล่คน้าร้นทุน ระบบ
ท่อส่คน้า ์วาหร้อคการใน้น้า พืนที่ท้ากิน ขอบเขรป่า
อนุรักตก แลละแลผนที่นุหนนเ์รือข่าย ระยะที่ 1
โ์รคการนาโยนกล้า เพื่อบริาาร์วาหเสี่ยคในการผลิร
ระยะที่ 1
โ์รคการประกวดบัญนี์รัวเรือน เพื่อบริาาร์วาหเสีย่ ค
ในการผลิร ระยะที่ 1
โ์รคการผลิรอาาารปลอดภัย ราหแลนวปรันญา
เศรตฐกิจพอเพียค เพื่อบริาาร์วาหเสี่ยคในการผลิร
ระยะที่ 1
โ์รคการเพาะเา็ด เพื่อบริาาร์วาหเสี่ยคในการผลิร
ระยะที่ 1
คานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิรล้าไย 4 รู้ 3 ลด 3 เพิ่ห
ระยะที่ 1
โ์รคการพัฒนากลุ่หเยาวนนรักตกน้าา้วยทราย

นุหนนบ้านลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราตฎรกธานี
นุหนนบ้านศาลาดิน อ.พุทธหณฑล จ.น์รปฐห

นุหนนบ้านานอคปิ้คไก่ อ.เหือค จ.ก้าแลพคเพนร
นุหนนบ้านานอคปิค้ ไก่ อ.เหือค จ.ก้าแลพคเพนร
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด อ.แลห่สอด จ.ราก

โ์รคการขยายพืนที่กักเก็บน้าแลละท้าฝายดักระกอน
เพื่อแลก้ไขปัญาาการขาดแล์ลนน้าเพื่อการเกตรรแลละ
การอุปโภ์-บริโภ์ ในน่วคฤดูแลล้ค
โ์รคการบริาารจัดการนา้ เพื่อการอุปโภ์ บริโภ์ระยะ นุหนนบ้านา้วยปลาาลด อ.แลห่สอด จ.ราก
ที่ 2
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

โ์รคการเพาะกล้าไห้เพื่อเสริหแลนวป่าร้นน้าา้วยปลา
าลด
โ์รคการวิจัยเก็บข้อหูลพันธุไก ห้นุหนนบนเส้นทาคเดิน
ศึกตาธรรหนาริเพื่อจัดท้าฐานข้อหูลพรรณไห้นุหนน
เนื่อหร่อแลละพัฒนาเ์รือข่ายเยาวนนรักตกน้าด้วย ว
แลละ ท
โ์รคการก่อสร้าคถนนน้าเดิน์อนกรีรเสริหเาล็ก
โ์รคการปรับปรุคระบบน้า อา์าร์วบ์ุหไฟฟ้าพลัคน้า
แลละสร้าคก้าแลพคป้อคกันรลิ่ค
โ์รคการปรับปรุคแลละพัฒนาระบบส่คน้าแลละปริหาณ
ส้ารอคน้า เพื่อการอุปโภ์บริโภ์ระดับ์รัวเรือน
โ์รคการซ่อหแลซห์ันสระประปา าหู่ 2
โ์รคการก่อสร้าคฝายนะลอน้าแลละระบบท่อส่คน้าเพื่อ
การเกตรร
โ์รคการปรับปรุคประสิทธิภาพ์ลอคส่คน้า อ์ลอคดิน
โ์รคการเพิห่ ประสิทธิภาพการบริาารจัดการน้าเพื่อ
การผลิรข้าวนาปี แลละผลิรพืนใน้น้าน้อยาลัคเก็บเกีย่ ว
โ์รคการวาคท่อส่คน้าเพื่อเพิ่หประสิทธิภาพการผลิร
โ์รคการขยายเสาส่คไฟฟ้าเพื่อการบริาารจัดการไฟฟ้า
พลัคคานน้าใา้เกิดประโยนนกสูคสุด
ส้ารวจสภาพพืนที่น้าท่วหในร้าบลประสุข อ.นุหพวค
จ.น์รรานสีหา ร่วหกับนายก อบร.ประสุข แลละนาย
น่าคโยธา เหื่อวันที่ 27 พฤตภา์ห 2554
โ์รคการซ่อหแลซหแลละปรับปรุคระบบประปานุหนน
พัฒนาการผลิรแลละจ้าาน่ายข้าวาอหหะลิอินทรียก
อนาปี แลบบ์รบวคจร

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด อ.แลห่สอด จ.ราก
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด อ.แลห่สอด จ.ราก
นุหนนบ้านแลห่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายเยาวนนพืนที่ขยายผล 5 าหู่บ้าน
นุหนนบ้านโ์กพลวค อ.นาครอค จ.บุรีรัหยก
นุหนนบ้านแลห่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว พืนที่ท้าโ์รคการ
าหู่ 10 บ้านแลสนเจริญ ร.แลห่เจดียใก าห่ อ.เวียคป่าเป้า
จ.เนียคราย
นุหนนบ้านเปร็ดใน อ.เหือค จ.รราด
นุหนนบ้านผานัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรานธานี
นุหนนบ้านรูห อ.์้อวัค จ.ยโสธร
นุหนนบ้านดคบัค อ.แลวคใาญ่ จ.ขอนแลก่น
นุหนนบ้านผานัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรานธานี
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด อ.แลห่สอด จ.ราก
อบร.ประสุข อ.นุหพวค จ.น์รรานสีหา
นุหนนบ้านดคบัค ร.์อนฉิห อ.แลวคใาญ่ จ.ขอนแลก่น
นุหนนบ้านโนนรัค ร.รลาดไทร อ.นุหพวค
จ.น์รรานสีหา

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) หีการส้ารวจข้อหูล ข้อเท็จจริค ์วาหร้อคการขอคนุหนน แลละสร้าค์วาหเข้าใจใา้รรคกัน ก่อนวาคแลผนจัดกิจกรรห
ร่าค ขึน เพื่อใา้เป็นกิจกรรหที่เกิดจาก์วาหร้อคการขอคนุหนน แลละนุหนนได้หสี ่วนร่วหในการด้าเนินคานอย่าค
แลท้จริค
2) นุหนนใา้์วาหสนใจแลละ์วาหร่วหหือในการด้าเนินคานอย่าคดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บาคกิจกรรห/โ์รคการ เริห่ ด้าเนินการล่าน้า ท้าใา้การด้าเนินคานไห่แลล้วเสร็จราหแลผน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
1) รายคานผลโ์รคการคานวิจัยเกตรรอินทรียก นุหนนบ้านลิ่หทอค จ.บุรรี ัหยก
2) ระบบข้อหูลน้าแลละข้อหูลการเกตรร นุหนนบ้านโนนรัค จ.น์รรานสีหา
3) ระบบข้อหูลน้าแลละข้อหูลการเกตรร นุหนนบ้านผานัน จ.อุบลรานธานี
4) แลผนที่ฝายแลละคานวิจัยาาปริหาณน้าในพืนที่ป่าร้นน้า นุหนนบ้านป่าสักคาห จ.เนียคใาห่
5) รายคานผลการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพื่อการถ่ายทอด์วาหรู้เรื่อคการฟื้นฟูทรัพยากรป่าร้นน้าราหแลนว
พระรานด้าริ นุหนนบ้านป่าสักคาห จ.เนียคใาห่
6) รายคานผลโ์รคการจัดท้าระบบข้อหูลแลผนที่เส้นทาคน้า แลผนที่ฝาย แลนวเขรที่ท้ากิน แลละแลนวเขรป่านุหนน ระยะที่ 2
นุหนนบ้านแลห่ละอุป จ.เนียคใาห่
7) รายคานผลคานแลปลควิจัยวนเกตรรรัวอย่าค อธนา์ารป่า เพิ่ห์วาหาลากาลายแลละ์ุณ์่าป่า แลปลคไร่เาล่า นุหนน
บ้านแลห่ละอุป จ.เนียคใาห่
8) รายคานผลโ์รคการเกตรรภูหิปัญญาท้อคถิ่น นุหนนบ้านเขาพระ จ.สคขลา
9) รายคานผลโ์รคการฐานข้อหูลพันธุกผักป่าอายุยืนแลละการขยายพันธุก นุหนนบ้าน์ลอคเรือ จ.นุหพร
10) รายคานผลโ์รคการส้ารวจแลละจัดท้าฐานข้อหูลฝายนะลอน้า นุหนนบ้าน์ลอคเรือ จ.นุหพร
11) รายคานผลโ์รคการพัฒนา์วาหรูด้ ้านการผลิรเหล็ดพันธุกข้าว นุหนนบ้านรูห จ.ยโสธร
12) รายคานผลโ์รคการเสริห์ันดินสระานอคลืหคาย นุหนนบ้านรูห จ.ยโสธร
13) รายคานผลโ์รคการขุดลอกสระนา้ ประจ้าแลปลคเกตรร นุหนนบ้านทับ์ริสรก จ.สุราตฎรกธานี
14) รายคานผลโ์รคการกลุห่ เกตรรทฤตฎีใาห่ รุ่นที่ 2 นุหนนบ้านโนนขวาค จ.บุรีรัหยก
15) รายคานผลโ์รคการประยุกรกใน้เท์โนโลยีสารสนเทศแลละแลผนที่ภหู ศิ าสรรก เพื่อการจัดการข้อหูล แลาล่คน้า เส้นทาคน้า
แลละพืนที่เกตรร อย่าคเป็นระบบ ขอคนุหนนเ์รือข่าย 2 าหู่บ้าน นุหนนบ้านโนนขวาค จ.บุรีรหั ยก
16) รายคานผลโ์รคการบริาารจัดการน้าเพื่ออุปโภ์แลละบริโภ์ ระยะที่ 2 นุหนนบ้านานอคแลร้ ร.โนนขวาค จ.บุรีรัหยก
17) รายคานผลโ์รคการขยายผลการบริาารจัดการน้าด้วยวิธีการนะลอนา้ จืดแลละกักเก็บน้าจืดในพืนที่ นุหนนบ้านเปร็ดใน
จ.รราด
18) รายคานผลโ์รคการส้ารวจแลละการจัดเก็บข้อหูลเพื่อการบริาารจัดการข้อหูลอย่าคหีระบบ นุหนนเ์รือข่าย 3 าหู่บ้าน
นุหนนบ้านเปร็ดใน จ.รราด
19) รายคานผลโ์รคการโ์รคการจัดระบบข้อหูลแลผนที่นุหนน แลผนที่ล้าน้า แลผนที่ฝาย แลนวเขรที่ท้ากิน แลละแลนวเขรป่า
อนุรักตก อพืนที่ 7 นุหนน ระยะที่ 1 เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุห่ น้าลาว จ.เนียคราย
20) รายคานผลโ์รคการร้นกล้าเยาวนนสู่์นรักตกป่าร้นน้าลาว เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว จ.เนียคราย
21) รายคานผลโ์รคการน้าร่อคการสร้าคฝายดักระกอน เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว จ.เนียคราย
22) รายคานผลโ์รคการจัดท้าฐานข้อหูลทรัพยากรป่านายเลนโดยประยุกรกใน้วิทยาสรรกแลละเท์โนโลยี นุหนนบ้านลีเล็ด
จ.สุราตฎรกธานี
23) รายคานผลโ์รคการจัดการทรัพยากรนายทะเลนา้ รืนโดยภูหิปัญญานุหนนร้าบลลีเล็ด อระยะที่ 1 นุหนนบ้านลีเล็ด
จ.สุราตฎรกธานี
24) รายคานผลโ์รคการเยาวนนรักตกสายน้านุหนนบ้านศาลาดิน นุหนนบ้านศาลาดิน จ.น์รปฐห
25) รายคานผลโ์รคการพัฒนาศักยภาพการผลิรกลุห่ แลปรรูป นุหนนบ้านศาลาดิน จ.น์รปฐห
26) รายคานผลโ์รคการรรวจวัด์ุณภาพน้าแลละบ้าบัดน้าเสียใน์ลอคหาาสวัสดิ์ นุหนนบ้านศาลาดิน จ.น์รปฐห
27) รายคานผลโ์รคการเพิ่หประสิทธิภาพการผลิรแลบบเกตรรอินทรี กลุ่หผลิรข้าวาอหนิล ระยะที่ 1
นุหนนบ้านานอคปิ้คไก่ จ.ก้าแลพคเพนร
28) รายคานผลโ์รคการถ่ายทอดภูหิปญ
ั ญาการบริาารจัดการน้าสู่เยาวนน โรคเรียนบ้านนัยภูหิ นุหนนบ้านานอคปิ้คไก่
จ.ก้าแลพคเพนร
29) รายคานผลโ์รคการเ์รือข่ายรักตกป่าร้นน้าา้วยทราย เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย จ.เนียคใาห่
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
รายคานผลโ์รคการจัดท้าข้อหูลแลละแลผนที่แลาล่คน้าร้นทุน ระบบท่อส่คน้า ์วาหร้อคการใน้น้า พืนที่ท้ากิน ขอบเขร
ป่าอนุรักตก แลละแลผนที่นุหนนเ์รือข่ายฯ ระยะที่ 1 เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการนาโยนกล้า เพื่อบริาาร์วาหเสีย่ คในการผลิร ระยะที่ 1 เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้า
า้วยทราย จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการประกวดบัญนี์รัวเรือน เพื่อบริาาร์วาหเสี่ยคในการผลิร ระยะที่ 1 เ์รือข่ายกลุห่ ผู้ใน้น้า
อ่าคเก็บน้าา้วยทราย จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการผลิรอาาารปลอดภัย ราหแลนวปรันญาเศรตฐกิจพอเพียค เพื่อบริาาร์วาหเสีย่ คในการผลิร
ระยะที่ 1 เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการเพาะเา็ด เพื่อบริาาร์วาหเสี่ยคในการผลิร ระยะที่ 1 เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย
จ.เนียคใาห่
รายคานผลคานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิรล้าไย 4 รู้ 3 ลด 3 เพิ่ห ระยะที่ 1 เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย
จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการพัฒนากลุห่ เยาวนนรักตกน้าา้วยทราย เ์รือข่ายกลุ่หผู้ใน้น้าอ่าคเก็บน้าา้วยทราย จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการขยายพืนที่กักเก็บน้าแลละท้าฝายดักระกอน เพื่อแลก้ไขปัญาาการขาดแล์ลนน้าเพื่อการเกตรรแลละ
การอุปโภ์-บริโภ์ ในน่วคฤดูแลล้ค นุหนนบ้านา้วยปลาาลด จ.ราก
รายคานผลโ์รคการบริาารจัดการน้าเพื่อการอุปโภ์ บริโภ์ระยะที่ 2 นุหนนบ้านา้วยปลาาลด จ.ราก
รายคานผลโ์รคการเพาะกล้าไห้เพื่อเสริหแลนวป่าร้นน้าา้วยปลาาลด นุหนนบ้านา้วยปลาาลด จ.ราก
รายคานผลโ์รคการวิจัยเก็บข้อหูลพันธุกไห้นุหนนบนเส้นทาคเดินศึกตาธรรหนาริเพื่อจัดท้าฐานข้อหูลพรรณไห้นุหนน
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด จ.ราก
รายคานผลโ์รคการเนื่อหร่อแลละพัฒนาเ์รือข่ายเยาวนนรักตกน้าด้วย ว แลละ ท นุหนนบ้านแลห่ละอุป จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการเ์รือข่ายเยาวนนพืนที่ขยายผล 5 าหู่บ้าน
รายคานผลโ์รคการโ์รคการก่อสร้าคถนนน้าเดิน์อนกรีรเสริหเาล็ก บ้านโ์กพลวค ร.านอคโบสถก อ.นาครอค
จ.บุรีรหั ยก
รายคานผลโ์รคการโ์รคการปรับปรุคระบบน้า อา์าร์วบ์ุหไฟฟ้าพลัคน้า แลละสร้าคก้าแลพคป้อคกันรลิ่ค
นุหนนบ้านแลห่ละอุป จ.เนียคใาห่
รายคานผลโ์รคการปรับปรุคแลละพัฒนาระบบส่คน้าแลละปริหาณส้ารอคน้า เพื่อการอุปโภ์บริโภ์ระดับ์รัวเรือน
เ์รือข่ายนุหนนรักตกป่าลุ่หน้าลาว พืนที่ท้าโ์รคการ าหู่ 10 บ้านแลสนเจริญ ร.แลห่เจดียกใาห่ อ.เวียคป่าเป้า
รายคานผลโ์รคการซ่อหแลซห์ันสระประปา าหู่ 2 นุหนนบ้านเปร็ดใน ร.า้วคน้าขาว อ.เหือค จ.รราด
รายคานผลโ์รคการก่อสร้าคฝายนะลอน้าแลละระบบท่อส่คน้าเพื่อการเกตรร บ้านผานัน าหู่ที่ 7 ร.ส้าโรค อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลรานธานี
รายคานผลโ์รคการปรับปรุคประสิทธิภาพ์ลอคส่คน้า อ์ลอคดิน บ้านรูห ร.กุดนา้ ใส อ.์้อวัค จ.ยโสธร
รายคานผลโ์รคการเพิ่หประสิทธิภาพการบริาารจัดการน้าเพื่อการผลิรข้าวนาปี แลละผลิรพืนใน้น้าน้อยาลัคเก็บเกี่ยว
บ้านดคบัค ร.์อนฉิห อ.แลวคใาญ่ จ.ขอนแลก่น
รายคานผลโ์รคการวาคท่อส่คน้าเพื่อเพิ่หประสิทธิภาพการผลิร บ้านผานัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรานธานี
รายคานผลโ์รคการขยายเสาส่คไฟฟ้าเพื่อการบริาารจัดการไฟฟ้าพลัคคานน้าใา้เกิดประโยนนกสูคสุด
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด ร.ด่านแลห่ละเหา อ.เหือค จ.ราก
รายคานผลโ์รคการซ่อหแลซหแลละปรับปรุคระบบประปานุหนน บ้านดคบัค ร.์อนฉิห อ.แลวคใาญ่ จ.ขอนแลก่น
รายคานผลการพัฒนาการผลิรแลละจ้าาน่ายข้าวาอหหะลิอินทรียก อนาปี แลบบ์รบวคจร บ้านโนนรัค ร.รลาดไทร
อ.นุหพวค จ.น์รรานสีหา
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีวัดที่ 1.10 จ้านวนแลห่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้านุหนน ที่หีศักยภาพแลละสาหารถขยายผล
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายธีระ สระรันริ์
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
นาคสาวจารุหน ลิหทิพยกดารา
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 0 2642 7132 ร่อ 204
0 2642 7132 ร่อ 401
0 2642 7132 ร่อ 220
0 2642 7132 ร่อ 501
คาอธิบาย :
าหายถึค จ้านวนนุหนนแลห่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้านุหนน จากโ์รคการสร้าคแลห่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้า
นุหนนด้วยวิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี ที่หีศักยภาพแลละสาหารถขยายเ์รือข่ายการด้าเนินคานไปยัคนุหนนข้าคเ์ียค อนุหนนลูกข่าย
โดยหีเป้าาหายใา้ 1 นุหนนแลห่ข่าย สาหารถขยายผลได้ 3–5 ลูกข่าย
จ้านวนนุ หนนที่อยู่ ในโ์รคการสร้า คแลห่ ข่ายการจัดการทรัพ ยากรน้า นุหนนด้ว ยวิท ยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี ใน
ปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 หีจ้านวน 20 นุหนน ประกอบด้วย
พืนที่
ต้นนา

นาแล้ง
นาแล้งนาท่วม

ชลประทาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นากร่อย
ที่ราบลุ่มแม่นา

18.
19.
20.

ชุมชน
นุหนนบ้านป่าสักคาห ร.ลวคเานือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เนียคใาห่
เ์รือข่ายลุ่หน้าแลห่ละอุป ร.แลจ่หาลวค อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด ร.ด่านแลห่ละเหา อ.แลห่สอด จ.ราก
นุหนนเขาพระ ร.เขาพระ อ.รัรภูหิ จ.สคขลา
เ์รือข่ายนุหนนอนุรักตกป่าร้นนา้ แลห่ลาว ร.แลห่เจดียกใาห่ อ.เวียคป่าเป้า
จ.เนียคราย
นุหนนบ้าน์ลอคเรือ ร.ปากทรค อ.พะโร๊ะ จ.นุหพร
นุหนนบ้านเหือคกลาค ร.บ้านาลวค อ.จอหทอค จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านโนนขวาค ร.โนนขวาค อ.บ้านด่าน จ.บุรรี ัหยก
นุหนนบ้านโป่คแลดค ร.โป่คแลดค อ.เหือค จ.ราก
นุหนนบ้านโนนรัค ร.รลาดไทร อ.นุหพวค จ.น์รรานสีหา
นุหนนบ้านลิ่หทอค ร.านอคโบสถก อ.นาครอค จ.บุรีรัหยก
นุหนนบ้านผานัน ร.ส้าโรค อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรานธานี
นุหนนบ้านรูห ร.กุดน้าใส อ.์้อวัค จ.ยโสธร
บ้านดคบัค ร.ดอนฉิห อ.แลวคใาญ่ จ.ขอนแลก่น
นุหนนบ้านานอคปิ้คไก่ ร.นาบ่อ์้า อ.เหือค จ.ก้าแลพคเพนร
นุหนนบ้านทับ์ริสรก อกลุห่ บริาารการใน้น้าบาคทรายนวล ร.์ลอคนะอุ่น
อ.พนห จ.สุราตฎรกธานี
กลุ่หบริาารการใน้น้านลประทานอ่าคเก็บน้าา้วยทราย ร.เขื่อนผาก อ.พร้าว
จ.เนียคใาห่
นุหนนบ้านเปร็ดใน ร.า้วคน้าขาว อ.เหือค จ.รราด
นุหนนบ้านลีเล็ด ร.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราตฎรกธานี
นุหนนบ้านศาลาดิน ร.หาาสวัสดิ์ อ.พุทธหณฑล จ.น์รปฐห
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553 เป้าหมาย
ผล
N/A
2
5
5

ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
จ้านวนแลห่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้านุหนน ที่หี
ศักยภาพแลละสาหารถขยายผล อนุหนน

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- 1 าน่วย ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
3

ระดับ 2
4

ระดับ 3
5

ระดับ 4
6

ระดับ 5
7

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
จ้านวนแลห่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้า
นุหนน ที่หีศักยภาพแลละสาหารถขยายผล
อนุหนน

นาหนัก
(ร้อยละ)
4

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.1200

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 สสนก. ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพขอคนุหนนแลห่ขา่ ย โดยการ
ประยุกรกใน้วิทยาศาสรรก เท์โนโลยี แลละระบบสารสนเทศในการบริาารจัดการทรัพยากรน้า รายได้ แลละผลผลิรขอคนุหนน ซึ่ค
หีจ้านวนแลห่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้านุหนน ที่หีศักยภาพแลละสาหารถขยายผล 5 ราย ดัคนี
ลาดับ
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

ชุมชนแม่ข่าย
นุหนนบ้านา้วยปลาาลด ร.ด่านแลห่ละเหา
อ.แลห่สอด จ.ราก
นุหนนบ้านเปร็ดใน ร.า้วคน้าขาว อ.เหือค
จ.รราด
นุหนนบ้านแลห่ละอุป ร.แลจ่หาลวค
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่

การขยายผล
นุหนนหูเซอในาหู่บ้านข้าคเ์ียค เน่น หูเซอบ้านใาห่ า้วยน้าคไร่
าหู่บ้านร่าค ในร้าบลา้วคน้าขาว เน่น าหู่ 1 าหู่ 2 าหู่ 3 าหู่ 4

เ์รือข่ายลุ่หน้าแลห่ละอุป ประกอบด้วย บ้านแลห่ละอุป
บ้านา้วยบะบ้า บ้านขุหแลห่รวห บ้านแลอะเอาะ บ้านกิ่วโป่ค
บ้านใาห่พัฒนา บ้านา้วยเขียดแลา้ค ร้าบลแลจ่หาลวค
แลละบ้านโป๊กกะโาล้ค ร้าบลแลห่แลดด
นุหนนบ้านโนนขวาค ร.โนนขวาค อ.บ้านด่าน ขยายผลการบริาารจัดการนา้ ในพืนที่น้าแลล้คไปยัคาหู่บ้าน
จ.บุรีรหั ยก
ข้าคเ์ียค เน่น นุหนนบ้านานอคแลร้
นุหนนบ้านป่าสักคาห ร.ลวคเานือ
ขยายเ์รือข่ายแลนว์ิดการอนุรักตกป่าร้นน้าไปยัคนุหนนร่าค ที่
อ.ดอยสะเก็ด จ.เนียคใาห่
เข้าหาศึกตาดูคาน เน่น นุหนนบ้านดอนาัววัค

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) หี์ณะกรรหการจัดการน้านุหนน
2) หีแลผนการบริาารจัดการน้าในนุหนน
3) หีการขยายเ์รือข่ายการท้าคานไปยัคนุหนนอื่น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บาคนุหนนยัคขาด์วาหเข้าใจ แลละ์วาหรระานักถึค์วาหส้า์ัญขอคการขยายเ์รือข่าย
หลักฐานอ้างอิง :
1) รายคานฉบับสหบูรณกการปฏิบัริคานเจ้าาน้าที่ภา์สนาห นุหนนบ้านา้วยปลาาลด ร.ด่านแลห่ละเหา อ.แลห่สอด จ.ราก
โดย นายนันวาล บุรินทรกบรรพร
2) รายคานฉบับสหบูรณกการปฏิบัริคานเจ้าาน้าที่ภา์สนาห นุหนนแลห่ขา่ ยบ้านเปร็ดใน ร.า้วคน้าขาว จ. รราด
โดย นายนิรัญ อินทสุวรรณ
3) รายคานสรุปผลการด้าเนินคาน “โ์รคการพัฒนา์ุณภาพแลห่ข่ายการบริาารจัดการทรัพยากรน้านุหนน”
เ์รือข่ายลุ่หน้าแลห่ละอุป ร.แลจ่หาลวค อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เนียคใาห่ ประจ้าปี 2554
4) ข้อเสนอโ์รคการ “โ์รคการบริาารจัดการน้าเพื่ออุปโภ์แลละบริโภ์ ระยะที่ 2” นุหนนบ้านานอคแลร้ ร.โนนขวาค
อ.บ้านด่าน จ.บุรรี ัหยก
5) รายคานสรุปผลการด้าเนินคาน “โ์รคการพัฒนา์ุณภาพแลห่ข่ายการบริาารจัดการทรัพยากรน้านุหนน”
นุหนนบ้านป่าสักคาห ร.ลวคเานือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เนียคใาห่ ประจ้าปี 2552-2554

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีวัดที่ 1.11 ร้อยละขอคจ้านวนนุหนนภายใร้โ์รคการจัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนที่นอกเขร
นลประทาน โดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค ที่ประสบ์วาหส้าเร็จราหวัรถุประสค์กขอคโ์รคการ
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นาครอยบุญ รัศหีเทศ
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 204
02-642-7132 ร่อ 201
02-642-7132 ร่อ 220
คาอธิบาย :
โ์รคการจัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทาน โดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค
เป็นโ์รคการพิเศตเพื่อเฉลิหพระเกียรริพระบาทสหเด็จพระเจ้าอยู่าัวเนื่อคในโอกาสหาาหค์ลเฉลิหพระนนหพรรตา 7 รอบ
ได้รับคบประหาณส้าารับด้าเนินการในปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 โดยหีวัรถุประสค์กขอคโ์รคการเพื่อใา้นุหนนหีศักยภาพในการ
บริาารจัดการน้านุหนน รวหทัคลดปัญาาน้าท่วห/ภัยแลล้คในพืนที่
การประสบ์วาหส้าเร็จราหวัรถุประสค์กขอคโ์รคการฯ าหายถึค นุหนนที่เข้าร่วหโ์รคการหีศักยภาพในการบริาาร
จัดการน้าเพิ่หหากขึน แลละสาหารถลดปัญาาน้าท่วหารือภัยแลล้คในพืนที่ได้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
นุหนนภายใร้โ์รคการจัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทาน โดยนุหนนอย่าค
ยั่คยืน 84 แลา่ค ที่ประสบ์วาหส้าเร็จราหวัรถุประสค์กขอคโ์รคการ จ้านวน 70 นุหนน จากทัคาหด 84 นุหนน ์ิดเป็น ร้อยละ
83.33
เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- ร้อยละ 5 ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
70

ระดับ 2
75

ระดับ 3
80

ระดับ 4
85

ระดับ 5
90

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
ร้อยละขอคจ้านวนนุหนนภายใร้โ์รคการ
จัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค น้า
ท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทาน โดยนุหนน
อย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค ที่ประสบ์วาหส้าเร็จราห
วัรถุประสค์กขอคโ์รคการ

นาหนัก
(ร้อยละ)
6

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ผลการ
ดาเนินงาน
83.33

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.6660

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.2200
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
1) โ์รคการจัดการน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค น้าท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทาน โดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค
ด้าเนินการในปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ในพืนที่นุหนน 84 แลา่ค
2) การด้าเนินคานในปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 เป็นไปราหแลผนคานขอคโ์รคการ โดยหีนุหนนภายใร้โ์รคการฯ ที่ประสบ
์วาหส้าเร็จราหวัรถุประสค์กขอคโ์รคการ ซึ่คสาหารถด้าเนินโ์รคการได้ส้าเร็จร้อยละ 80 ขึนไป จ้านวน 70 นุหนน
จากทัคาหด 84 นุหนน ์ิดเป็น ร้อยละ 83.33 ทัคนีเหื่อการด้าเนินคานโ์รคการแลล้วเสร็จพื นที่นุหนนทัค 84 แลา่ค
สาหารถรับประโยนนกได้จริค
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
แลร่ละพืนที่ด้าเนินโ์รคการ ได้รับการสนับสนุนแลละ์วาหร่วหหือจาก์ณะกรรหการบริาารจัดการน้านุหนน อค์กกร
ปก์รอคส่ว นท้ อคถิ่น อค์ก กรอิส ระ แลละาน่ วยคานที่ เข้ าร่ วหเป็ น์ณะท้า คานโ์รคการ อาทิ กรหนลประทาน ส้ านั กคาน
์ณะกรรหการพิเศตเพื่อประสานคานโ์รคการอันเนื่อคหาจากพระรานด้าริ อกปร. การไฟฟ้าฝ่ายผลิรแลา่คประเทศไทย สถาบัน
พัฒนาอค์กกรนุหนน ออค์กการหาานน การเ์าะแลา่คนาริ แลละสหา์หพัฒนาประนากรแลละนุหนน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ฝนรกอย่าคร่อเนื่อค ท้าใา้เกิด น้าท่วหขัคในพืนที่ด้าเนินโ์รคการ ส่คผลใา้นุหนนจ้านวน 64 นุหนน อร้อยละ 76.2
ร้อคนะลอการด้าเนินคานโ์รคการจนกว่าระดับน้าในพืนที่จะลดลค
หลักฐานอ้างอิง :
1) บันทึกข้อรกลค์วาหร่วหหือ “การบริาารจัดการทรัพยากรน้านุหนน” ระาว่าค สสนก. กับ นุหนน
2) ์้าสั่คแลร่ครัค์ณะกรรหการบริาารจัดการน้านุหนน
3) อ้านาจาน้าที่ขอค์ณะกรรหการน้านุหนน
4) รายคานสรุปผลการได้รับประโยนนกในพืนที่ด้าเนินคานโ์รคการนุหนนยั่คยืน 84 แลา่ค ปี พ.ศ. 2554

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชีวัดที่ 2.1 ร้อยละขอคระดับ์วาหพึคพอใจขอคผู้รับบริการ
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
นาครอยบุญ รัศหีเทศ
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 101
02-642-7132 ร่อ 201
คาอธิบาย :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 204
02-642-7132 ร่อ 220

พิจารณาจากผลส้ารวจ์วาหพึคพอใจขอคผู้รับบริการขอคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการ
หาานน โดยใา้าน่วยคานผู้ประเหินอิสระภายนอกหาด้าเนินการส้ารวจ
กลุ่หเป้าาหายผู้รับบริการขอคสถาบันฯ ประกอบด้วย าน่วยคานภา์รัฐ าน่วยคานภา์เอกนน อค์กกรสาธารณกุศล
สถาบันการศึกตา แลละนุหนน
คานบริการาลักที่จะใน้ในการส้ารวจ์วาหพึคพอใจขอคผู้รับบริการ ได้แลก่
1. คานบริการเท์โนโลยี เน่น ระบบโทรหารรขนาดเล็ก ระบบ Internet GIS-MIS แลบบจ้าลอคน้า
2. คานบริการข้อหูล เน่น รายคาน์าดการณกฝนผ่านเว็บไซรก สรุปสถานการณกน้ารายสัปดาาก ข้อหูลจากสถานีโทร
หารรรรวจวัดสภาพอากาศอัรโนหัริ ข้อหูลเรือนภัย ข้อหูลเพื่อริดราหสถานการณก/ประกอบการบริาารจัดการ
ทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
3. คานบริการจัดการนุหนน (CSR) เน่น การประกวดการจัดการทรัพยากรน้านุหนนราหแลนวพระรานด้าริ การสร้าค
แลห่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้านุหนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553
เป้าหมาย
ผล
N/A
N/A
80
85.75

ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
ร้อยละขอคระดับ์วาหพึคพอใจขอคผู้รับบริการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- ร้อยละ 5 ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
70

ระดับ 2
75

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

ระดับ 3
80

ระดับ 4
85

ระดับ 5
90
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
ร้อยละขอคระดับ์วาหพึคพอใจขอค
ผู้รับบริการ

นาหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
85.75

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.1500

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.4150

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
1) ด้าเนินการ์ัดเลือกศูนยกวิจัยเศรตฐศาสรรกประยุกรก ์ณะเศรตฐศาสรรก หาาวิทยาลัยเกตรรศาสรรกเป็นผู้ประเหินผล
การด้าเนินคานขอค สสนก. รวหถึคการประเหิน์วาหพึคพอใจขอคผู้รับบริการจาก สสนก. โดยผ่าน์วาหเา็นนอบจาก
์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหิน ซึ่ค์ณะกรรหการบริาาร สสนก. หอบอ้านาจใา้ด้าเนินการเกี่ยวกับการ
ประเหินผลการด้าเนินคานขอค สสนก.
2) การประเหิน์วาหพึคพอใจขอคผู้รับบริการขอค สสนก. พบว่าผลการประเหินในภาพรวหในด้านผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับพอใจหาการือหี์่าดันนีที่ 85 อาลักฐานอ้าคอิค : รายคานฉบับสหบูรณก “โ์รคการประเหินผลการด้าเนินคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553 ขอคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน ” โดย
สสนก. หีการน้าเสนอผลคานวิจัยแลละพัฒนาไปใา้บริการอค์กการร่าค เพื่อน้าไปใน้ประโยนนกในการเพิ่หประสิทธิภาพ
การบริาารแลละจัดการทรัพยากรน้า แลละใา้์วาหอนุเ์ราะากบริการวาคระบบคานด้านสารสนเทศที่นอกเานือขอบเขร
คานด้วย หีการบริการถ่ายทอดเท์โนโลยี ที่เป็นผลการวิจัยแลละพัฒนาขอค สสนก. ใา้ประนานนแลละนุหนนน้าไปใน้
ประโยนนกโดยหี สสนก. เป็นพี่เลียคแลละเกิดประสิทธิผล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หีผู้รับบริการจ้านวนานึ่คที่เกตียณอายุคาน ย้ายคานารือเปลี่ยนร้าแลาน่คคาน ซึ่คไห่สาหารถริดร่อได้ แลละไห่หีผู้ใา้
ข้อหูลแลทน
หลักฐานอ้างอิง :
1) สัญญาจ้าคที่ปรึกตา “โ์รคการประเหินผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553 ขอคสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน ” ราหสัญญาเลขที่ 16/2554 เหื่อวันที่ 11 เหตายน พ.ศ. 2554
2) รายคานฉบับสหบูรณก “โ์รคการประเหินผลการด้าเนินคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553 ขอคสถาบันสารสนเทศ
ทรั พ ยากรน้ า แลละการเกตรร ออค์ก ก ารหาานน ” โดย ศู น ยก วิ จั ย เศรตฐศาสรรก ป ระยุ ก รก ์ณะเศรตฐศาสรรก
หาาวิทยาลัยเกตรรศาสรรก เหื่อ กันยายน พ.ศ. 2554

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดที่ 3.1 ร้อยละขอคอัรราการเบิกจ่ายเคินคบประหาณในภาพรวห ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายณรค์กรันรก ธเนศวร
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 204
02-642-7132 ร่อ 207
02-642-7132 ร่อ 220
คาอธิบาย :
การพิจารณาผลส้าเร็จขอคการเบิกจ่ายเคินคบประหาณ โดยใน้อัรราการเบิกจ่ายเคินคบประหาณในภาพรวห เป็น
รัวนีวัด์วาหสาหารถในการเบิกจ่ายเคิน ทัคนี ไห่รวหเคินคบประหาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่หเริหระาว่าคปีคบประหาณ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวัด
ร้อยละขอคอัรราการเบิกจ่ายเคินคบประหาณในภาพรวห

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2552
2553
เป้าหมาย
ผล
N/A
N/A
93
99.50

เกณฑ์การให้คะแนน :
น่วคปรับเกณฑกการใา้์ะแลนน +/- ร้อยละ 1 ร่อ 1 ์ะแลนน โดยก้าานดเกณฑกการใา้์ะแลนนดัคนี
ระดับ 1
91

ระดับ 2
92

ระดับ 3
93

ระดับ 4
94

ระดับ 5
95

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
ร้อยละขอคอัรราการเบิกจ่ายเคินคบประหาณ
ในภาพรวห ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

นาหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
99.50

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.5000

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
สสนก. ได้รับจัดสรรคบประหาณ ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 จ้านวน 109,860,500 บาท* หีการเบิกจ่าย
คบประหาณจ้านวนทัคสิน 109,306,061.09 บาท ์ิดเป็นร้อยละ 99.50
หมายเหตุ * ไม่รวมงบประมาณทีไ่ ด้รับจากการแปรญัตติ จ้านวน 189,192,800 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณด้าเนิน
โครงการจัดการน้้าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง
เริ่มด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และสิ้นสุดการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
หีการเร่ครัดใา้โ์รคการรายคาน์วาหก้าวาน้าราหแลผนที่วาคไว้ท้าใา้การเบิกจ่ายเคินในโ์รคการจะหี์วาหรวดเร็วขึน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1) สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายคบประหาณ ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
ตัวชีวัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการ แลละการพัฒนาอค์กการ
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายณรค์กรันรก ธเนศวร
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 204
02-642-7132 ร่อ 207
02-642-7132 ร่อ 220
คาอธิบาย :
การพิ จารณาผลส้ าเร็ จ ขอคระดั บ การพั ฒ นาด้ า นการก้า กั บ ดูแล ลกิ จการแลละการพั ฒ นาอค์กก าร พิ จ ารณาจาก
์วาหสาหารถขอคอค์กการหาานนในการส่คเสริหใา้หีการก้ากับดูแลลที่ดีแลละสนับสนุนใา้์ณะกรรหการปฏิบัริคานราหาน้าที่
์วาหรับผิดนอบใา้์รบถ้วนแลละหีประสิทธิผล
ประเด็นการประเหินผล์วาหส้าเร็จขอคการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการแลละการพัฒนาอค์กการที่ส้า์ัญหี 2 ประเด็น
เพื่อ์วาหสะดวกในการประเหินผล จึคแลปลคน้าานักรัวนีวัดจากร้อยละ 20 ใา้เป็นร้อยละ 100 ์ือ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน อน้าานักร้อยละ 80
าลักการพิจารณาประเหินการปฏิบัริาน้าที่ขอค์ณะกรรหการอค์กการหาานนซึ่คร้อคด้าเนินการราหหารรา 24 แลา่ค
พระรานบัญญัริอค์กการหาานน พ.ศ. 2542 ที่ก้าานดใา้์ณะกรรหการหีอ้านาจาน้าที่์วบ์ุหดูแลลอค์กการหาานน ใา้ด้าเนิน
กิจการใา้เป็นไปราหวัรถุประสค์กที่ก้าานดไว้ ประกอบกับหริ์ณะรัฐหนรรีเหื่อวัน ที่ 19 พฤตภา์ห 2552 เรื่อค แลนวทาคการ
บริาารขอค์ณะกรรหการอค์กการหาานน ที่หีวัรถุประสค์กเพื่อก้าานดหารรฐานในการบริาารขอค์ณะกรรหการอค์กการ
หาานน ใา้์ณะกรรหการอค์กการหาานนน้าไปใน้เป็นแลนวปฏิบัริ แลละเพื่อใา้าน่วยคานที่เกี่ยวข้อคใน้ในการประเหินผลการ
ปฏิบัริคานขอค์ณะกรรหการอค์กการหาานน
แลบ่คเป็นการประเหินในประเด็นย่อย รวห 18 ประเด็น ดัคร่อไปนี
ประเด็นการประเมิน
1.1 ์ณะกรรหการใา้์วาหเา็นนอบแลผนยุทธศาสรรกใาห่ารือทบทวนแลผนยุทธศาสรรก เดิหภายในเวลาที่
ก้าานด
1.2 บทบาทขอค์ณะกรรหการในการริดราหแลละทบทวน์วาหเพียคพอขอคระบบการบริาารจัดการ
อค์กการหาานนที่ส้า์ัญอย่าคน้อยเป็นรายไรรหาส
1.2.1 หีการรายคานผลการ์วบ์ุหภายใน
1.2.2 หีการรายคานผลการรรวจสอบภายใน
1.2.3 หีการรายคานผลการบริาาร์วาหเสี่ยค
1.2.4 หีการรายคานผลการบริาารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 หีการรายคานผลการบริาารทรัพยากรบุ์์ล
1.3 การดูแลลริดราหผลการด้าเนินคานทัคในด้านการเคินแลละไห่ใน่การเคิน อด้านภารกิจาลัก อย่าคสห่้าเสหอ
1.3.1 ์ุณภาพขอครายคานด้านการเคิน
1.3.2 ์ุณภาพขอครายคานด้านภารกิจาลัก
1.3.3 การส่ครายคานผลการด้าเนินคานด้านการเคินแลละด้านภารกิจาลักแลก่รัฐหนรรีที่ก้ากับดูแลล
อค์กการหาานน
1.4 ์ณะกรรหการก้ากับใา้หีการประเหินผลคานผู้บริาารระดับสูค อรอคจากผู้บริาารสูคสุด 2 ระดับ
1.5 การเข้าร่วหการประนุหขอค์ณะกรรหการ/อนุกรรหการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

นาหนัก
(ร้อยละ)
20
15
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
10
(4)
(4)
(2)
10
10
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.6 การเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศที่ส้า์ัญร่ออค์กการหาานนในรายคานประจ้าปีคบประหาณ ารือ
15
เว็บไซรกขอคอค์กการหาานน ทัคในด้านการเคินแลละไห่ใน่การเคิน อด้านภารกิจาลัก อย่าคถูกร้อคเนื่อถือ
ได้
1.6.1 หีการจัดท้ารายคานการวิเ์ราะากดา้ นการเคินแลละไห่ใน่การเคิน อด้านภารกิจาลัก
(2)
1.6.2 การเปิดเผยคบการเคิน
(2)
1.6.3 การเปิดเผยประวัริขอค์ณะกรรหการ
(2)
1.6.4 การเปิดเผยการเข้าประนุหขอค์ณะกรรหการ
(2)
1.6.5 การเปิดเผยโ์รคสร้าค์ณะกรรหการแลละอนุกรรหการ
(2)
1.6.6 การเปิดเผยพันธกิจ แลผนการปฏิบัริคาน แลละกลยุทธก
(2)
1.6.7 การเปิดเผยข้อหูลที่สา้ ์ัญขอคอค์กการในเว็บไซรกขอคอค์กการหาานน
(3)
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ อน้าานักร้อยละ 20 เพื่อส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ
แลบ่คเป็นการประเหินในประเด็นย่อย รวห 2 ประเด็น
ประเด็นการประเมิน

นาหนัก
(ร้อยละ)

2.1 หีการเปิดเผยผลการประเหินรนเอคแลก่์ณะกรรหการในที่ประนุหอย่าคเป็นทาคการโดย์ณะกรรหการ
ร่วหแลสดค์วาห์ิดเา็นเกี่ยวกับผลประเหินแลละก้าานดแลนวทาคปฏิบรั ิ

10

2.2 หีการจัดใา้หีกิจกรรหเพื่อพัฒนา์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ

10

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
นาหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
คิดเป็น
ผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
ร้อยละ
1
2
3
4
5
(Wi)
1. บทบาทและการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 ์ณะกรรหการใา้์วาหเา็นนอบแลผนยุทธศาสรรก
20
1
2
3
4
5
ใาห่ารือทบทวนแลผนยุทธศาสรรก เดิหภายในเวลาที่
ก้าานด
1.2 บทบาทขอค์ณะกรรหการในการริดราหแลละ
ทบทวน์วาหเพียคพอขอคระบบการบริาารจัดการ
อค์กการหาานนที่ส้า์ัญอย่าคน้อยเป็นรายไรรหาส
1.2.1 หีการรายคานผลการ์วบ์ุหภายใน
3
1
2
3
4
5
1.2.2 หีการรายคานผลการรรวจสอบภายใน
3
1
2
3
4
5
1.2.3 หีการรายคานผลการบริาาร์วาหเสี่ยค
3
1
2
3
4
5
1.2.4 หีการรายคานผลการบริาารจัดการสารสนเทศ
3
1
2
3
4
5
1.2.5 หีการรายคานผลการบริาารทรัพยากรบุ์์ล
3
1
2
3
4
5
1.3 การดูแลลริดราหผลการด้าเนินคานทัคในด้านการเคิน
แลละไห่ใน่การเคิน อด้านภารกิจาลัก อย่าคสห่้าเสหอ
1.3.1 ์ุณภาพขอครายคานด้านการเคิน
4
1
2
3
4
5
1.3.2 ์ุณภาพขอครายคานด้านภารกิจาลัก
4
1
2
3
4
5
ตัวชีวัดผล
การปฏิบัตงิ าน (i)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

คะแนน
คะแนน
ที่ได้
ถ่วงนาหนัก
(SMi) (Wi x SMi)/∑Wi
3.0000

0.6000

2.0000
5.0000
2.0000
1.0000
4.0000

0.0600
0.1500
0.0600
0.0300
0.1200

5.0000
5.0000

0.2000
0.2000
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
1.3.3 การส่ครายคานผลการด้าเนินคานด้านการเคิน
แลละด้านภารกิจาลักแลก่รัฐหนรรีที่ก้ากับดูแลล
อค์กการหาานน
1.4 ์ณะกรรหการก้ากับใา้หีการประเหินผลคาน
ผู้บริาารระดับสูค อรอคจากผู้บริาารสูคสุด 2 ระดับ
1.5 การเข้าร่วหการประนุหขอค์ณะกรรหการ /
อนุกรรหการ
1.6 การเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศทีส่ ้า์ัญร่ออค์กการ
หาานนในรายคานประจ้าปี คบประหาณ ารือเว็บไซรก
ขอคอค์กการหาานน ทัคในด้านการเคินแลละไห่ใน่การเคิน
อด้านภารกิจาลัก อย่าคถูกร้อคเนื่อถือได้
1.6.1 หีการจัดท้ารายคานการวิเ์ราะากด้านการเคิน
แลละไห่ใน่การเคิน อด้านภารกิจาลัก
1.6.2 การเปิดเผยคบการเคิน
1.6.3 การเปิดเผยประวัริขอค์ณะกรรหการ
1.6.4 การเปิดเผยการเข้าประนุหขอค์ณะกรรหการ
1.6.5 การเปิดเผยโ์รคสร้าค์ณะกรรหการแลละ
อนุกรรหการ
1.6.6 การเปิดเผยพันธกิจ แลผนการปฏิบัริคาน แลละ
กลยุทธก
1.6.7 การเปิดเผยข้อหูลที่สา้ ์ัญขอคอค์กการใน
เว็บไซรกขอคอค์กการหาานน
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 หีการเปิดเผยผลการประเหินรนเอคแลก่
์ณะกรรหการในที่ประนุหอย่าคเป็นทาคการโดย
์ณะกรรหการร่วหแลสดค์วาห์ิดเา็นเกีย่ วกับผล
ประเหินแลละก้าานดแลนวทาคปฏิบัริ
2.2 หีการจัดใา้หีกิจกรรหเพื่อพัฒนา์วาหรู้
์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ
นาหนักรวม (∑W)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

2

1

2

3

4

5

5.0000

0.1000

10

1

2

3

4

5

5.0000

0.5000

10

1

2

3

4

5

1.0000

0.1000

2

1

2

3

4

5

1.0000

0.0200

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

0.1000
0.1000
0.1000
0.1000

2

1

2

3

4

5

5.0000

0.1000

3

1

2

3

4

5

4.0000

0.1200

10

1

2

3

4

5

1.0000

0.1000

10

1

2

3

4

5

3.0000

0.3000

100

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก

3.1600

โดยที่ : W ์ือ น้าานัก์วาหส้า์ัญที่ใา้กับรัวนีวัดแลร่ละรัว โดยผลรวหน้าานัก์ิดเป็นร้อยละขอคทุกรัวนีวัด เท่ากับ 100
SM ์ือ ์ะแลนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละขอคผลส้าเร็จราหเป้าาหายขอครัวนีวัด
i ์ือ ล้าดับที่ขอครัวนีวัดที่ก้าานดขึนราหแลผนพัฒนาอค์กการ ; 1, 2,…, i
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการแลละการพัฒนาอค์กการ ระดับ 1 เท่ากับ 1 ์ะแลนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการแลละการพัฒนาอค์กการ ระดับ 2 เท่ากับ 2 ์ะแลนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการแลละการพัฒนาอค์กการ ระดับ 3 เท่ากับ 3 ์ะแลนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการแลละการพัฒนาอค์กการ ระดับ 4 เท่ากับ 4 ์ะแลนน
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการแลละการพัฒนาอค์กการ ระดับ 5 เท่ากับ 5 ์ะแลนน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลลกิจการ
แลละการพัฒนาอค์กการ

นาหนัก
(ร้อยละ)
20

ผลการ
ดาเนินงาน
3.1600

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.1600

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.6320

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
แลสดครายละเอียดรัวนีวัดย่อย ดัคนี
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 80)
1.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการกาหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายขององค์การมหาชน
(นาหนักร้อยละ 20)
เนือาาขอคแลผนการปฏิบัริคานประจ้าปีคบประหาณ หี 6 ประเด็น ์ือ
1) วัรถุประสค์ก
2) เป้าาหาย
3) ขันรอน
4) ระยะเวลา
5) คบประหาณ์่าใน้จ่าย
6) ผู้รับผิดนอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5





1

2

3

4

5




1

2

3

4

5

์ณะกรรหการใา้์วาหเา็นนอบ / ทบทวนแลผนการปฏิบัริคานประจ้า ปี
คบประหาณ พ.ศ. 2554




คณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบ / ทบทวนแผนการปฏิ บั ติง านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการมีการมอบข้อสังเกตต่อแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
์ณะกรรหการใา้ ์ วาหเา็ น นอบ / ทบทวนแลผนการปฏิ บั ริ ค านประจ้ า ปี
คบประหาณ พ.ศ. 2554
์ณะกรรหการจัดใา้หีกระบวนการในการพิจารณาก้า านดแลผนการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
์ณะกรรหการหีการหอบข้อสัคเกรร่อแลผนการปฏิบัริคานประจ้าปีคบประหาณ
พ.ศ. 2554

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
 ์ณะกรรหการใา้ ์ วาหเา็ น นอบ / ทบทวนแลผนการปฏิ บั ริ ค านประจ้ า ปี
คบประหาณ พ.ศ. 2554
 ์ณะกรรหการจัดใา้หีกระบวนการในการพิจารณาก้าานดแลผนการปฏิบัริคาน
1 2 3 4 5
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
 ์ณะกรรหการหีการหอบข้อสัคเกรร่อแลผนการปฏิบัริคานประจ้าปีคบประหาณ
พ.ศ. 2554 โดยสอด์ล้อคกับภารกิจาลักแลละพันธกิจ
าหายเารุ: อค์กการหาานนที่เข้าสู่ระบบประเหินผลประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 เป็นปีแลรกไห่ร้อคประเหินใน
ประเด็ น การใา้ ์วาหเา็ นนอบแลผนยุท ธศาสรรก ใ าห่ า รือ ทบทวนแลผนยุ ท ธศาสรรก เ ดิห ภายในเวลาที่ ก้า านดขอค
์ณะกรรหการ แลร่ใา้ประเหินการหีส่วนร่วหขอค์ณะกรรหการในการก้าานดแลผน ทิศทาค กลยุทธก นโยบายขอค
อค์กการหาานนแลทน ดัครายละเอียดที่แลสดคข้าคร้น
ดาเนินการได้ระดับ 3 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) ์ณะกรรหการฯ ได้พิจารณาแลผนปฏิบัริรานการ 4 ปี อ2553-2556 แลละแลผนปฏิบัริรานการประจ้าปี 2554
ขอค สสนก. ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 1/2553 เหื่อวันที่ 20 หกรา์ห 2553 แลละที่ประนุหหีหริ
เา็นนอบแลผนคานแลละคบประหาณขอค สสนก. โดยใา้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสัคเกรจากที่ประนุหไปเพิ่หเริห
รายละเอียดในแลผนคานใา้หี์วาห์รบถ้วนแลละนัดเจนยิ่คขึน
2) ์ณะกรรหการฯ ได้พิ จ ารณาปรั บแลผนการด้า เนิน คาน ปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ใน์ราวประนุ ห์ณะ
กรรหการฯ ์รัคที่ 6/2553 เหื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.1
1) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 1/2553 เหื่อวันที่ 20 หกรา์ห 2553
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.2 แลผนคานแลละคบประหาณ
2) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 6/2553 เหื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.1 ปรับแลผนการด้าเนินคาน ปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชน
ที่สาคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส (นาหนักร้อยละ 15)
1.2.1 มีการรายงานผลการควบคุมภายใน (นาหนักร้อยละ 3)
การ์วบ์ุหภายในราหหารรฐานสากลขอค Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission อCOSO) ประกอบด้วย
1 สภาพแลวดล้อหขอคการ์วบ์ุห
2 การประเหิน์วาหเสี่ยค
3 กิจกรรหการ์วบ์ุห
4 สารสนเทศแลละการสื่อสาร
5 การริดราหผลแลละการประเหินผล

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 1 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครังต่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 3 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน อรายไรรหาส

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน แลละก้าานดเป็นวาระเพื่อพิจารณา

ดาเนินการได้ระดับ 2 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) รายงานครังที่ 1 “์วาห์ืบาน้าการประเหินผลการ์วบ์ุหภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553” เสนอที่
ประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหิน ์รัคที่ 4/2553 เหื่อวันที่ 16 ธันวา์ห 2553 เพือ่ ทราบ เรื่อค
การแลร่ครัค์ณะท้าคานประเหินผลการ์วบ์ุหภายใน ราห์้าสั่คสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละ
การเกตรร ออค์กการหาานน ที่ 7/2553 ลควันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เพื่อท้าาน้าทีด่ ้าเนินการประเหิน
ระบบการ์วบ์ุหภายในขอค สสนก. แลละรายคานผลการประเหินระบบการ์วบ์ุหภายในร่อผู้อ้านวยการฯ
แลละจะน้าเสนอ์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินพิจารณาร่อไป
2) รายงานครังที่ 2 “รายคานผลการประเหินการ์วบ์ุหภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553” ร่อที่ประนุห
์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหิน ์รัคที่ 1/2554 เหื่อวันที่ 21 เหตายน 2553 เพื่อทราบ โดยที่ประนุห
หีหริรบั ทราบผลการประเหินการ์วบ์ุหภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553 แลละขอใา้ สสนก. น้า
์วาหเา็นขอค์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการบริาาร์วาหเสีย่ ค
ขอค สสนก. ร่อไป
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.1
1) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล ์รัคที่ 4/2553 วันที่ 16 ธันวา์ห 2553
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.1 “การประเหินผลการ์วบ์ุหภายในประจ้าปีคบประหาณ
พ.ศ. 2553”
2) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล ์รัคที่ 1/2554 วันที่ 21 เหตายน 2554
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.1 “ผลการประเหินการ์วบ์ุหภายในปีคบประหาณ พ.ศ.
2553”
3) ์้าสั่คสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน ที่ 7/2553 เรื่อคการแลร่ครัค
์ณะท้าคานประเหินผลการ์วบ์ุหภายใน
1.2.2 มีการรายงานผลของการตรวจสอบภายใน (นาหนักร้อยละ 3)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 1 ์รัคร่อปี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 2 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 3 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน อรายไรรหาส

1

2

3

4

5



มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน และกาหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณา

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) รายงานครังที่ 1 รายคานผลขอคการรรวจสอบภายใน ร่อที่ประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละ
ประเหินผล ์รัคที่ 4/2553 เหื่อวันที่ 16 ธันวา์ห 2553 ดัคนี
วาระเพื่อทราบ
- “การจัดท้าข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาารเกี่ยวกับการรรวจสอบขอค สสนก.” ที่ประนุหหีหริรับทราบ
์วาห์ืบาน้าขอคการจัดท้าข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาารเกี่ยวกับการรรวจสอบขอค สสนก.
วาระเพื่อพิจารณา
- “แลผนการรรวจสอบภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554” ที่ประนุหหีหริใา้์วาหเา็นนอบแลผนการ
รรวจสอบภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
- “กรอบการประเหินผลการด้าเนินคานขอค สสนก.” ที่ประนุหหีหริเา็นนอบกับกรอบการประเหินผลการ
ด้าเนินคานขอค สสนก. ราหที่เสนอ แลร่ขอใา้น้า์วาหเา็นขอค์ณะอนุกรรหการฯ ไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุคนอบเขรขอคการประเหินผลร่อไป
2) รายงานครังที่ 2 รายคานผลขอคการรรวจสอบภายใน ร่อที่ประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละ
ประเหินผล ์รัคที่ 1/2554 เหื่อวันที่ 21 เหตายน 2554 ดัคนี
วาระเพื่อทราบ
- “ผลการรรวจสอบบัญนีประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2552” ที่ประนุหหีหริรบั ทราบผลการรรวจสอบบัญนี
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2552
วาระเพื่อพิจารณา
- “รายคานผลการรรวจสอบเคินยืหทดรอคจ่าย ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553” ที่ประนุหหีหริเา็นนอบ
รายคาน แลผนการรรวจสอบภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ที่ประนุหหีหริใา้์วาหเา็นนอบ
รายคานผลการรรวจสอบเคินยืหทดรอคจ่าย ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553 ราหที่าน่วยรรวจสอบ
ภายในน้าเสนอ แลละขอใา้น้าข้อเสนอแลนะแลจ้คร่อฝ่ายบริาารขอค สสนก. เพื่อใน้ประกอบการพิจารณาใน
การปรับปรุคแลก้ไขร่อไป
3) รายงานครังที่ 3 รายคานผลขอคการรรวจสอบภายใน ร่อที่ประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 2/2554 เหือ่ วันที่
30 หีนา์ห 2554 วาระเพื่อพิจารณา เรื่อค “ร่าคข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาารสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าแลละการเกตรร ว่าด้วยการรรวจสอบภายใน” ซึ่คที่ประนุหหีหริเา็นนอบข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ว่าด้วยการรรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554
4) รายงานครังที่ 4 รายคานผลขอคการรรวจสอบภายใน ร่อที่ประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละ
ประเหินผล ์รัคที่ 2/2554 เหื่อวันที่ 1 กรกฎา์ห 2554 ดัคนี
วาระเพื่อทราบ
- “ผลการรรวจสอบขอคส้านักคานการรรวจเคินแลผ่นดิน” ที่ประนุหรับทราบผลการประเหินการใน้จ่ายเคิน
แลละทรัพยกสินขอค สสนก.
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

วาระเพื่อพิจารณา
- “รายคานผลการรรวจสอบภายใน” ที่ประนุหได้พิจารณาผลการรรวจสอบภายใน ประกอบด้วย การ
จัดาาพัสดุประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553 การจ่ายเคินประจ้าไรรหาสที่ 1-2 ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ.
2554 แลละการริดราหผลการปฏิบรั ิคานด้านเคินยืหทดรอคจ่าย
5) รายงานครังที่ 5 รายคานผลขอคการรรวจสอบภายใน ร่อที่ประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละ
ประเหินผล ์รัคที่ 3/2554 วันที่ 2 กันยายน 2554 ดัคนี
วาระเพื่อทราบ
- “การแลร่ครัค์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล” ที่ประนุหรับทราบหริ์ณะกรรหการบริาาร
สสนก. ์รัคที่ 4/2554 เหื่อวันที่ 27 กรกฎา์ห 2554 เรื่อคการแลร่ครัค์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละ
ประเหินผล
วาระเพื่อพิจารณา
- “แลผนการรรวจสอบภายใน ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2555” ที่ประนุหหีหริเา็นนอบแลผนการรรวจสอบ
ภายใน ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2555 โดยขอใา้ปรับเพิ่หเริหแลผนการรรวจสอบราห์วาหเา็นขอคที่
ประนุห
- “ประเหินผลการปฏิบรั ิคานขอคาัวาน้าาน่วยรรวจสอบภายใน” ที่ประนุหพิจารณาผลการปฏิบรั ิคาน
แลละประเหินผลการปฏิบัริคาน ขอคาัวาน้าาน่วยรรวจสอบภายใน ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.2
1) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหิน ์รัคที่ 4/2553 วันที่ 16 ธันวา์ห 2553
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.3 “การจัดท้าข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาารเกี่ยวกับการ
รรวจสอบขอค สสนก.”
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณาวาระที่ 4.2 “แลผนการรรวจสอบภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ.
2554” แลละวาระที่ 4.3 “กรอบการประเหินผลการด้าเนินคานขอค สสนก.”
2) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหิน ์รัคที่ 1/2554 วันที่ 21 เหตายน 2554
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.2 “ผลการรรวจสอบบัญนีประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2552”
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.1 “รายคานผลการรรวจสอบเคินยืหทดรอคจ่ายประจ้าปี
คบประหาณ พ.ศ. 2553”
3) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 2/2554 วันที่ 30 หีนา์ห 2554
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.2 “ร่าคข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาารสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ว่าด้วยการรรวจสอบภายใน”
4) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล ์รัคที่ 2/2554 วันที่ 1 กรกฎา์ห 2554
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.1 “ผลการรรวจสอบขอคส้านักคานการรรวจเคินแลผ่นดิน”
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.1 “รายคานผลการรรวจสอบภายใน” อการจัดาาพัสดุ
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2553, การจ่ายเคินประจ้าไรรหาสที่ 1-2/54 แลละริดราหผลการปฏิบัริคาน
ด้านเคินยืหทดรอคจ่าย
5) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล ์รัคที่ 3/2554 วันที่ 2 กันยายน 2554
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบวาระที่ 3.1 “การแลร่ครัค์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล”
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณาวาระที่ 4.1 “แลผนการรรวจสอบภายในประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ.
2555” แลละวาระที่ 4.2 “ประเหินผลการปฏิบรั ิคานขอคาัวาน้าาน่วยรรวจสอบภายใน”

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1.2.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (นาหนักร้อยละ 3)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 1 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครังต่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 3 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน อรายไรรหาส

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน แลละก้าานดเป็นวาระเพื่อพิจารณา

ดาเนินการได้ระดับ 2 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) รายงานครังที่ 1 รายคานผลการบริาาร์วาหเสี่ยค ร่อที่ประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล
์รัคที่ 3/2554 เหื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 เพื่อทราบ์วาห์ืบาน้าการบริาาร์วาหเสีย่ คขอค สสนก. ประจ้าปี
คบประหาณ พ.ศ. 2554 ซึ่คที่ ประนุหหี์วาหเา็น ใา้เพิ่หเริหการบริาาร์วาหเสี่ย คในส่วนที่หีผลกระทบร่อ
ภารกิจาลักขอค สสนก. แลละขอใา้์ณะท้าคานบริาาร์วาหเสี่ยคน้า์วาหเา็นขอค์ณะอนุกรรหการรรวจสอบ
แลละประเหินผล ไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุคแลผนการบริาาร์วาหเสี่ยคร่อไป
2) รายงานครังที่ 2 รายคานผลการบริาาร์วาหเสี่ยค ร่อที่ประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล
3/2554 เหื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 เพื่อทราบแลผนการบริาาร์วาหเสี่ยคขอค สสนก. ประจ้าปีคบประหาณ
พ.ศ. 2554 ซึ่คที่ประนุหหี์วาหเา็นเพิ่หเริหว่าแลผนบริาาร์วาหเสี่ยคจะร้อคหีผู้รับผิดนอบในการด้าเนินการ
อย่าคนัดเจน แลละหีการริดราหประเหินผลการจัดการ์วาหเสี่ยคอย่าคร่อเนื่อค ทัคนีในประเด็น์วาหเสี่ยคใดที่หี
ก้าานดระยะเวลาการด้าเนินการราหแลผนการบริาาร์วาหเสี่ยคเกินกว่าสินปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ใา้น้าไป
บรรจุไว้ในแลผนการบริาาร์วาหเสี่ยคขอคปีถัดไปด้วย
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.3
1) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล ์รัคที่ 2/2554 วันที่ 1 กรกฎา์ห 2554
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.2 “์วาห์ืบาน้าขอคการบริาาร์วาหเสี่ยคประจ้าปี
คบประหาณ พ.ศ. 2554”
2) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการรรวจสอบแลละประเหินผล ์รัคที่ 3/2554 วันที่ 2 กันยายน 2554
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.2 “แลผนบริาาร์วาหเสีย่ คขอค สสนก. ประจ้าปีคบประหาณ
พ.ศ. 2554”

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1.2.4 มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นาหนักร้อยละ 3)
าหายถึค ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด้าเนินคานราหพระรานกฤตฎีกาว่าด้วยาลักเกณฑกแลละวิธีการบริาารกิจการ
บ้านเหือค ที่ดี พ.ศ. 2546 แลละนโยบายร่าค ขอครัฐบาล
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครังต่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 2 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 3 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน อรายไรรหาส

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน แลละก้าานดเป็นวาระเพื่อพิจารณา

ดาเนินการได้ระดับ 1 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หีการรายคาน์ณะกรรหการ 1 ์รัค ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 7/2553 เหื่อวันที่ 21 ธันวา์ห
2553 เพื่อทราบเรื่อคการจัดท้าระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน ว่าด้วยการใน้
คานแลละ์วาหหั่น์คปลอดภัยขอคระบบ์อหพิวเรอรกแลละเ์รือข่าย พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการก้าานดหารรการรักตา์วาห
ปลอดภัยระบบเท์โนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสารขอค สสนก. แลละการใน้ระบบเ์รือข่าย์อหพิวเรอรก ใา้เป็นไปราห
พระรานบัญญัริว่าด้วยการกระท้า์วาหผิดเกี่ยวกับ์อหพิวเรอรก พ.ศ. 2550
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.4
1) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 7/2553 วันที่ 21 ธันวา์ห 2553
- วาระที่ 4 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 4.1 “ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการ
หาานน ว่าด้วยการใน้คานแลละ์วาหหั่น์คปลอดภัยขอคระบบ์อหพิวเรอรกแลละเ์รือข่าย พ.ศ. 2553”

1.2.5 มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ 3)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 1 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 2 ์รัคร่อปี

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการ 3 ์รัคร่อปี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1

2

3

4

5



มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)

1

2

3

4

5



หีการรายคาน์ณะกรรหการทุก 3 เดือน แลละก้าานดเป็นวาระเพื่อพิจารณา

ดาเนินการได้ระดับ 4 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) รายงานครังที่ 1 ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 5/2553 วันที่ 4 รุลา์ห 2553 วาระที่ 4 เรื่อคเพื่อ
พิจารณา วาระที่ 4.1 “การบริาารคานบุ์์ล” ที่ประนุหได้พิจารณาระดับ์วาหส้าเร็จในการด้าเนินคานขอค
สสนก. รวหทัคก้าานดคบประหาณส้าารับขึนเคินเดือนเจ้าาน้าที่ แลละลูกจ้าค ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
แลละก้าานดคบประหาณเคินเพิ่หพิเศตขอคเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าค ประจ้าปีคบประหาณ 2553
2) รายงานครังที่ 2 ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 7/2553 วันที่ 21 ธันวา์ห 2553 วาระที่ 3 เรื่อคเพื่อ
พิจารณา วาระที่ 3.5 "แลก้ไขข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาารสถาบั นสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
ว่าด้วยการบริาารคานบุ์์ล พ.ศ. 2553" ที่ประนุหหีหริเา็นนอบการแลก้ไขข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ว่าด้วยการบริาารคานบุ์์ล พ.ศ. 2553
3) รายงานครังที่ 3 ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 2/2554 วันที่ 30 หีนา์ห 2554 เพื่อรับทราบการ
จัดท้า "ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน ว่าด้วยสวัสดิการแลละ
ประโยนนกรอบแลทนเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้ าค" แลละ "ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
ออค์กการหาานน ว่าด้วยาลักเกณฑกการสรราาแลละการ์ัดเลือกเพื่อบรรจุบุ์์ลเข้าเป็นเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าค"
4) รายงานครังที่ 4 ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 4/2554 วันที่ 27 กรกฎา์ห 2554 วาระที่ 4 เรื่อค
เพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3 "แลร่ครัค์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล" ที่ประนุหหีหริเา็นนอบแลร่ครัค
์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.2.5
1) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 5/2553 วันที่ 4 รุลา์ห 2553
- วาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.1 “การบริาารคานบุ์์ล”
2) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 7/2553 วันที่ 21 ธันวา์ห 2553
- วาระที่ 3 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.5 “แลก้ไขข้อบัค์ับ์ณะกรรหการบริาารสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ว่าด้วยการบริาารคานบุ์์ล พ.ศ. 2553”
3) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 2/2554 วันที่ 30 หีนา์ห 2554
- วาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.3 “ร่าคระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร
ออค์กการหาานน ว่าด้วยสวัสดิการแลละประโยนนกรอบแลทนเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าค” แลละ วาระที่ 3.4 “ร่าค
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ออค์กการหาานน ว่าด้วยาลักเกณฑกการสรราา
แลละการ์ัดเลือกเพื่อบรรจุบุ์์ลเข้าเป็นเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าค”
4) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 4/2554 วันที่ 27 กรกฎา์ห 2554
- วาระที่ 4 เรื่อคเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3 “แลร่ครัค์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล”

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

64

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
1.3

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การดูแลติดตามผลการดาเนินงานทังในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างสม่าเสมอ
(นาหนักร้อยละ 10)
1.3.1 คุณภาพของรายงานด้านการเงิน (นาหนักร้อยละ 4)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ไห่หีการวิเ์ราะากข้อหูลเพิ่หเริห



หีการวิเ์ราะากสาเารุขอคการเปลีย่ นแลปลคารือแลสดคผลการด้าเนินคานเทียบกับ
เป้าาหาย



-

มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมายพร้อมทังระบุปัญหาอุปสรรค
ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
รายคานผลการด้าเนินคานด้านการเคินขอค สสนก. ไรรหาสที่ 1 ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ใน์ราว
ประนุห์ณะกรรหการฯ ์รัคที่ 1/2554 เหื่อวันที่ 13 หกรา์ห 2554 แลละรายคานผลการด้าเนินคานด้านการเคิน ขอค
สสนก. ไรรหาสที่ 3 ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 1/2554 เหื่อ
วันที่ 27 กรกฎา์ห 2554 โดยหีการเ์ราะากผลการด้าเนินคานเทียบกับเป้าาหาย พร้อหระบุปัญาาอุปสรร์
1

2

3

4

5



หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.3.1
1) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 1/2554 วันที่ 13 หกรา์ห 2554
- วาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.1 “ผลการด้าเนินคานไรรหาสที่ 1 ปีคบประหาณ พ.ศ. 2554”
2) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 4/2554 วันที่ 27 กรกฎา์ห 2554
- วาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.1 “ผลการด้าเนินคานไรรหาสที่ 3 ปีคบประหาณ พ.ศ. 2554”

1.3.2 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก (นาหนักร้อยละ 4)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



ไห่หีการวิเ์ราะากข้อหูลเพิ่หเริห
-



หีการวิเ์ราะากสาเารุขอคการเปลีย่ นแลปลคารือแลสดคผลการด้าเนินคานเทียบกับ
เป้าาหาย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
1

2

3

4

5

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

-

มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบ
กับเป้าหมายพร้อมทังระบุปัญหาอุปสรรค
ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หีการรายคานผลการด้าเนินคานด้านภารกิจาลักขอค สสนก. ไรรหาสที่ 1 ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ใน
์ราวประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 1/2554 เหื่อวันที่ 13 หกรา์ห 2554 แลละ รายคานผลการด้าเนินคาน
ด้านภารกิจาลักขอค สสนก. ไรรหาสที่ 3 ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ใน์ราวประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก.
์รัคที่ 1/2554 เหื่อวันที่ 27 กรกฎา์ห 2554 โดยหีการเ์ราะากผลการด้าเนินคานเทียบกับเป้าาหาย พร้อหระบุปัญ าา
อุปสรร์
1

2

3

4

5



หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.3.2
1) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 1/2554 วันที่ 13 หกรา์ห 2554
- วาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.1 “ผลการด้าเนินคานไรรหาสที่ 1 ปีคบประหาณ พ.ศ. 2554”
2) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ์รัคที่ 4/2554 วันที่ 27 กรกฎา์ห 2554
- วาระที่ 3 เรื่อคเพื่อทราบ วาระที่ 3.1 “ผลการด้าเนินคานไรรหาสที่ 3 ปีคบประหาณ พ.ศ. 2554”
1.3.3 มีการส่งรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การ
มหาชน (นาหนักร้อยละ 2)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



ไห่หีการส่ครายคาน
-



หีการส่ครายคานผลการด้าเนินคานการเคินแลละด้านภารกิจาลักแลก่รัฐหนรรีที่ก้ากับ
ดูแลลอค์กการหาานน 1 ์รัคร่อปี
-

มีการส่งรายงานผลการดาเนินงานการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รัฐมนตรีที่
กากับดูแลองค์การมหาชน 2 ครังต่อปี ขึนไป
ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) หีการรายคานผลการด้า เนิ นคานด้า นการเคินแลละด้ านภารกิจาลัก ขอค สสนก. ทุกไรรหาส ในที่ประนุ ห
ผู้บริาารกระทรวควิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี ซึ่คหีรัฐหนรรีว่าการกระทรวควิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยีเป็น
ประธานในที่ประนุห
2) หีการจัดส่ ครายคานประจ้ าปีข อค สสนก. ซึ่คหีผลการด้ าเนิ นคานทัคด้ านการเคิ นแลละด้านภารกิ จาลั ก ใา้
รัฐหนรรีว่าการกระทรวควิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี
1

2

3

4

5



สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

66

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.3.3
1) รายคานการประนุหผู้บริาารกระทรวควิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี ์รัคที่ 1/2554 เหื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
2) ส้าเนาบันทึกข้อ์วาห ที่ วท 6201/524 ลควันที่ 16 หิถุนายน 2554 เรื่อค รายคานประจ้าปี 2552-2553

1.4 คณะกรรมการกากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ (นาหนักร้อยละ 10)
 การประเหินผลคานโดยหีาลักเกณฑกที่นัดเจน าหายถึค หีการก้าานดรัวนีวัด น้าานัก แลละเป้าาหายที่นดั เจน
เป็นรูปธรรห
 การน้าผลการประเหินไปใน้ประโยนนก เน่น การน้าไปเนื่อหโยคกับระบบ์่ารอบแลทนแลละแลรคจูคใจ
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



ไห่หีการก้าานดาลักเกณฑกการประเหินผลคาน แลละไห่หีการประเหินผลคาน

1

2

3

4

5



หีการก้าานดาลักเกณฑกการประเหินผลคาน แลร่ไห่หีการประเหินผลคาน

1

2

3

4

5



หีการประเหินผลคาน แลร่ไห่หีาลักเกณฑกที่นัดเจน

1

2

3

4

5



หีการประเหินผลคาน โดยหีาลักเกณฑกที่นัดเจน แลร่ไห่ได้น้าไปใน้ประโยนนก

1

2

3

4

5



มีการประเมินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและนาไปใช้ประโยชน์

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) ์ณะกรรหการฯ ได้แลร่ครัค์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล อราห์้าสั่ค์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ที่
6/2554 เพื่อท้าาน้าที่ก้าานดระเบียบ าลักเกณฑก ประกาศ ารือวิธปี ฏิบัริ เกี่ยวกับการบริาารคานบุ์์ล
รวหถึคการประเหินผลคานประจ้าปีขอคเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าค สสนก.
2) ์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล ใน์ราวประนุห์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล ์รัคที่ 1/2554 เหื่อ
วันที่ 5 สิคาา์ห 2554 ได้ก้าานดาลักเกณฑกการประเหินผลคานเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าคขอค สสนก. ซึ่ครวหถึค
ผู้อ้านวยการฝ่าย แลละาัวาน้ากลุ่หคาน อผู้บริาารรอคจากผู้บริาารสูคสุด 2 ระดับ โดยหีการก้าานด
าลักเกณฑกที่นัดเจนแลละได้น้าไปใน้ประโยนนกในการประเหินผลคานขอคเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าค สสนก. ประจ้าปี
คบประหาณ พ.ศ. 2554
3) ์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล ใน์ราวประนุห์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล ์รัคที่ 2/2554 เหื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2554 พิจารณาระดับการขึนเคินเดือนขอค ผู้บริาารรอคจากผู้บริาารสูคสุด 2 ระดับ
เจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าคสถาบันฯ รวหทัคพิจารณาเสนอเคินเพิ่หพิเศต ผู้บริาารรอคจากผู้บริาารสูคสุด 2 ระดับ
เจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าคสถาบันฯ
4) ์ณะกรรหการบริาารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ์รัคที่ 5/2554 เหื่อวันที่ 28 กันยายน
2554 พิ จารณาอนุ หัริก ารขึนเคินเดือ นแลละเคินเพิ่ห พิเศต ขอคผู้บริ าารรอคจากผู้ บริา ารสูคสุ ด 2 ระดั บ
เจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าคสถาบันฯ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.4
1) ์้าสั่ค์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ที่ 6/2554 เรื่อค แลร่ครัค์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล
2) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล ์รัคที่ 1/2554 วันที่ 5 สิคาา์ห 2554
3) แลบบฟอรกหประเหินผลการปฏิบรั ิคาน อPerformance Based Budgeting)
3.1 ประเหินผลการปฏิบัริคาน 70 %
3.2 ประเหินพฤริกรรห 30 %
4) รายคานการประนุห์ณะอนุกรรหการบริาารคานบุ์์ล ์รัคที่ 2/2554 วันที่ 8 กันยายน 2554
5) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ์รัคที่ 5/2554 วันที่
28 กันยายน 2554

1.5 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 10)
าากกรรหการโดยร้าแลาน่คพิจารณาหอบาหายผู้แลทนใา้เข้าร่วหการประนุห์ณะกรรหการอค์กการหาานนแลทน ใา้
นับเฉพาะจ้านวนผู้รับหอบาหายได้ไห่เกิน 2 ์นร่อ 1 ร้าแลาน่ค
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ 50 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ
80 ขึนไปของจานวนกรรมการ
 ร้อยละ 60 ขอคจ้านวนการประนุห์ณะกรรหการหีกรรหการเข้าประนุหร้อยละ 80
1 2 3 4 5
ขึนไปขอคจ้านวนกรรหการ
 ร้อยละ 70 ขอคจ้านวนการประนุห์ณะกรรหการหีกรรหการเข้าประนุหร้อยละ 80
1 2 3 4 5
ขึนไปขอคจ้านวนกรรหการ
 ร้อยละ 80 ขอคจ้านวนการประนุห์ณะกรรหการหีกรรหการเข้าประนุหร้อยละ 80
1 2 3 4 5
ขึนไปขอคจ้านวนกรรหการ
 ร้อยละ 90 ขอคจ้านวนการประนุห์ณะกรรหการหีกรรหการเข้าประนุหร้อยละ 80
1 2 3 4 5
ขึนไปขอคจ้านวนกรรหการ
ดาเนินการได้ระดับ 1 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) ในปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 หีการประนุห์ณะกรรหการฯ รวหทัคสิน 8 ์รัค หีกรรหการเข้าร่วหการประนุห
ร้ อ ยละ 80 ขึ นไปขอคจ้ า นวนกรรหการ จ้ า นวน 4 ์รั ค ์ิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ขอคจ้ า นวนการประนุ ห
์ณะกรรหการฯ ทีห่ ีกรรหการเข้าประนุหร้อยละ 80 ขึนไปขอคจ้านวนกรรหการ
2) สรุปการเข้าร่วหประนุหขอค์ณะกรรหการฯ ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554 ดัคนี
์รัคที่
วันที่
จ้านวน อ์น
ร้อยละ
5/2553
4 รุลา์ห 2553
8/11
72.72
6/2553
10 พฤศจิกายน 2553
6/11
54.54
7/2553
21 ธันวา์ห 2553
9/11
81.81
1/2554
13 หกรา์ห 2554
9/11
81.81
1

2

3

4

5



สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)
2/2554
3/2554
4/2554
5/2554

30 หีนา์ห 2554
25 พฤตภา์ห 2554
27 กรกฎา์ห 2554
28 กันยายน 2554

8/10
6/10
9/11
7/10

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
80
60
81.81
70

หมายเหตุ: การประชุมครั้งที่ 2/2554 ครั้งที่ 3/2554 และ ครั้งที่ 5/2554 มีคณะกรรมการทั้งหมด 10 คน เนื่องจากมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิลาออก (อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแทน)

หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.5
1) รายคานการประนุห์ณะกรรหการบริาาร สสนก. ในปีคบประหาณ พ.ศ.2554
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญต่อองค์การมหาชนทังในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจ
หลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจาปีงบประมาณหรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
(นาหนักร้อยละ 15)
1.6.1 มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) (นาหนักร้อยละ 2)
ในรายคานประจ้าปีคบประหาณารือเว็บไซรกขอคอค์กการหาานนหีการเปิดเผย์้าอธิบายแลละการวิเ์ราะากทัคในด้าน
การเคินแลละไห่ใน่การเคิน ถึคสาเารุขอคการเปลี่ยนแลปลคขอครัวเลขที่ส้า์ัญ พร้อหทัคระบุปัญาาอุปสรร์ในการ
ด้าเนินคาน รลอดจนระบุแลนวทาคการแลก้ไข
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



ไม่มีการเปิดเผยคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

1

2

3

4

5



1

2

3

4

5



หีการเปิดเผย์้าอธิบายแลละการวิเ์ราะากขอคฝ่ายจัดการ ทัคในด้านการเคินแลละ
ไห่ใน่การเคิน แลร่หีรายละเอียดน้อยหาก
หีการเปิดเผย์้าอธิบายแลละการวิเ์ราะากขอคฝ่ายจัดการ ทัคในด้านการเคินแลละ
ไห่ใน่การเคิน ถึคสาเารุขอคการเปลี่ยนแลปลคขอครัวเลขที่ส้า์ัญ
หีการเปิดเผย์้าอธิบายแลละการวิเ์ราะากขอคฝ่ายจัดการ ทัคในด้านการเคินแลละ
ไห่ใน่การเคิน ถึคสาเารุขอคการเปลี่ยนแลปลคขอครัวเลขที่ส้า์ัญ พร้อหทัคระบุปัญาา
อุปสรร์ในการด้าเนินคาน
หีการเปิดเผย์้าอธิบายแลละการวิเ์ราะากขอคฝ่ายจัดการ ทัคในด้านการเคินแลละ
ไห่ใน่การเคิน ถึคสาเารุขอคการเปลี่ยนแลปลคขอครัวเลขที่ส้า์ัญ พร้อหทัคระบุปัญาา
อุปสรร์ในการด้าเนินคาน รลอดจนระบุแลนวทาคการแลก้ไข



1

2

3

4

5


1

2

3

4

5

ดาเนินการได้ระดับ 1 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
ไห่หีการเปิดเผย์้าอธิบายแลละการวิเ์ราะากขอคฝ่ายจัดการ
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.6.1
-

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1.6.2 การเปิดเผยงบการเงิน (นาหนักร้อยละ 2)
คบการเคินร่าค ารือรายคานทาคการเคิน อาจใน้นื่ออื่นได้ราห์วาหเาหาะสห ประกอบด้วย
1) คบดุล
2) คบก้าไรขาดทุน
3) คบกระแลสเคินสด
4) าหายเารุประกอบคบการเคิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



ไห่หีการเปิดเผยคบการเคิน

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยคบการเคิน แลร่รายละเอียดไห่์รบถ้วน หีเพียค 1 ส่วน

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยคบการเคิน แลร่รายละเอียดไห่์รบถ้วน หีเพียค 2 ส่วน

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยคบการเคิน แลละหีรายละเอียด์รบถ้วน 3 ส่วน แลร่ไห่หาี หายเารุ
ประกอบคบการเคิน

1

2

3

4

5



มีการเปิดเผยงบการเงินครบถ้วนทัง 4 ส่วน (ข้อ 1) – 4))

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หี ก ารจั ด ท้ า รายคานทาคการเคิ น แลละเปิ ด เผยคบการเคิ น ์รบถ้ ว นทั ค 4 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย 1 คบดุ ล
2 คบก้าไรขาดทุน 3 คบกระแลสเคินสด แลละ 4 าหายเารุประกอบคบการเคิน เผยแลพร่ในรายคานประจ้าปี แลละเว็บไซรก
ขอค สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.6.2
1) รายคานประจ้าปี 2552-2553 ขอค สสนก. แลละเว็บไซรกขอค สสนก.

1.6.3 การเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 2)
ประวัริขอค์ณะกรรหการ ประกอบด้วย
1) อายุ
2) วุฒิการศึกตา
3) ประวัริการท้าคาน
4) ร้าแลาน่คาน้าที่ในปัจจุบัน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



ไห่หีการเปิดเผยประวัริขอค์ณะกรรหการ

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยประวัริขอค์ณะกรรหการ เพียค 1 ประเด็น

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยประวัริขอค์ณะกรรหการ 2 ประเด็น

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยประวัริขอค์ณะกรรหการ 3 ประเด็น

1

2

3

4

5



มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการครบ 4 ประเด็น

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หีการเปิดเผยประวัริขอค์ณะกรรหการ ์รบทัค 4 ประเด็น ในรายคานประจ้าปี แลละเว็บไซรกขอค สสนก.
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.6.3
1) รายคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ.2553 ขอค สสนก. แลละเว็บไซรกขอค สสนก.

1.6.4 การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 2)
าหายถึค ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด้าเนินคานราหพระรานกฤตฎีกาว่าด้วยาลักเกณฑกแลละวิธีการบริาารกิจการ
บ้านเหือค ที่ดี พ.ศ. 2546 แลละนโยบายร่าค ขอครัฐบาล
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5





ไห่หีการเปิดเผยร้อยละขอคการเข้าประนุห์ณะกรรหการในแลร่ละ์รัคที่หีการประนุห

มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการในการประชุมทุกครัง

ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หีการเปิดเผยร้อยละขอคการเข้าประนุห์ณะกรรหการในการประนุหทุก์รัค ในรายคานประจ้าปี แลละเว็บไซรก
ขอค สสนก.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.6.4
1) รายคานประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ.2553 ขอค สสนก. แลละเว็บไซรกขอค สสนก.

1.6.5 การเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ (นาหนักร้อยละ 2)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



ไห่หีการเปิดเผยโ์รคสร้าคขอค์ณะกรรหการแลละ์ณะอนุกรรหการ
-



หีการเปิดเผยโ์รคสร้าคขอค์ณะกรรหการแลละ์ณะอนุกรรหการ แลร่ไห่์รบทุก์ณะ
ที่ส้า์ัญ
-

มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สาคัญได้ครบถ้วน
ทุกชุด
ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หีการเปิดเผยโ์รคสร้าคขอค์ณะกรรหการแลละอนุกรรหการทีส่ ้า์ัญได้์รบถ้วนทุกนุด ในรายคานประจ้าปี แลละ
เว็บไซรกขอค สสนก.
1

2

3

4

5



หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.6.5
1) รายคานประจ้าปี 2552- 2553 ขอค สสนก. แลละเว็บไซรกขอค สสนก.

1.6.6 การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ (นาหนักร้อยละ 2)
การเปิดเผยพันธกิจ แลผนการปฏิบัริคาน แลละกลยุทธก ประกอบด้วย
1) หีการเปิดเผยประวัริ์วาหเป็นหาขอคอค์กการ
2) หีการเปิดเผยการเปลี่ยนแลปลคแลละพัฒนาการที่ส้า์ัญ ลักตณะการปฏิบัริคานราหพันธกิจที่ผ่านหา
3) หีการเปิดเผยภาพรวหการปฏิบัริคานราหพันธกิจในปัจจุบัน
4) หีการเปิดเผยแลผนยุทธศาสรรกแลละเป้าาหาย การปฏิบัริคานขอคอค์กการในระยะเวลา 3-5 ปีข้าคาน้า
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



ไห่หีการเปิดเผยพันธกิจ แลผนการปฏิบัริคาน แลละกลยุทธก

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยพันธกิจ ารือแลผนการปฏิบัริคาน ารือกลยุทธก เพียค 1 ประเด็น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยพันธกิจ แลละ/ ารือแลผนการปฏิบัริคาน แลละ/ารือกลยุทธก 2 ประเด็น

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยพันธกิจ แลผนการปฏิบัริคาน แลละกลยุทธก

มีการเปิดเผยประวัติความเป็นมาขององค์การ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และ
กลยุทธ์
ดาเนินการได้ระดับ 5 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หีการเปิดเผยประวัริ์วาหเป็นหาขอคอค์กการ พันธกิจ แลผนการปฏิบัริคาน แลละกลยุทธก ในรายคานประจ้าปี
แลละเว็บไซรกขอค สสนก.
1

2

3

4

5



หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.6.6
1) รายคานประจ้าปี 2552- 2553 ขอค สสนก. แลละเว็บไซรกขอค สสนก.

1.6.7 การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญขององค์การในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 3)
หีการเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศที่ส้า์ัญ์รบถ้วนแลละทันกาล ์รบ 9 ประเด็น ์ือ
1) หีการเปิดเผยข้อหูลรายคานประจ้าปีในเว็บไซรก
2) หีการเปิดเผยข้อหูลโ์รคการลคทุนที่ส้า์ัญในเว็บไซรก
3) หีการเปิดเผยข้อหูลการจัดซือจัดจ้าคในเว็บไซรก
4) หีการเปิดเผยข้อหูลการแลถลคทิศทาคนโยบายขอคอค์กการ โดยผู้บริาารในเว็บไซรก
5) หีการเปิดเผยข้อหูลการปฏิบรั ิคานราหนโยบายรัฐในเว็บไซรก
6) หีการเปิดเผยข้อหูลแลผนคานที่ส้า์ัญในเว็บไซรก
7) หีการเปิดเผยข้อหูลนโยบายการก้ากับดูแลลกิจการที่ดีในเว็บไซรก
8) หีการเปิดเผยข้อหูลผลการปฏิบัริคานทัคการเคินแลละไห่ใน่การเคินที่สา้ ์ัญในเว็บไซรก
9) หีการเปิดเผยข้อบัค์ับแลละ/ารือระเบียบขอคอค์กการ
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



ไห่หีการเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศ

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศที่ส้า์ัญ 2 ประเด็น

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศที่ส้า์ัญ 4 ประเด็น

1

2

3

4

5



มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วน 6 ประเด็น

1

2

3

4

5



หีการเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศที่ส้า์ัญ์รบถ้วนแลละทันกาล ์รบทัค 9 ประเด็น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ดาเนินการได้ระดับ 4 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
หีการเปิดเผยข้อหูลแลละสารสนเทศที่ส้า์ัญ์รบถ้วน 7 ประเด็น ได้แลก่
1) หีการเปิดเผยข้อหูลรายคานประจ้าปีในเว็บไซรก
2) หีการเปิดเผยข้อหูลการจัดซือจัดจ้าคในเว็บไซรก
3) หีการเปิดเผยข้อหูลการปฏิบรั ิคานราหนโยบายรัฐในเว็บไซรก
4) หีการเปิดเผยข้อหูลแลผนคานที่ส้า์ัญในเว็บไซรก
5) หีการเปิดเผยข้อหูลนโยบายการก้ากับดูแลลกิจการที่ดีในเว็บไซรก
6) หีการเปิดเผยข้อหูลผลการปฏิบัริคานทัคการเคินแลละไห่ใน่การเคินที่สา้ ์ัญในเว็บไซรก
7) หีการเปิดเผยข้อบัค์ับแลละ/ารือระเบียบขอคอค์กการ
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 1.6.7
1) เว็บไซรกขอค สสนก.

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 20)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
(นาหนักร้อยละ 10)
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5





2

3

4

5

หีการเปิดเผยผลการประเหินรนเอคแลก่์ณะกรรหการในที่ประนุหอย่าคเป็นทาคการ
-



1

ไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ



หีการเปิดเผยผลการประเหินรนเอคแลก่์ณะกรรหการในที่ประนุหอย่าคเป็นทาคการ
์ณะกรรหการร่วหแลสดค์วาห์ิดเา็นเกี่ยวกับผลประเหินแลละก้าานดแลนวทาค
ปฏิบัริที่นัดเจน แลละสาหารถปฏิบรั ิได้

ดาเนินการได้ระดับ 1 ไห่หีการประเหินรนเอคขอค์ณะกรรหการ
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 2.1
-

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 10)
 การจัดกิจกรรห ประกอบด้วย การอบรห การดูคาน การสัหหนา แลละการเยี่ยหนหการปฏิบั ริคานในเรื่อคที่
เกี่ยวข้อคกับอค์กการ โดยหีเนือาาสาระขอคกิจกรรหสอด์ล้อคกับภารกิจาลักขอคอค์กการ ระยะเวลาขอคการ
อบรห สัหหนา แลละจ้านวน์ณะกรรหการที่เข้าร่วหกิจกรรห
 หีการน้าผลขอคกิจกรรหหาจัดท้าแลผนเพื่อพัฒนาอค์กการ ประยุกรกใน้กับการบริาารจัดการ ารือ กลยุทธกขอค
อค์กการ เป็นนวัรกรรหใาห่ที่อค์กการสาหารถน้าหาใน้ในอนา์ร เป็นร้น
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5



ไห่หีการจัดใา้หีกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ

1

2

3

4

5



หีการจัดใา้หีกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ

มีการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
 มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
 หีการจัดใา้หีกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ
 โดยแลร่ละกิจกรรหหี์วาหสอด์ล้อคกับภารกิจาลักขอคอค์กการหาานน
 หีการระบุระยะเวลาขอคการอบรห สัหหนา แลละจ้านวน์ณะกรรหการทีเ่ ข้าร่วหกิจกรรห
1 2 3 4 5
 หีการสรุปผลจากกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ
แลละหีการจัดท้ารายคานจากกิจกรรหที่ด้าเนินการใา้แลล้วเสร็จภายในปีคบประหาณ
พ.ศ.2554
 หีการจัดใา้หีกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ
 โดยแลร่ละกิจกรรหหี์วาหสอด์ล้อคกับภารกิจาลักขอคอค์กการหาานน
 หีการระบุระยะเวลาขอคการอบรห สัหหนา แลละจ้านวน์ณะกรรหการทีเ่ ข้าร่วหกิจกรรห
 หีการสรุปผลจากกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ
1 2 3 4 5
แลละหีการจัดท้ารายคานจากกิจกรรหที่ด้าเนินการใา้แลล้วเสร็จภายในปีคบประหาณ
พ.ศ. 2554
 หีการน้าผลขอคกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ
หาประยุกรกใน้กับกิจกรรหขอคอค์กการหาานน
ดาเนินการได้ระดับ 3 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการ ดัคนี
1) หีการจัดใา้หีกิจกรรหที่เป็นการส่คเสริห์วาหรู้์วาหสาหารถขอค์ณะกรรหการ ดัคนี
- เดินทาคริดราหผลการด้าเนินคานโ์รคการจัดการทรัพยากรน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ว น้าท่วห
ในพืนที่นอกเขรนลประทานโดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค แลละประนุห์ณะกรรหการบริาารสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ์รัคที่ 3/2554 อสัญจร ระาว่าควันที่ 24 - 25 พฤตภา์ห
2554 ณ จัคาวัดบึคกาฬ แลละจัคาวัดานอค์าย ์ณะกรรหการเข้าร่วห จ้านวน 7 ท่าน
- เข้ าเฝ้า ทูล ละออคธุ ลีพ ระบาทพระบาทสหเด็ จ พระเจ้า อยู่ าัว เพื่อ สรุ ปสถานการณกน้ าประเทศไทย
ปีพุทธศักราน 2553 วันจันทรกที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 17.00 น. ณ า้อคประนุหสหเด็จพระเจ้าพี่นาค
เธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรหาลวคนราธิวาสรานน์รินทรก นัน 14 อา์ารเฉลิหพระเกียรริ โรคพยาบาลศิ
ริราน ์ณะกรรหการเข้าร่วห จ้านวน 10 ท่าน


1

2

3

4

5



สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ออค์กการหาานน

75

รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

-

เดินทาคริดราหผลการด้าเนินคานโ์รคการจัดการทรัพยากรน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ ค น้าท่วห
ในพืนที่นอกเขรนลประทานโดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่คแลละประนุห์ณะกรรหการบริาารสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้าแลละการเกตรร ์รัคที่ 5/2554 อสัญจร วันที่ 27 - 28 กันยายน 2554
ณ จัคาวัดสุราตฎรกธานี ์ณะกรรหการเข้าร่วห จ้านวน 7 ท่าน
2) หีการจัดคานสัหหนาโดยหี์ณะกรรหการเข้าร่วห ดัคนี
- คานสัหหนา “อนา์ร สสนก. เหื่อหอคจากอดีร ” วันศุกรกที่ 16 กันยายน 2554 ณ า้อคบอลรูห นัน 7
โรคแลรหเดอะเวสทิน แลกรนดก สุขุหวิท กรุคเทพฯ ์ณะกรรหการเข้าร่วห จ้านวน 3 ท่าน แลละที่ปรึกตา 1
ท่าน
- คานเสวนาแลห่ข่ายแลละเ์รือข่ายการจัดการน้านุหนน ด้านวิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยีระาว่าควันที่
2 - 5 รุลา์ห 2554 ณ โรคแลรหโฆตะ อ้าเภอเหือค จัคาวัดขอนแลก่น ์ณะกรรหการเข้าร่วห จ้านวน 4
ท่าน
หลักฐานอ้างอิงตัวชีวัดย่อยที่ 2.2
1) รายคานสรุปผลการจัดกิจกรรห
- สรุปผลการเดินทาคริดราหผลการด้าเนินคานโ์รคการจัดการทรัพยากรน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค
น้าท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทานโดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่ค แลละประนุห์ณะกรรหการบริาาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ์รัคที่ 3/2554 อสัญจร ระาว่าควันที่ 24 - 25
พฤตภา์ห 2554 ณ จัคาวัดบึคกาฬ แลละจัคาวัดานอค์าย
- ข่าวสรุปการเข้าเฝ้าจากานัคสือพิหพกแลนวาน้า วันอัค์ารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554
- สรุปผลเดินทาคริดราหผลการด้าเนินคานโ์รคการจัดการทรัพยากรน้านุหนนเพื่อแลก้ไขปัญาาภัยแลล้ค น้า
ท่วห ในพืนที่นอกเขรนลประทานโดยนุหนนอย่าคยั่คยืน 84 แลา่คแลละประนุห์ณะกรรหการบริาาร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ แลละการเกตรร ์รัคที่ 5/2554 อสัญจร วันที่ 27 - 28 กันยายน 2554
ณ จัคาวัดสุราตฎรกธานี
2) รายคานสรุปผลการจัดสัหหนา
- สรุปผลการจัดคานสัหหนา “อนา์ร สสนก. เหื่อหอคจากอดีร” วันศุกรกที่ 16 กันยายน 2554 ณ า้อค
บอลรูห นัน 7 โรคแลรหเดอะเวสทิน แลกรนดก สุขุหวิท กรุคเทพหาาน์ร
- สรุปผลการจัดคานเสวนาแลห่ข่ายแลละเ์รือข่ายการจัดการน้านุหนน ด้านวิทยาศาสรรกแลละเท์โนโลยี
ระาว่าควันที่ 2 - 5 รุลา์ห 2554 ณ โรคแลรหโฆตะ อ้าเภอเหือค จัคาวัดขอนแลก่น

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ์ณะกรรหการฯ หี์วาหรู้ ์วาหเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขอค สสนก. จึคสาหารถใา้์วาห์ิดเา็นแลละข้อเสนอแลนะที่เป็น
ประโยนนกร่อการด้าเนินคานขอค สสนก. ได้อย่าคหีประสิทธิภาพ
2) ์ณะกรรหการฯ หี์วาหกระรือรือร้นในการใา้์วาหร่วหหือในกิจกรรหร่าค ขอค สสนก.
3) ์ณะกรรหการฯ ได้แลร่ครัค์ณะอนุกรรหการ เพื่อน่วยก้ากับดูแลลคานในด้านร่าค โดยหี กรรหการผู้ทรค์ุณวุฒิเป็น
ผู้แลทน์ณะกรรหการ จ้านวน 1 ท่าน เป็นประธานขอค์ณะอนุกรรหการแลร่ละ์ณะ
4) ผู้อ้านวยการหี์วาหรู้์วาหสาหารถจึคสาหารถรอบสนอคนโยบายขอค์ณะกรรหการฯ ได้เป็นอย่าคดี
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
์ณะกรรหการบริาาร สสนก. เป็นผู้ทรค์ุณวุฒิแลละหี์วาหรู้์วาหสาหารถ ท้าใา้หีภารกิจในการด้าเนินคานด้านร่าค
าลายแลา่ค ท้าใา้ในบาค์รัคไห่สาหารถเข้าร่วหประนุห์ณะกรรหการฯ ในวันที่ก้าานดได้
หลักฐานอ้างอิง :
รายคานไว้ใน์้านีแลจคการปฏิบัริคานแลล้ว
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีวัดที่ 4.2 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (หัวหน้ากลุ่มงานขึนไป)
ผู้กากับดูแลตัวชีวัด : นายรอยล จิรรดอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนเรศ เข่คเคิน
นายณรค์กรันรก ธเนศวร
นาคสาวเพ็ญศิริ ศรัณยกรัฐ
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 101
โทรศัพท์ : 02-642-7132 ร่อ 204
02-642-7132 ร่อ 207
02-642-7132 ร่อ 220
คาอธิบาย :
เป็นรัวนีวัดเลือกเรื่อคการเรียนรู้แลละพัฒนาอค์กการ วัด์วาหส้าเร็จในการการถ่ายทอดกลยุทธกระดับอค์กกรสู่
ระดับบุ์์ล โดยในปีคบประหาณ 2554 จะวัด์วาหส้าเร็จในการถ่ายทอดวิสัยทัศนก ประเด็นยุทธศาสรรก เป้าประสค์กแลละ
รัวนีวัดขอคอค์กกรสู่ผู้บริาารระดับาัวาน้ากลุ่หคานขึนไป
ผู้บริาารระดับาัวาน้ากลุ่หคานขึนไป หีทัคสิน 15 ์น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ด้าเนินการได้ระดับ 4 หีกระบวนการรายคานผลรัวนีวัด แลละกระบวนการริดราหผล
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1 ก้าานดแลผนคานระดับฝ่ายแลละกลุ่หคาน สอด์ล้อคกับวิสยั ทัศนก ประเด็นยุทธศาสรรก แลละเป้าประสค์กระดับ
อค์กกร เท่ากับ 1 ์ะแลนน
ระดับ 2 ก้าานดรัวนีวัดแลละเป้าาหายประจ้าปี ในระดับกลุห่ คานแลละระดับฝ่ายได้์รบถ้วน เท่ากับ 2 ์ะแลนน
ระดับ 3 ผู้บริาารระดับผู้อ้านวยการฝ่ายขึนไปใา้์วาหเา็นนอบ เท่ากับ 3 ์ะแลนน
ระดับ 4 หีกระบวนการรายคานผลรัวนีวัด แลละกระบวนการริดราหผล เท่ากับ 4 ์ะแลนน
ระดับ 5 สรุปประเหินผลในภาพรวหได้์รบถ้วนแลละน้าเสนอแลนวทาคการปรับปรุคแลละขยายผลระบบในปีร่อไปใา้
ผู้บริาารพิจารณา เท่ากับ 5 ์ะแลนน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัด
ระดับ์วาหส้าเร็จขอคการถ่ายทอดกลยุทธก
ระดับอค์กกรสู่ระดับบุ์์ล อาัวาน้ากลุ่หคาน
ขึนไป

นาหนัก
(ร้อยละ)
5
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ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 4

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงนาหนัก
0.2000
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รายคานผลการปฏิบัริคานราห์้ารับรอคการปฏิบัริคาน
ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชีวัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ :
ด้าเนินการได้ระดับ 4 โดยหีรายละเอียดการด้าเนินการดัคนี
1) ก้าานดแลผนคานระดับฝ่ายแลละกลุ่หคาน สอด์ล้อคกับวิสัยทัศนก ประเด็นยุทธศาสรรก แลละเป้าประสค์กระดับอค์กกร
- ผู้บริาารถ่ายทอดยุทธศาสรรก กลยุทธก เป้าประสค์ก แลละรัวนีวัด ราหแลผนปฏิบัริรานการขอค สสนก. ปี 2554 –
2558 ใา้กับเจ้าาน้าที่แลละลูกจ้าคขอค สสนก. ทุก์น เพื่อใา้หีการก้าานดแลผนคานระดับฝ่ายแลละกลุ่หคาน ได้
สอด์ล้อคกับแลผนปฏิบัริรานการขอค สสนก.
2) ก้าานดรัวนีวัดแลละเป้าาหายประจ้าปี ในระดับกลุ่หคานแลละระดับฝ่ายได้์รบถ้วน
- หีการถ่ายทอดรัวนีวัดระดับอค์กกรสู่ระดับฝ่ายแลละกลุ่หคาน โดยเนื่อหโยคจากรัวนีวัดระดับอค์กกรไปสู่ระดับฝ่าย
แลละกลุ่หคาน
- แลร่ละฝ่าย/กลุ่หคาน ก้าานดรัวนีวัดแลละเป้าาหายประจ้าปีได้์รบถ้วนแลละสอด์ล้อคกับรัวนีวัดแลละเป้าาหาย
ระดับอค์กกร โดยยึดาลัก์วาหรับผิดนอบาลักขอคฝ่าย/กลุ่หคาน ราหที่ได้ระบุไว้ในหารรฐานก้าานดร้าแลาน่ค
คาน อJob Description)
3) ผู้บริาารระดับผู้อ้านวยการฝ่ายขึนไปใา้์วาหเา็นนอบ
- ผู้อ้านวยการฝ่าย ใา้์วาหเา็นขอบการก้าานดรัวนีวัดแลละเป้าาหายประจ้าปี
4) หีกระบวนการรายคานผลรัวนีวัด แลละกระบวนการริดราหผล
- หอบาหายใา้เจ้าาน้าที่บริาารโ์รคการขอคแลร่ละฝ่าย เป็นผู้รับผิดนอบการรายคานผลรัวนีวัดขอคฝ่ายอย่าคน้อย
เป็นรายไรรหาส
- ก้าานดใา้กลุ่หคานแลผนคานแลละสารสนเทศ เป็นผู้ริดราหแลละรวบรวหสรุปเป็นรายคานผลการด้าเนินคานใน
ภาพรวหขอค สสนก.
- หีระบบรายคานแลละริดราหผลการด้าเนินคานผ่านอินทราเน็ร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) เป็นาน่วยคานขนาดเล็ก บุ์ลากรหีจ้านวนไห่หาก
2) หีการจัดท้ากรอบแลนวทาคการด้าเนินคานการถ่ายทอดกลยุทธกระดับอค์กกรสู่ระดับบุ์์ล แลละหารรฐานก้าานด
ร้าแลาน่คคาน อJob Description) เพื่อเป็นเ์รื่อคหือในการสื่อสารแลละสร้าค์วาหเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดกลยุทธก
ระดับอค์กกรสู่ระดับบุ์์ล
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หีเจ้าาน้าที่ที่ปฏิบัริคานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุ์์ลไห่เพียคพอร่อภารกิจคานที่หีปริหาณหาก
หลักฐานอ้างอิง :
1) เอกสารประกอบการประนุหนีแลจคแลผนปฏิบัริรานการ ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
2) กรอบแลนวทาคการด้าเนินคานการถ่ายทอดกลยุทธกระดับอค์กกรสู่ระดับบุ์์ล
3) หารรฐานก้าานดร้าแลาน่คคาน อJob Description) ขอค สสนก.
4) ราราค์วาหรับผิดนอบรัวนีวัดแลละเป้าาหายขอคแลร่ละฝ่าย ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
5) สรุปเป้าประสค์กแลละรัวนีวัดขอคฝ่าย/กลุ่หคาน
6) สรุปผู้รับผิดนอบโ์รคการแลละรัวนีวัด ประจ้าปีคบประหาณ พ.ศ. 2554
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