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หมวดที่ 1
การบริหารองค์ กรที่ดี
1.1 การนาองค์กร
(1) การนานโยบายกรม ได้ แก่ วิสัยทัศน์ ค่ านิยม เป้ าประสงค์ หรื อผลการดาเนินงานที่คาดหวังไป
ถ่ ายทอดสู่ การปฏิบัติ
วิสยั ทัศน์กรมชลประทาน
น้ าสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริ มสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมัน่ คง
วิสยั ทัศน์จงั หวัดเลย
เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
วิสยั ทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1
(จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดเลย)
แหล่งพานักแห่งที่สองของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว
จากวิสั ยทัศ น์ ด ัง กล่ าว ผูบ้ ริ ห ารโครงการชลประทานเลยได้พิ จ ารณาถึ งพัน ธกิ จ ของกรม
ชลประทาน
1. พัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้สมดุล
2. บริ หารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทัว่ ถึง เป็ นธรรม และยัง่ ยืน
3. เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาและบริ หารจัดการน้ าทุกระดับ
อย่างบูรณาการ
4. ดาเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า
5. สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทาการเกษตรในเขตชลประทานเพื่อการผลิตให้อยูใ่ น
จานวนที่เหมาะสม
ทาให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อการวาง
แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกัน
ในการกาหนดผลการดาเนิ น งานดังกล่าว ผูบ้ ริ หารโครงการชลประทานเลยได้คานึ งถึงความ
ต้องการหรื อผลประโยชน์ข องผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสี ยโดยยึด หลักความโปร่ งใสและความ
ชัดเจน ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) การถ่ ายทอดให้ ผ้ปู ฏิบัตทิ ราบ (จานวนช่ องทาง ความถี่ในการถ่ ายทอด)
ผูบ้ ริ ห ารโครงการชลประทานเลยได้มีก ารสื่ อสารในเรื่ องดังกล่าวในหลายช่ องทางเช่ น การ
ประชุมประจาเดือน หนังสื อเวียน และ เว็บไซต์ของโครงการ เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรในโครงการทราบ
และรับฟังความคิดเห็นในเรื่ องดังกล่าวเพื่อนามาปรับปรุ งต่อไป
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(3) การมอบหมายงาน (เป็ นทางการ/ไม่เป็ นทางการ) เช่ น คาสั่งมอบหมายงาน
ผูบ้ ริ หารโครงการชลประทานเลยให้อิสระในการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงาน แต่อยูภ่ ายใต้
กฎระเบียบ และกรอบหน้าที่ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของกรมฯ มีการแบ่งงาน
ออกเป็ น 8 ฝ่ าย 1 งาน ทั้งนี้โดยมีการประชุมประจาเดือนเพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และมีการชี้แจง
นโยบายต่างๆ ตลอดจนมีการให้นาเสนอผลการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึ กอบรม
เพิ่มพูนความรู ้ในด้านวิชาการและกฎระเบียบต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีการกระจายอานาจโดยการมอบอานาจ
ให้ฝ่ายต่างๆสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัวและมีความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน
(4) การสร้ างบรรยากาศ ความร่ วมมือ ผูกพัน เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดความร่ วมมือในการปฏิบัตงิ านให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
กิจกรรมที่ส่งเสริ มสร้างบรรยากาศในการทางาน โดยให้ความร่ วมมือร่ วมใจและประสานงาน
กันเปรี ยบเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เช่น การกาหนดจัดวันสงกรานต์ มีการรดน้ าดาหัวผูบ้ ริ หาร
การแข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากรในโครงการฯ เพื่อเชื่อมความสามัคคี โดยมีการแบ่งบุคลากรตามฝ่ าย/งาน
ต่างๆ มีการแข่งขันกีฬาอาทิเช่น เปตอง กีฬามหาสนุก เป็ นต้น ตอนเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ และการแสดง
ต่างๆ
(5) การสร้ างแรงจูงใจ เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดความร่ วมมือในการปฏิบัตงิ านให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
สร้ างแรงจู งใจโดยการจ่ ายค่ าตอบแทนจาการท างานนอกเวลาปกติ และอี ก ส่ ว นหนึ่ งเป็ น
ค่าตอบแทนจากสวัสดิการ
(6) การจัดสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมในการทางาน การจัดแผ่นป้ ายและข้ อมูลในสถานทีท่ างาน
โครงการชลประทานเลยมีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ เช่น การปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ มีการตกแต่งอาคารและไม้ประดับรอบอาคารและสถานที่มากขึ้น มีแผ่นป้ายบอกข้อมูลบุคลากร
และสถานที่ทางาน รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณที่ทาการและสานักงาน มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (ยาม) ดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง
(7) การติดตามความก้าวหน้ าและการทบทวนผลการดาเนินการของโครงการ
ดาเนินการในการทบทวนผลการดาเนินการของโครงการฯ คือ
1. ทบทวนผลการส่งน้ าในแต่ละฤดูกาล รวมทั้งประสิทธิภาพการชลประทาน
2. ทบทวนต้นทุนผลผลิต
3. ทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ทบทวนผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรอง
ผูบ้ ริ หารโครงการชลประทานเลย ใช้ผลการประเมิน ดังกล่าวมาประเมิน ความสาเร็ จของการ
บรรลุเป้าประสงค์ระยะสั้น และระยะยาวของโครงการฯ คือ
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1. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการชลประทาน หากอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมก็เป็ นความสาเร็ จ
และบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ
2. ต้นทุน ที่ต่า มีผลผลิตที่สูง โครงการฯ มีประสิ ทธิภาพที่ดีก็จะเป็ นตัวชี้ให้เห็ นถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
3. การใช้จ่ ายงบประมาณ ถ้ามีก ารกัน เงิ น เหลื่ อมปี มาก ก็ ช้ ี ให้เห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน แต่ถา้ มีเงินเหลือจ่าย จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่ งใสและประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
4. การปฏิบตั ิราชการบรรลุตามคารับรอง ถือว่าประสบความสาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารของโครงการชลประทานเลย น าผลการประเมิน มาทบทวนและใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการฯ โดยผลการประเมินเป็ นสิ่ ง
บอกถึงความสาเร็ จของการดาเนิ นการ และเป็ นการประเมิน ความสามารถขององค์กร ในอนาคตความ
ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนคุณภาพการดาเนินงานไปในทางที่ดีข้ ึน ก็สามารถนาผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้
เป็ นเกณฑ์ หรื อข้อเปรี ยบเทียบได้
(8) การรายงานผลการดาเนินการให้ ผ้บู ริหารทราบ (วิธีการ และความถี่)
โครงการฯ มีการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นประจาทุก
เดือน นอกจากนี้ยงั มีการรายงานความก้าวหน้าผ่านทางเว็บออนไลน์ ทุกสัปดาห์
(9) การจัดการผลกระทบทางลบในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการ
ในกรณี ที่การบริ การและการปฏิบตั ิงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม โครงการชลประทาน
เลย ดาเนินการดังนี้
กระบวนการ

เป้ าประสงค์

1. ศึกษาผลกระทบที่ -เพื่อให้ทราบ
เกี่ยวข้อง
ผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้น
2. ศึกษาเอกสาร
-เพื่อให้ทราบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบ

ตัวชี้วดั
-ร้อยละผลกระทบที่เกิดขึ้นมีการ
จัดการให้ลดน้อยลงได้
-ร้อยละของบุคลากรมีความรู ้
กฎหมายข้อบังคับเพิ่มมากขึ้น

เป้ าหมาย
-เพื่อให้สามารถลด
ผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้น
-บุคลากรมีความรู ้
เรื่ อง
กฎหมายข้อบังคับ
เพิม่
มากขึ้น
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3. เลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหา

-เพื่อให้รู้วิธีในการ -วิธีการในการ
แก้ปัญหาผลกระทบ จัดการกับปัญหาผล
ทางลบที่จะเกิดขึ้น การกระทบทางลบที่
จะเกิดขึ้น

4. หาผูร้ ับผิดชอบเพื่อ -เพื่อให้มี
แก้ไขปัญหา
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักในการแก้ไข
ปัญหา
กระบวนการ
เป้ าประสงค์
5. ดาเนินการตาม -เพื่อให้มีแนวทางใน
แนวทางที่เลือก
การปัญหา

-มีผรู ้ ับผิดชอบ
ปัญหาที่ชดั เจน

6. จัดระบบกากับ
ดูแล
ให้เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้
7. ประเมินผลโดย
การ
ตรวจสอบ กากับดูแล
แก้ไขปัญหา

-สามารถบรรลุแผน
ได้ตามที่กาหนดไว้

-เพื่อให้มกี ารดาเนิน
การตามแผนที่
กาหนด
ไว้
-เพื่อให้มีการตรวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
และหามาตรการ
ป้องกัน

ตัวชี้วดั
-บุคลากรมีแนว ทาง
ในการแก้ปัญหา

-มีผลการตรวจ สอบ
และมาตรการป้องกัน

-บุคลากรทราบถึง
วิธีการในการจัดการ
กับ
ปัญหาผลกระทบทาง
ลบ
ที่เกิดขึ้นได้
-จานวนผูร้ ับผิดชอบ
เพิ่ม
มากขึ้น
เป้ าหมาย
-จานวนแนวทางใน
การแก้ปัญหามีมาก
ขึ้น
-ร้อยละของผล
กระทบที่สามารถ
แก้ไขได้ตาม
เป้าหมาย
-ระดับผลกระทบ
ทาง
ลบมีแนวโน้มลดลง
ใน
ระดับยอมรับได้ตาม
เกณฑ์กาหนด

อย่างไรก็ตามในการจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ต้องมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อ
หาแนวทางในการเตรี ยมการเพื่อป้องกัน โดยกาหนดแผนการป้องกันผลกระทบ และดาเนินการตามแผน
นั้น และต้องคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นหลัก

1.2 การบริหารยุทธศาสตร์
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(1) การกาหนดทิศทางการดาเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหา และกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
5 ปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กรม และทิศทางของพืน้ ที่ รวมถึงคานึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่ วนได้เสีย
โครงการชลประทานเลย มีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ไปสู่การปฏิบตั ิโดย
การวางแผนยุทธศาสตร์โดยรวม ดังนี้
แผนปฏิบัติ
เหตุผลในการกาหนด
ขั้นตอน
ผู้เกีย่ วข้ อง
กรอบเวลา
การ
กรอบเวลา
ระยะสั้น 1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่
1 . ผู ้ อ า น ว ย ก า ร เดือนกรกฎาคม เพื่อให้สอดคล้อง
ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการฯ
กับกรอบเวลาของกรมฯ
2. กาหนดแผนให้สอดคล้อง 2. ฝวศ.คป,
กับสภาพปัจจุบนั
ฝจน.คป,
3. จัดลาดับความสาคัญ
ฝสบ.คป.1-4,
4. เสนอแผนให้สานัก
ฝชก.คป.
ชลประทาน
3. งานแผนงานและ
งบประมาน
แผนปฏิบัติ
เหตุผลในการกาหนด
ขั้นตอน
ผู้เกีย่ วข้ อง
กรอบเวลา
การ
กรอบเวลา
ระยะยาว 1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่
1 . ผู ้ อ า น ว ย ก า ร เดือนกรกฎาคม เพื่ อให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ
ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
โครงการฯ
2553 จัดทาแผน กรอบเวลาของกรมฯ
จัดทาแผนระยะยาว
2. ฝวศ.คป,
งบประมาณของ และสานักชลประทาน
2. จัดลาดับความสาคัญใน ฝจน.คป,
ปี 2555 และมี เพื่ อ เข้ า สู่ การพิ จ ารณ า
แต่ละผลผลิต
ฝสบ.คป, 1-4,
การทบทวน
ของสภาฯ
3. เสนอแผนให้สานัก
ฝชก.คป
ปรับแผนทุกปี
ชลประทาน
3. งานแผนงานและ
งบประมาณ
โครงการชลประทานเลย ได้น าปั จจัย ต่อไปนี้ มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ระบุ
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่นามาประกอบการ
วางแผน

วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
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-ความต้องการ ความคาดหวังทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาวของผูร้ ั บ
บ ริ ห าร ผู ้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย
รวมทั้งส่ ว นราชการหรื อองค์ก ร
อื่นที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกัน
-สภาพการแข่งขันทั้งภายในของ
ส่วนราชการ
-นวัต กรรมและเปลี่ ย นแปลงที่
สาคัญ ทางเทคโนโลยี และด้าน
อื่นๆซึ่งอาจมีผลต่อบริ การและ
การดาเนินงานของส่วนราชการ
-จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึง
ทรั พ ยากรบุ ค คลและทรั พ ยากร
อื่นๆ ของส่วนราชการ
ปัจจัยที่นามาประกอบการ
วางแผน
- การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสใน
การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่
ไปใช้กบั บริ การหรื อกิจกรรมที่มี
ความสาคัญกว่า
-ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม
และจริ ยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ
และด้านอื่นๆ
-ลักษณะเฉพาะของพื้นที่

- เกษตรกรให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าที่โดยตรงและในที่ประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ า
- ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้ขอ้ มูลผ่านสื่อต่างๆ หรื อเข้ามาติดต่อโดยตรง

-การแข่งขันภายในโดยปรับปรุ งกระบวนทัศน์ของโครงการฯให้โดด
เด่นและเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็บไซต์เพื่อให้รับทราบทัว่ กัน
-การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวบรวมได้จ ากการศึก ษาและท า
ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการบริ การที่ดี รวดเร็ ว

-หากมีทรัพยากรเพียงพอสามารถทาให้โครงการฯ มีสถานภาพดีข้ ึน
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้

วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
-โครงการฯ วิ เคราะห์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ พื้ น ที่ เพาะปลู ก ปั ญ หาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ใช้เป็ นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับพื้น ที่ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

-เก็บข้อมูลจากพื้น ที่ แล้ว น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ว างแผน เช่ น สถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
-จุดแข็ง จุดอ่อนของโครงการฯ -จากแบบสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ หารและมีส่วนได้ส่วนเสีย
ห รื อองค์ ก รอื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ งาน -จากการลดรอบระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวข้องกัน
(2) วิธกี ารในการจัดลาดับความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
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โครงการชลประทานเลย มีวิธีจดั การความสาคัญของปัญหาในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ าและบารุ งรักษาต่างๆ
เสนอเข้ามา โดยใช้เกณฑ์ต่ างๆ เช่ น ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ความรุ น แรงของปั ญ หา เริ่ มต้น ด้ว ยการ
เปรี ยบเทียบ “ความสาคัญ” ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ เพื่อหา “น้ าหนัก” ของแต่ละเกณฑ์ จากนั้นจึง
นา มาจัดลาดับสาคัญ เพื่อแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เพื่ อ แก้ไขปั ญ หาในการด าเนิ น งาน และท าให้ก ารปฏิ บัติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
(3) วิธกี ารถ่ ายทอด สื่ อสารแผนปฏิบัตกิ าร 5 ปี ไปสู่ การปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความสาเร็จ
โครงการชลประทานเลย สามารถถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการเพื่อนาไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์หลัก โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามบทบาทหน้าที่
โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ไปดาเนิ น การ และมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้กาลังใจกับผู ้
ปฏิบัติ หากมี ก ารเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ ในการให้บริ ก าร รวมทั้งผูร้ ั บบริ ก ารและผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ย
โครงการชลประทานเลยจะดาเนิ นการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการประชาสัมพันธ์
ให้ ดี ข้ ึ น และประชุ ม ผูร้ ั บ บริ การและผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ท าความเข้าใจและรั บ ทราบในการ
เปลี่ยนแปลง
(4) วิธกี ารวิเคราะห์ และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี และแผนปฏิบตั กิ าร 5 ปี
โครงการชลประทานเลย

ได้จดั ทาแผนบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้รู้ว่ายังมีความเสี่ยงใดที่ยงั คง

เหลืออยู่ เพื่อจะได้ดาเนินการลดความเสี่ยงนั้นให้เหลือน้อยลง หรื อหมดไป โดยใช้แผนปฏิบตั ิการต่างๆ
ไปดาเนินการ
(5) วิธกี ารทบทวนและคาดการณ์ผลการดาเนินการของแผนปฏิบัตกิ าร 5 ปี เพื่อให้ ผลการ
ดาเนินการเป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
ในการทบทวนและคาดการณ์ ผ ลการด าเนิ น การของแผนปฏิ บัติ ก าร 5 ปี นั้ น โครงการ
ชลประทานเลย ได้มีการทบทวนเป็ นประจาทุก ปี เพื่อจะได้มีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ และทันต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ ซึ่งเมื่อทบทวนเสร็ จแล้วจะแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบทราบและ
ดาเนินการต่อไป

1.3 การจัดทาระบบข้ อมูล
(1) วิธีการรวบรวมข้ อมูลโครงการ/สารสนเทศที่สาคัญ เพื่อป้ อนเข้ าสู่ ระบบการรายงานของกรมฯ
และใช้ ในการติดตามการดาเนินการของโครงการ เช่ น รายงาน On-line ระบบ GES ฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการ
บริหารจัดการนา้ ฯลฯ
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โครงการฯ ได้มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการรายงาน On-line โดยให้ผเู ้ กี่ยวข้องส่งข้อมูลตาม
กาหนดเวลา และได้บนั ทึ กลงฐานข้อมูลของโครงการฯ พร้อมกับรายงานให้ผบู ้ ริ หารโครงการทราบเป็ น
ประจาทุกเดือน
(2) วิธีการวัดผล วิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินงานให้ บรรลุตามเป้ าหมาย
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการวัดผล วิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่ต้งั ไว้ ดังนี้
เรื่ องทีน่ ามาวิเคราะห์
วิธีที่ใช้ ในการวิเคราะห์
การทบทวนผลการดาเนินการ
1.การบริ หารจัดการน้ า
ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสารวจใน
-ปรับเปลี่ยนแผนการบริ หาร
2.ผลการปฏิบตั ิงานของการใช้จ่ายเงิน สนาม การจัดทารายงาน
จัดการน้ าให้เกิดประสิทธิภาพ
งบประมาณประจาปี
เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานหรื อ
-ผูบ้ ริ หารทราบความคืบหน้าปัญหา
เปรี ยบเทียบกับโครงการอื่น
และอุปสรรคของการดาเนินงาน
-สามารถนามาวางแผนการใช้จ่าย
ตามแผนกลยุทธ์และกาหนดค่า
ตัวชี้วดั สาหรับปี ต่อไป
(3)การกาหนดผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลและรอบระยะเวลาในการป้ อนข้ อมูล(Update data)
ข้ อมูล

รอบระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

1. ด้านจัดสรรน้ า

ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน

พนักงานวัดระดับน้ า

2. ด้านวิศวกรรม

ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

3. ด้านการเงิน

ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4. ด้านการเจ้าหน้าที่

ทุกเดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

5. ด้านธุรการ

ทุกเดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

6. ด้านช่างกล

ทุกเดือน

นายช่างเครื่ องกล

7. ด้านพัสดุ

ทุกวัน, ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(4) มีการสารองข้ อมูลสารสนเทศ (Backup) ความถี่ และผู้รับผิดชอบ
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การสารองข้อมูลโดยใช้ External Harddise หรื อแผ่น ซี ดี โดยผูร้ ับ ผิด ชอบในการป้ อนข้อมูล
ส่วนรอบการสารองข้อมูลนั้น ให้พิจารณาจากปริ มาณข้อมูล และความสาคัญของข้อมูลนั้นๆ
(5) การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารตามแนวทางทีก่ รมฯ กาหนด และ พรบ. ข้ อมูลข่ าวสาร
โครงการฯ ได้ปฏิบตั ิ ตามแนวทางที่ กรมฯก าหนดและตาม พรบ.ข้อมู ลข่าวสาร ทั้งข้อมูลด้าน
กระบวนการจัด ซื้ อจัด จ้าง ข้อ มู ลแผนงานโครงการงบประมาณประจ าปี และข้อ มู ล สถิ ติ โ ครงการ
ชลประทาน เป็ นต้น ในเว็บไซต์โครงการฯ
(6) การป้องกันระบบฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์ ตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
โครงการชลประทานเลย มีวิธีก ารในการทาให้อุปกรณ์ ที่ เกี่ ยวกับสารสนเทศ (Hardware และ
Software) ที่ใช้ในโครงการฯ มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งานง่าย
1. Hardware ต้องมีคุณภาพสูง มีการรับประกัน ติดตั้งซอฟแวร์ตรวจไวรัส
2. Hardware ต้องมีการบารุ งรักษาตลอดเวลา และใช้อุปกรณ์มาตรฐาน
3. Software ต้องใช้ซอฟแวร์มาตรฐาน เป็ นของแท้
4. ต้องมีคู่มือผูใ้ ช้

(7) วิธกี ารจัดการความรู้เพื่อไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM & LO) ตามแนวทางของกรมฯ เพื่อ
ส่ งผลให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการในการจัดการความรู ้ ดังนี้
การจัดการความรู้
วิธีการ
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้ของ
สร้ างกระบวนการจัด การความรู ้ พัฒ นาความรู ้ เพื่ อ เป็ น
บุคคลากรในส่วนราชการ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การรับการถ่ายทอดความรู ้ที่มีประโยชน์ องค์กรต้องมองภาพรวมปั จจัยแวดล้อมภายในองค์กรมารส่ ง
จากผูร้ ับบริ การผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแบะ ผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู ้ โดยนากระบวนการ
องค์กรอื่นๆ
บริ หารจัดการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง
การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิที่ ค านึ งถึงการรวบรวมถ่ายทอดจากบุ ค คลในองค์ก รรวมทั้ง
เป็ นเลิศ
ผูร้ ั บ บริ การและผูท้ ี่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และแลกเปลี่ ย นวิ ธี
ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ

1.4 การพัฒนาองค์กร
(1) การนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่ องมือในการปฏิบตั กิ าร และสิ่งอานวยความสะดวกมาใช้ ใน
การปฏิบัตงิ าน
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โครงการฯ ได้นาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่ องมือในการปฏิบตั ิการ และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ ว เช่น ระบบ VPN อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รถยนต์ กล้อง GPS เป็ นต้น
(2) การจัดวางอัตรากาลังบุคลากรอย่างเหมาะสม
โครงการฯได้จดั วางอัตรากาลังบุคลากรลงในกรอบอัตรากาลัง โดยได้คานึงถึงกรอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบและปริ มาณงานที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิ

(3) การเพิม่ ขีดสมรรถนะ และการเตรียมความพร้ อมของบุคลากรในโครงการ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมายภารกิจในพื้นที่
โครงการฯ ได้มี จ ัด ท าแผนการพัฒ นาบุ ค ลากรโดยก าหนดจากผลการใช้ร ะบบประเมิ น
สมรรถนะ 7 ตัว ของกรมชลประทาน ซึ่งจะพิจารณาได้ว่าบุคลากรคนใดสมควรจะได้รับการพัฒนาด้าน
ใด ตามแผนการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรของโครงการฯ มีความสามารถเพิ่มขึ้น
และมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพสูงสุดในการทางาน
มีการสนับสนุนบุคลากรที่เป็ นพนักงานราชการบรรจุใหม่เข้าร่ วมโครงการปฐมนิเทศที่จดั ขึ้น ส่ง
บุคลากรเข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตรต่างๆ ที่กรมชลประทานจัดขึ้ น เช่น จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน การ
บริ หารจัดการชลประทานโดยเกษตรมีส่วนร่ วม วิทยากรกระบวนการ ความปลอดภัยเขื่อนและหลักสู ตร
อื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน และโครงการยังได้จดั อบรมสอนงานให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
รับทราบแนวทางและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
(4) การรับฟังและตอบสนองความคิดเห็นของบุคลากรในหน่ วยงาน
ในการประชุมประจาเดือน ผูบ้ ริ หารได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและร่ วมกัน
ตัดสินใจในการปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินการ นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็นทั้ง
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ผ่านสายการบังคับบัญชาและถึงผูอ้ านวยการโครงการโดยตรง

และได้เรี ยกประชุมผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ
(5) การสื่ อสารและความสัมพันธ์ ภายในหน่ วยงาน
โครงการฯ มีก ารด าเนิ น การเพื่ อให้ก ารสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนความรู ้ ห รื อทัก ษะระหว่าง
บุค ลากรภายในโครงการฯ มีประสิ ทธิ ผล คื อ มีก ารประชุ มประจ าเดื อน มีก ารแต่ งตั้งคณะทางานต่างๆ
เพื่อให้เกิดการทางานร่ วมกัน นอกจากนี้ ยงั มีการจัดกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสามัคคี เช่นการแข่งขันกีฬาใน
เทศกาลต่างๆ
(6) การจัดสวัสดิการภายในหน่ วยงาน
การจัดสวัสดิการภายในโครงการ: ได้ให้บุคลากรทุกระดับและทุกประเภทเข้ามาร่ วมเป็ นสมาชิก
สวัสดิการภายในโครงการฯ โดยแยกเป็ น สวัสดิการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
(7) การสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนในพื้นที่
โครงการได้ให้ความสาคัญกับชุมชนในพื้นที่ ซึง่ ส่วนใหญ่ก็คอื กลุ่มผู้ใช้น้า โดยการออกพบปะ
สอบถามพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหา ตลอดจนมีการจัดประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ าและประชุมคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน มีการเข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี ของหมู่บา้ นเช่นงานบุญประจาปี มีการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนมีการอบรมยุวชลกร และจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี
(8) การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของบุคลากรในหน่วยงานให้ สอดคล้องกับค่าตอบแทน และ
การสร้ างแรงจูงใจ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในแต่ละครั้ง โครงการฯ จะแจ้งผลการประเมินให้ผรู ้ ับการ
ประเมินทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้ผรู ้ ับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน มี การยกย่อง
ชมเชยบุคลากร ที่มีผลการปฏิบตั ิราชการดี และพิจารณาความดีความชอบให้ตามผลการปฏิบตั ิราชการ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้พฒั นาผลการปฏิบตั ิราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียงิ่ ขึ้น
(9) การส่ งเสริมความก้าวหน้ าของบุคลากรในหน่ วยงาน ให้ มคี วามก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career &
Job Rotation)
โครงการฯ ได้ส่งบุ ค ลากรที่ ต ้องการพัฒ นาตนเองและพัฒ นางานเข้ารับการอบรม ทั้งที่ เป็ น
หลักสูตรภายในกรมชลประทานและภายนอก โดยคานึงถึงการนามาใช้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
บรรลุตามยุทธศาสตร์ ของกรมฯ เพื่อให้บุคลากรของโครงการฯ มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพสูงสุดในการ
ทางาน โครงการฯ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัน ธกิ จ และปลูก ฝั งค่ านิ ยมวัฒ นธรรมองค์ก รให้บุค ลากร
ตระหนักถึงความสาเร็ จร่ วมกัน และความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
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การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่ บุคลากร ผูบ้ ริ หารจะเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนสามารถขอเลื่อน/เปลี่ยนตาแหน่ง เพื่อการบรรจุและดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยผูอ้ านวยการโครงการฯ
จะช่วยสนับสนุนเต็มกาลังความสามารถ
(10) การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรในภาพรวมโครงการ
โครงการได้จดั ทาแผนพัฒนาสมรรถนะหลักรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี

และสรุ ปรายงานการ

พัฒนา รายบุคคลและในภาพรวมของโครงการ

หมวดที่ 2
การบริหารจัดการน้าและบารุ งรักษา
2.1 การบริหารจัดการน้า
การวางแผนการส่ งน้า
(1) นโยบายและแนวทางการวิเคราะห์ปริมาณนา้ ต้นทุน (ROS) ในภาพรวมของโครงการที่มอี ่างเก็บ
นา้ และในกรณีไม่มอี ่างเก็บนา้ ให้ วเิ คราะห์ หานา้ ท่ าเพื่อการบริหารจัดการ
โครงการฯได้จดั ทาการวิเคราะห์ปริ มาณน้ าต้นทุน (ROS) ตามโปรแกรม ROS ของกรมฯ ในอ่าง
เก็บน้ าขนาดกลาง จานวน 12 อ่างฯ
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(2) นโยบายในการกาหนดพื้นที่ส่งน้าของโครงการ การป้ องกันระบบนิเวศน์ และอุตสาหกรรม /ใน
โครงการที่ไม่มพี ื้นที่ส่งนา้ ให้ พจิ ารณาการระบายนา้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โครงการฯให้ความสาคัญกับการเกษตรเป็ นอันดับแรก และการอุปโภค-บริ โภค, การบรรเทาภัย
จากน้ าและการรักษาระบบนิเวศน์ ตามลาดับ

(3) การจัดทาเกณฑ์การบริหารจัดการนา้ เช่ น Rule Curve หรื ออื่นๆ / เกณฑ์การบริหารจัดการนา้ ท่ า
ในกรณีไม่มอี ่างเก็บนา้
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(4) การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน
ไม่ได้ดาเนินการ
(5) การจัดทาปฏิทนิ การปลูกพืช/การจัดทาแผนการระบายนา้ ในพืน้ ที่ โดยแปลงนา้ ฝนเป็ นนา้ ท่ า

(6) การกาหนดพื้นทีเ่ พาะปลูกตามศักยภาพของนา้ ต้นทุน /การวางแผนการบริหารจัดการนา้ ตาม
ศักยภาพของลานา้
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(7) การสารวจข้ อมูลความต้องการใช้ นา้ ของผู้ใช้ นา้ ก่อนส่ งนา้ / การสารวจศักยภาพในการระบายนา้
ในลานา้ ที่รับผิดชอบ
ฝ่ ายส่งน้ าฯในพื้นที่ จะทาการสารวจข้อมูลต่าง เช่นพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก ฯลฯ และ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละอ่างเก็บน้ าขนาดกลางในความรับผิดชอบ ส่งให้โครงการฯดาเนินการวางแผน
ต่อไป
(8) การจัดทาแผนจัดสรรนา้ รายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์ หรื อ การจัดทาแผนการบริหารลานา้
ในพื้นที่รับผิดชอบ
โครงการฯได้จดั ทาแผนจัดสรรน้ ารายฤดูกาลตามสานักอุทกฯ

(9) มาตรการบริหารจัดการนา้ ในภาวะวิกฤติ และการเตือนภัย
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โครงการฯได้ดาเนินการเฝ้าระวัง ตามลาน้ าหลักของจังหวัดเลย และมีมาตรการณ์ในการแจ้ง
เตือนภัยให้กบั ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติการส่ งน้า

- 40 -

(10) การแจ้งข่ าวสารให้ผ้ใู ช้ นา้ ทราบทั้งก่อนและระหว่างส่ งนา้ หรื อการแจ้งข่ าวสารให้ ผ้รู ับบริการ
และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียในลานา้ ที่รับผิดชอบ (สาหรับโครงการไม่มอี ่างเก็บนา้ ) การดาเนินงานป้องกันและ
บรรเทาภัยจากนา้ ในพื้นทีโ่ ครงการ
โครงการฯ ได้แจ้งข่ าวสารให้ผูใ้ ช้น้ าทราบทั้งก่ อน และระหว่างส่ งน้ า และการป้ องกัน และ
บรรเทาภัยจากน้ า ทางช่องทางดังนี้
1. กรณี การส่ งน้ าในพื้นที่ชลประทาน จะแจ้งข่าวสารโดยการจัดประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ า ทางวิทยุ
ชุมชน หอกระจายเสียงประจาหมู่บา้ น และแจ้งผ่านประธานกลุ่มผูใ้ ช้น้ า
2. กรณี ก ารป้ องกัน และบรรเทาภัยจากน้ า จะแจ้งข่าวสารเป็ นหนังสื อและทาง internet ไปที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาล อาเภอ จังหวัด เพื่อให้รับทราบความก้าวหน้าของพายุ ปริ มาณ
น้ าฝน ปริ มาณน้ าท่า ในพื้นที่รับผิดชอบ
(11) การควบคุมการส่ งนา้ (การระบายนา้ ) ในระดับต่างๆ
เนื่องจาก โครงการฯ รับผิดชอบอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จานวน 12 อ่างฯ จึงมอบหมายให้ ฝ่ ายส่ง
น้ าในพื้นที่ เป็ นผูด้ าเนินการควบคุมการส่งน้ า และรายงานให้ฝ่ายจัดสรรน้ าทราบ
(12) การรายงาน การประสานงาน และการแจ้งข่ าวสารหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องในภาวะวิกฤติ
โครงการฯได้มกี ารรายงานสถานการณ์น้ าให้สชป.5และกรมฯทราบทุกวัน สาหรับในส่วนของ
จังหวัดได้มกี ารประสานงานโดยรายงานให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามผัง

.
(13) การดาเนินงานป้ องกันและบรรเทาภัยจากนา้ ในพื้นทีโ่ ครงการ
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โครงการได้ดาเนินการจัดทาแผนงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า โดยแบ่งเป็ น แผนก่อนน้ ามา,
ระหว่างน้ ามา และหลังเกิดอุทกภัย ซึ่งมีท้งั มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามปฏิทินการ
ดาเนินการ

(14) การส่ งเสริมให้ มกี ารควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนา้ ในพื้นทีโ่ ครงการ
โครงการฯ ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ าของอ่างเก็บน้ าในความรับผิดชอบ จานวน 13 แห่ง ส่ง
ให้สานักวิจยั และพัฒนาทาการตรวจสอบสภาพน้ าของโครงการเป็ นประจาทุกไตรมาส
(15) การติดตามและประเมินผลการส่ งนา้
โครงการฯได้มอบหมายให้ ฝ่ ายส่งน้ าในพื้นที่ เป็ นผูด้ าเนินการติดตามและประเมินผลการส่งน้ า
และรายงานให้ฝ่ายจัดสรรน้ าทราบ
(16) การรายงานผลการบริหารจัดการนา้ และการจัดเก็บข้อมูล
โครงการฯได้มกี ารรายงานผลการบริ หารจัดการน้ า ให้กรมฯ และสชป.5 เป็ นประจาทุกวัน ทาง
internet และ e-mail และได้มีการจัดเก็บข้อมูลทั้ง hard copy และ digital file นอกจากนี้ยงั มีการรายงานผล
การบริ หารจัดการน้ า หลังจากเสร็ จสิ้น ฤดูกาลเพาะปลูก
(17) การให้ ความช่ วยเหลือในภาวะวิกฤติ
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2.2 การบารุงรักษา
(1) การจัดทาบันทึกประวัติ ฐานข้อมูลการตรวจสอบสภาพและการบารุงรักษาอาคารชลประทาน
โครงการฯ จะดาเนินการสารวจสภาพของอาคารชลประทาน และมีการบารุ งรักษาอาคารให้
พร้อมที่จะใช้งานได้ ก่อนที่จะเริ่ มฤดูกาลเพาะปลูก หรื อก่อนเริ่ มที่จะส่งน้ าให้กบั ผูใ้ ช้น้ า

(2) การดาเนินงานบารุงรักษาปกติ เชิงป้องกัน และกรณีเร่ งด่ วน
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- การบารุ งรัก ษาเขื่อนเก็บกักน้ าและอาคารประกอบ โดยการจัด เรี ยงหิ นทิ้งด้านหน้ามิให้เกิ ด
โพรงลึก การตัดหญ้าลาดเขื่อน บารุ งรักษาเครื่ องกว้านบานระบายโดยการทาจารบีที่เฟื องและเกลียว เติม
น้ ามันไฮดรอลิก และทาสีบานระบาย
- การบารุ งรักษาคลองส่ งน้ า โดยการอุดรู โพรงบริ เวณขอบคลอง ตัดหญ้าและต้นไม้ตามแนว
คลอง
- การบารุ งรักษาอาคารชลประทานในคลองส่ งน้ า โดยการบารุ งรักษาเครื่ องกว้านบานระบาย
ทาจารบีและทาสี บานระบาย จัดเรี ยงหิ นด้านหน้าและด้านท้ายอาคารให้มีความมัน่ คงแข็งแรง อุดรู โพรง
บริ เวณโดยรอบอาคาร กาจัดขยะด้านหน้าอาคารบังคับน้ าและเขียน กม. ที่อาคารให้ชดั เจน
(3) การบันทึกประเมินผลการบารุงรักษา ประจาฤดูกาล
จัดทารายงานเสร็ จงานของแต่ละงานที่ได้รับงบประมาณเสนอคณะกรรมการตรวจรับงาน
และโครงการฯ
(4) การจัดลาดับความสาคัญงานซ่ อมแซม ปรับปรุง และบารุงรักษา
โครงการชลประทานเลย มีวิธีจดั ลาดับความสาคัญของงานซ่อมแซม ปรับปรุ งและบารุ งรักษา
โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ความสาคัญของอาคาร ความพร้อมของแบบ ประโยชน์ที่ได้รับ เริ่ มต้นด้วยการ
เปรี ยบเทียบ “ความสาคัญ” ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ เพื่อหา “น้ าหนัก” ของแต่ละเกณฑ์ จากนั้นจึง
นา มาจัดลาดับสาคัญ เพื่อจัดทาแผนงานงบประมาณ
(5) การปฏิบัตติ ามนโยบายการบารุงรักษาทีก่ รม กาหนด
โครงการมีวิธีการนานโยบาย การบารุ งรักษาที่กรมฯ กาหนดมาปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การบารุ งรักษาเชิงป้องกัน โดยการดาเนินการกาหนดแนวทางการป้องกันมิให้อาคาร
ชลประทานชารุ ดเสียหายก่อนอายุใช้งาน คือหาแนวทางป้องกันมิให้วสั ดุภายนอกมากระทบให้เกิดความ
เสียหาย
2. การบารุ งรักษาปรกติ โดยการดาเนินการบารุ งรักษาเป็ นปกติประจาวัน เช่น อุดรู โพรง ตัด
หญ้า จัดเรี ยงหิน ทาจารบี ตรวจสอบน้ ามันไฮดรอลิก เป็ นต้น
3. การบารุ งรักษากรณี เร่ งด่วน โดยการตรวจสอบเร่ งด่วน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
จากน้ าท่วม แผ่นดินไหว เช่น การตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตา เป็ นต้น

2.3 การประเมินผลการส่ งน้า
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(1) การคานวณประสิทธิภาพการชลประทานประจาฤดู (ร้ อยละ) หรือคานวณปริมาณการใช้ นา้ ของ
พืชต่อฤดู (ลบ.ม./ไร่ )

(2) การบันทึกประเมินผลการบริหารจัดการนา้ ในวิธีการอื่น ๆ ประจาฤดูกาล

(3) การบันทึกผลประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการชลประทานเป็ นรายฤดูกาล และรายปี
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(4) การประเมินความเสียหายหลังการส่ งนา้
โครงการฯ ได้มกี ารสารวจข้อมูลความเสียหายและรายงานเป็ นประจาทุกสัปดาห์ ตามแบบฟอร์ม
จบ.1-45
(5) การประเมินต้นทุนผลผลิตของโครงการตามเกณฑ์ทกี่ รม กาหนด

2.4 การปฎิบัตติ ามพรบ.ชลประทานที่เกีย่ วข้อง
(1) การดาเนินการประกาศชลประทานตามมาตรา 5 และมาตรา 8 ของโครงการอย่างไร
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ชื่ อโครงการ

จานวนทางนา้

ประกาศ

ประกาศ

มาตรา 5

มาตรา 8

ฝายห้วยน้ าหมาน

3

3

-

อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าหมาน

2

2

1

อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าพาว

3

3

-

อ่างเก็บน้ าห้วยแห้ว

4

4

1

อ่างเก็บน้ าห้วยน้อย

2

2

-

อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าวัก

2

2

-

อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าสวย

2

2

-

อ่างเก็บน้ าห้วยโป่ ง

1

1

-

อ่างเก็บน้ าห้วยชม

1

1

-

อ่างเก็บน้ าห้วยไร่

1

1

-

อ่างเก็บน้ าห้วยลิ้นควาย

3

3

1

อ่างเก็บน้ าห้วยอีเลิศ

5

5

-

อ่างเก็บน้ าห้วยยาง

5

5

1

ฝายยางบ้านติดต่อ

1

-

-

อ่างฯศูนย์พนั ธ์ไม้หว้ ยศอก

1

-

-

ระบบส่ งน้ าห้วยศอก

1

-

-

ฝายห้วยน้ าผัก

1

-

-

อ่างฯสถานีเกษตรที่สูงภูเรื อ

1

-

-

อ่างฯห้วยโขงช้าง

1

-

-

ฝายทดน้ าห้วยน้ าหมัน

1

-

-

ฝายบ้านเดิ่น

1

-

-

อ่างฯห้วยเหวหวะ

1

-

-

อ่างฯห้วยขัน

1

-

-

อ่างฯบ้านน้ าแคม

1

-

-

อ่างฯห้วยหาดเบี้ย

1

-

-

อ่างฯห้วยถ้ าใหญ่

3

-

-

ประกาศ

ประกาศ

มาตรา 5

มาตรา 8

ชื่ อโครงการ

จานวนทางนา้

หมายเหตุ

หมายเหตุ

- 47 อ่างฯห้วยซวก

1

-

-

อ่างฯห้วยเหมืองนา

1

-

-

อ่างฯห้วยบุ่ง

2

-

-

ฝายห้วยโป่ ง

1

-

-

ฝายบ้านนาผักก้าม

1

-

-

อ่างฯห้วยม่วง

1

-

-

อ่างฯห้วยน้ าก่า

1

-

-

ฝายห้วยกอก

1

-

-

รวม

58

34

4

(2) การจัดเก็บรายได้ ของโครงการชลประทานตามมาตรา 8
ปริมาณนา้

รายได้ ค่าชลประทาน

(ลบ.ม.)

ปี 2554 (บาท)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย

4,788,661

2,561,933.64

เทศบาลตาบลภูกระดึง

209,569

112,119.42

รวม

4,998,230

2,674,053.06

ชื่ อผู้ใช้ นา้

หมายเหตุ

(3) การดูแลและการบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุ และการบุกรุกที่ราชพัสดุโครงการ
การบริ หารจัดการพื้นที่ราชพัสดุ โครงการฯ ได้ดาเนินการตามรู ปแบบที่กรมฯ กาหนด โดยให้อยูใ่ น
เกณฑ์การพิจารณาอนุญาต และการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบนั มีเส้นทางหลายสายตัดผ่าน คลองส่งน้ า
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องดาเนินการพิจารณาอนุญาตตามระเบียบของกรมชลประทาน
การบุกรุ กที่ราชพัสดุ ในความรับผิดชอบดูแลของโครงการฯ นั้น มีจานวน 9 ราย โครงการได้
รายงานให้กรมฯ ทราบ เป็ นประจาทุกเดือน ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการแจ้งให้ร้ื อถอนสิ่งปลูก
สร้างออกให้พน้ เขตชลประทาน

หมวดที่ 3 การมีส่วนร่ วมขององค์ กรผู้ใช้ น้าชลประทาน
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
3.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
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(1) การจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
โครงการชลประทานเลย มีวิธี ก ารก าหนดผูร้ ั บ บริ ก ารตามประเภทการให้บ ริ ก าร โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. ผูร้ ั บ บริ การประเภทผูใ้ ช้น้ า มี ก ารก าหนดตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้น้ า ออกเป็ น 3
วัตถุประสงค์ คือ
1.1 เพื่อการเกษตรกรรม ประกอบด้วย ผูใ้ ช้น้ าเพื่อเกษตรกรรมในเขตชลประทาน และ ผูใ้ ช้
น้ าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน
1.2 เพื่อการอุปโภค-บริ โภค ประกอบด้วย ผูใ้ ช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค
1.3 เพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผูใ้ ช้น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม
2. ผูร้ ับบริ การประเภทผูไ้ ด้รับผลกระทบจากน้ า เป็ นผูร้ ับบริ การที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม
น้ าแล้ง น้ าเสี ย ซึ่ งเป็ นไปตามประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 การป้ อ งกัน และบรรเทาภัย อัน เกิ ด จากน้ า
ประกอบด้วย ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากน้ า
3. ผูร้ ับบริ การประเภทอื่น ๆ เช่น หน่วยราชการต่าง ๆ
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกาหนดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียตามประเภทผูไ้ ด้รับผลกระทบ จาก
การดาเนิ นงานของส่ วนราชการ ประกอบด้วย ประชาชนผูถ้ ูกเวนคืนหรื อขอใช้ที่ดินเพื่อการชลประทาน
และก านดตามประเภทผูก้ ่อให้เกิด ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของส่ วนราชการ ประกอบด้วย องค์ก ร
พัฒนาเอกชน (NGO)
(2) การกาหนดช่ องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและ ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ช่ องทางการติดต่อของผู้รับบริการ แนวทางในการกาหนดวิธีปฏิบัติ การทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าบุคคลากรที่
และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ของบุคลากร
เกีย่ วข้ องทุกคนได้ ปฏิบัตติ ามวิธี
ปฏิบัตทิ กี่ าหนด
1.ติดต่อด้วยตัวเอง
1.ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบตั ิ 1.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
2.ทางโทรศัพท์
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่
การติดต่อ
3.ผ่านอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
2.สอบถามผูร้ ับบริ การด้วยตัวผู ้
4.เจ้าหน้าที่ชลประทานในสนาม 2.กาหนดผังกากับงาน
บริ การเอง
5.E-mail
3.มอบหมายหน้าที่
3.รายงานในที่ประชุม
4.สร้างจิตสานึกในการบริ การที่ดี
(3) การจัดการข้ อเสนอแนะและข้ อร้ องเรียน
กระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียน

งานบริ หารโครงการฯ
รับเรื่ องร้องเรี ยน

ผูอ้ านวยการ
โครงการฯ

หัวหน้าฝ่ ายฯ
ที่เกี่ยวข้อง

ผูอ้ านวยการ
โครงการฯ
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- คัดกรองและตรวจสอบ
- เสนอ

- พิจารณา/สัง่ การ

- ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
- พิจารณา
- ดาเนินการแก้ไข
- แจ้งกลับผู ้
เบื้องต้นและรายงาน
ร้องเรี ยน
1.งานบริ หารทัว่ ไปรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้วคัดกรอง/ตรวจสอบ นาเสนอ ผอ.โครงการฯ
2. ผอ.โครงการฯพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนแล้วสัง่ การให้หวั หน้าฝ่ ายฯ ที่เกี่ยวข้องรับไปตรวจสอบ
3. หัวหน้าฝ่ ายฯ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น แล้ว
รายงานผอ.โครงการฯ ทราบ
4. ผอ.โครงการฯ พิจารณาแล้วแจ้งผลการดาเนินงานกลับยังผูร้ ้องเรี ยน
(4) การนาข้ อมูลในการรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงกระบวนการทางาน
โครงการชลประทานเลย ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบตั ิงาน และการปรับปรุ ง
กระบวนการทางาน รวมถึงการพัฒนาการบริ การใหม่ๆ ดังนี้
วิธีการรับฟังและเรียนรู้ความ
การนามาใช้ ในการปฏิบัตงิ าน
ข้ อมูลทีไ่ ด้ รับจากการรับฟัง
ต้องการและความคาดหวังหลัก
และปรับปรุงกระบวนการ
1. แผนการประเมินความพึง
1.การส่งน้ าไม่ทวั่ ถึง
1. ติดตามและควบคุมการ
พอใจ
2.อาคารชลประทานเสียหาย แพร่ กระจายน้ าให้ทวั่ ถึง
2. การประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ า
3. ไม่ได้รับความเป็ นธรรมใน 2. วางแผนปรับปรุ งอาคาร
3. จัดเวทีประชาคม
การให้บริ การ
ชลประทาน
4. ตูร้ ับความคิดเห็น
4. มีการปล่อยน้ าเสียลงคลอง 3. ประชุมชี้แจงและจัดทา
5.หน่วยรับเรื่ องร้องเรี ยน
5. ไม่ทนั ต่อความต้องการ
ข้อตกลงร่ วมกัน
6.เข้าพบด้วยตนเอง
6. ต้องการให้ปรับปรุ งอาคาร 4. เพิม่ เวลาหรื อช่องทางการ
7. จดหมาย
เพิ่มเติม
บริ การ
8. โทรศัพท์
7.ไม่รับทราบการแจ้งข่าวสาร 5. ประชาสัมพันธ์ให้ถี่ข้ ึน
9. สื่อมวลชลท้องถิ่น
6. ประสานหน่วยงานที่
10. อาสาสมัครประทาน
เกี่ยวข้อง

3.2 การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งองค์กรผู้ใช้ น้าชลประทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
(1) การสร้ างความเข้ าใจกับกลุ่มผู้ใช้ นา้ ชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน อาสาสมัคร
ชลประทาน อย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ
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โดยการให้ฝ่ายส่งน้ าเจ้าของพื้นที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการประชุมเกษตรกรผูใ้ ช้น้ าในแต่ละ
ฤดูกาลของการส่งน้ า เพื่อส่งเสริ มและทาความเข้าใจในระยะของการเพาะปลูกและการส่งน้ า การใช้น้ าของ
เกษตรกร
(2) การพัฒนาและการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งขององค์กรผู้ใช้ นา้ ชลประทาน
โดยการจัดการประชุม อบรม เพื่อให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ ตลอดจนพาศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
ยังดาเนินการให้มีงานจ้างเหมาซ่อมแซมบารุ งรักษาโดยกลุ่มผูใ้ ช้น้ าให้มากขึ้น
(3) การพัฒนาและการเสริมสร้ างความเข็มแข็งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
โดยการนาเอาองค์กรผูใ้ ช้น้ าชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชลประทาน
และส่วนราชการหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ชลประทานหรื อมีหน้าที่รับผิดชอบและดูแล ในด้าน
การส่งน้ าและบารุ งรักษา ด้านการพัฒนา ส่งเสริ มการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ให้มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการชลประทาน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และให้มีการประชุม
คณะกรรมการ จัดการชลประทาน ( JMC) ตลอดจนพยายามกระตุน้ ให้คณะกรรมการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
(4) การพัฒนาและการเสริมสร้ างความเข็มแข็งอาสาสมัครชลประทาน
โดยการส่งอาสาสมัครเข้าร่ วมอบรมกับสานักส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
สอนงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู ้อย่างสม่าเสมอ และถือปฏิบตั ิเสมือนเป็ นเจ้าหน้าที่ชลประทาน
(5) การวัด ความพึง พอใจและไม่ พึงพอใจของผู้ใช้ น้าชลประทาน และการน าผลมาปรับ ปรุ งการ
ให้ บริการให้ ดียงิ่ ขึน้
โครงการฯ ได้ดาเนิ น การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจ
ตามที่กรมฯ กาหนด และได้นาผลสารวจมาทบทวนเพื่อปรับปรุ งผลการดาเนินการ
(6) การประเมินความเข้ มแข็งองค์กรผู้ใช้ นา้ ชลประทาน และนาผลมาปรับปรุงความเข้ มแข็งของ
องค์กรให้ดียงิ่ ขึน้
โครงการฯ ได้ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผูใ้ ช้น้ า ในเดือนกันยายนของทุกปี และสรุ ปรายงาน
ให้กรมฯ ทราบ เพื่อรวบรวมสรุ ปเป็ นภาพรวมของกรมฯ และได้นาผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุ งผลการ
ดาเนินการ

3.3 การบริหารองค์กรผู้ใช้ น้า
(1) การจัดทาปฏิทนิ กิจกรรมประจาปี และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
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โครงการฯได้จดั ทาแผนการปฏิบตั ิงาน และ รายงานผลรายไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กรม
กาหนด

(2) การเข้ าร่ วมบริห ารจัด การน้าของกลุ่มบริ ห ารการใช้ น้าชลประทาน กลุ่มผู้ใช้ น้าชลประทาน
พื้นฐาน อาสาสมัคร และคณะกรรมการจัดการชลประทาน
โครงการฯ ได้จดั ให้มีการประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ า เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ขอ้ มูลสถานการณ์น้ า
เพื่อร่ วมกันตัดสิ นใจในการวางแผนการปลูกพืชและการรักษาปริ มาณน้ าในอ่างเก็บน้ า โดยมอบหมายให้
ฝ่ ายส่งน้ าและบารุ งรักษา เจ้าของพื้นที่ เป็ นเจ้าภาพหลัก
(3) การบารุงรักษาอาคารชลประทานให้ มสี ภาพดีอยู่เสมอ
โครงการฯ ได้สนับสนุนให้กลุ่มผูใ้ ช้น้ าชลประทาน ดาเนินการบารุ งรักษาอาคารชลประทาน
และระบบส่งน้ าให้มีสภาพดีอยูเ่ สมอ โดยดาเนินการก่อนฤดูกาลส่งน้ า ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
(4) การบริหารองค์กรผู้ใช้ นา้ และกองทุนมีความโปร่ งใส
ปัจจุบนั ยังไม่มกี องทุนชลประทาน

(5) การส่ งเสริมให้ มที ที่ าการกลุ่มและบอร์ ดสาหรับติดประกาศต่าง ๆ
โครงการฯได้ก่อสร้างอาคารกลุ่มผูใ้ ช้น้ า เมื่อปี 2553 จานวน 1 หลัง
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(6) การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้ นา้ บารุงรักษาอาคารชลประทาน
โครงการฯมีนโยบายที่จะให้มีการจ้างเหมากลุ่มผูใ้ ช้น้ าชลประทาน บารุ งรักษาอาคารชลประทาน
โดยแนวโน้มในการแบ่งยอดงบประมาณ 1 โครงการ 1 ล้านบาท จะให้มีงานจ้างเหมาเพิม่ มากขึ้นทุกปี

(7) การส่ งเสริมให้ มกี ารอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทางนา้ เพื่อคุณภาพนา้ ที่ดี
ในการประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ าชลประทานพื้นฐาน กลุ่มบริ หารการใช้น้ าชลประทาน หรื อในโอกาส
เข้าร่ วมประชุมกับส่วนราชการอื่น จะชี้แจงให้ที่ประชุมตระหนักถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้ า

หมวดที่ 4 ผลสั มฤทธิ์ของงาน
มิตดิ ้ านประสิ ทธิผล
(1) ร้ อยละของคุณภาพนา้ ในอ่างเก็บนา้ และทางนา้ ชลประทานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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 เป็ นการตรวจวัดคุณภาพนา้ ในอ่ างเก็บนา้ ที่โครงการรั บผิดชอบที่ผ่านเกณฑ์

หารด้ วย

จานวนอ่ างเก็บนา้ ที่โครงการรั บผิดชอบทั้งหมด

ร้อยละของคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าและ

1

2

3

4

5

60

70

80

90

100

ทางน้ าชลประทานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปี 2552 คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า จานวน 12 อ่าง ผ่านเกณฑ์ท้งั 12 อ่าง เท่ากับผ่านเกณฑ์ 100 %
ปี 2553 คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า จานวน 12 อ่าง ผ่านเกณฑ์ท้งั 12 อ่าง เท่ากับผ่านเกณฑ์ 100 %
ปี 2554 คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า จานวน 12 อ่าง ผ่านเกณฑ์ท้งั 12 อ่าง เท่ากับผ่านเกณฑ์ 100 %
คะแนนที่ได้ = 5
(2) ร้ อยละของรายได้ เกษตรกรที่เพิม่ ขึน้
 เป็ นการวัดจานวนรายได้ ของเกษตรกรที่เพิ่มขึน้ หารด้ วย จานวนรายได้ ของเกษตรกรใน
พืน้ ที่โครงการทั้งหมด

ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

1

2

3

4

5

1%

3%

5%

7%

9%

ปี 2553 เกษตรกรมีรายได้

137,072,000.-บาท

ปี 2554 เกษตรกรมีรายได้

156,035,046.-บาท

ร้อยละของรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น =

156 ,035 ,046  137 ,020 ,000
137 ,072 ,000

*100  12 .15%

คะแนนที่ได้ = 5
(3) ร้ อยละที่เพิม่ ขึน้ ของผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่
 เป็ นการวัดผลผลิตเฉลีย่ ของโครงการ ที่เพิ่มขึน้ โดยเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การ
ให้ คะแนน ดังนี ้
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ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

1

2

3

4

5

1%

3%

5%

7%

9%

ปี 2553 ผลผลิตเฉลี่ย 450.0 กก./ไร่
ปี 2554 ผลผลิตเฉลี่ย 480.5 กก./ไร่
ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ =

480 .5  450 .0
450 .0

*100  6.7%

คะแนนที่ได้ = 3.85
(4) จานวนพืน้ ที่บริหารจัดการนา้ ในเขตชลประทานที่โครงการรับผิดชอบ (Cropping Intensity)
 เป็ นการวัดจานวนพืน้ ที่ในการบริ หารจัดการนา้ ในฤดูฝน + ฤดูแล้ง

โดยคิดจากพืน้ ที่

ชลประทานของโครงการ โดยคิดเป็ นค่ าพืน้ ฐานที่ 130%
1

2

3

4

5

จานวนพื้นที่บริ หารจัดการน้ าในเขต
ชลประทานที่โครงการรับผิดชอบ

120%

125% 130% 135%

140%

(Cropping Intensity)
ปี 2552 พื้นที่ชลประทาน 16,767 ไร่ พื้นที่บริ หารจัดการน้ า 23,967 ไร่ = 142.94 %
ปี 2553 พื้นที่ชลประทาน 16,767 ไร่ พื้นที่บริ หารจัดการน้ า 24,633 ไร่ = 146.91 %
ปี 2554 พื้นที่ชลประทาน 16,767 ไร่ พืน้ ที่บริ หารจัดการน้ า 24,797 ไร่ = 147.89 %
คะแนนที่ได้ = 5
(5) ร้ อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้งทีโ่ ครงการ
รับผิดชอบ
 เป็ นการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในพืน้ ที่โครงการจากอุทกภัยและภัยแล้งตลอด
ฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยมีค่าความเสียหายเฉลีย่ พืน้ ฐานที่ 0.145 %
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1

2

3

4

5

ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ
ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัย

0.245

0.195 0.145 0.095

0.045

แล้งที่โครงการรับผิดชอบ
ปี 2552 ไม่มีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน
ปี 2553 ไม่มีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน
ปี 2554 ไม่มีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน
คะแนนที่ได้ = 5

มิตดิ ้ านคุณภาพการให้ บริการ
(6) ร้ อยละของผู้ใช้ นา้ ในเขตพื้นทีช่ ลประทานที่พอใจต่อการบริหารจัดการนา้
 เป็ นการวัดคุณภาพการให้ บริ การของโครงการที่มีต่อลูกค้ าตามรายละเอียดแบบประเมิน
ความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจที่ก าหนด โดยจะดูในเรื่ องความพึ งพอใจต่ อการบริ หาร
จัดการนา้ ของโครงการ
1

2

3

4

5
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70

75

80

85

ร้อยละของผูใ้ ช้น้ าในเขตพื้นที่
ชลประทานที่พอใจต่อการบริ หาร
จัดการน้ า
ปี 2553 ผูใ้ ช้น้ ามีความพึงพอใจ ร้อยละ 79.2 %
ปี 2553 ผูใ้ ช้น้ ามีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.9 %
คะแนนที่ได้ = 4.38
(7) ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ านของโครงการ
 เป็ นการวัดความพึงพอใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโครงการ ที่มตี ่ อการบริ หารจัดการของ
โครงการ
1

2

3

4

5
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ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของโครงการ

65

70

75

80

85

ไม่ได้มีการวัดความพึงพอใจของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานของโครงการ ที่มีต่อการบริ หารจัดการของ
โครงการ
(8) ร้ อยละความสาเร็จของการจัดการข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น และ
วิธีการแก้ไข เปรียบเทียบกับจานวนเรื่ องทั้งหมด
 เป็ นการวัดความสาเร็ จในการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของโครงการ

ว่ าได้ มกี ารดาเนินการ

จัดการในเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะ จากการรั บฟังความคิดเห็นมาดาเนินการมีผลเป็ น
อย่างไรโดยตั้งค่ ามาตรฐานไว้ ที่ 75%
1

2

3

4

5

55

65

75

85

95

ร้อยละความสาเร็ จของการจัดการข้อ
ร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะจากการรับ
ฟังความคิดเห็น

และวิธีการแก้ไข

เปรี ยบเทียบกับจานวนเรื่ องทั้งหมด
ปี 2554 มีเรื่ องร้องเรี ยน จานวน 29 เรื่ อง ดาเนินการแล้ว 23 เรื่ อง = 79.31 %
คะแนนที่ได้ = 3.43

มิตดิ ้ านประสิ ทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ
(9) ร้ อยละเปรียบเทียบแผนและผลการระบายนา้ เปรียบเทียบกับ ROS
 เป็ นการเปรี ยบเที ยบแผน-ผลการระบายน้าเปรี ยบเที ยบกับ แผน ROS โดยจะดู ค วาม
เบี่ยงเบนของเส้ นแผนและผลเป็ นอย่างไร โดยมีค่ามาตรฐานการเบี่ยงเบนไม่เกิน 10%
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1
ร้อยละเปรี ยบเทียบแผนและผลการ
ระบายน้ าเปรี ยบเทียบกับ ROS

20%

2

3

15% 10%

4

5

5%

0%

คะแนนที่ได้ = 2.48

(10) ร้ อยละของกลุ่มผู้ใช้ นา้ ชลประทานที่มคี วามเข้ มแข็งในการบริหารจัดการนา้
 เป็ นการวัดความเข็มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ นา้ ชลประทานตามแบบประเมินความเข็มแข็ง
องค์ กรผู้ใช้ นา้
1

2

3

4

5
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ร้อยละของกลุ่มผูใ้ ช้น้ าชลประทานที่มี
ความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการน้ า

50%

60% 70%

80%

90%

ปี 2552 กลุ่มผูใ้ ช้น้ า 11 กลุ่ม เข้มแข็ง 2 กลุ่ม = 18.18 %
ปี 2553 กลุ่มผูใ้ ช้น้ า 11 กลุ่ม เข้มแข็ง 2 กลุ่ม = 18.18 %
ปี 2554 กลุ่มผูใ้ ช้น้ า 11 กลุ่ม เข้มแข็ง 3 กลุ่ม = 27.27 %
คะแนนที่ได้ = 0
(11) ร้ อยละของพื้นที่ชลประทานที่มกี ารตั้งกลุ่มผู้ใช้ นา้ ชลประทานพื้นฐาน
 เป็ นการวัดถึงโครงการมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ นา้ ชลประทานพืน้ ฐานครอบคลุมพืน้ ที่
โครงการที่รับผิดชอบคิดเป็ นร้ อยละ
1
ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มกี ารตั้ง
กลุ่มผูใ้ ช้น้ าชลประทานพื้นฐาน

50%

2

3

60% 70%

4

5

80%

90%

ปี 2553 มีกลุ่มผูใ้ ช้น้ าพื้นฐาน จานวน 232 กลุ่ม พื้นที่ 16,767 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 16,767 ไร่
ปี 2554 มีกลุ่มผูใ้ ช้น้ าพื้นฐาน จานวน 232 กลุ่ม พื้นที่ 16,767 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 16,767 ไร่
= 100 %
คะแนนที่ได้ = 5

(12) ร้ อยละของพืน้ ที่ชลประทานที่มกี ารตั้งกลุ่มบริหารการใช้ นา้ ชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคม
ฯ และสหกรณ์ฯ ต่อพื้นที่โครงการ
 เป็ นการวัดถึงโครงการมีการจัดตั้งกลุ่มบริ หารการใช้ นา้ ชลประทาน

กลุ่มเกษตรกรฯ

สมาคมฯ และสหกรณ์ ฯ ครอบคลุมพืน้ ที่โครงการที่รับผิดชอบคิดเป็ นร้ อยละของพืน้ ที่
ชลประทานที่มกี ารตั้ง ต่ อพืน้ ที่โครงการ
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1

2

3

4

5

80%

90%

ร้อยละของพื้นที่ ชลประทานที่มีการตั้ง
กลุ่มบริ หารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่ม
เกษตรกรสมาคมฯ และสหกรณ์ ฯ ต่ อ

50%

60% 70%

พื้นที่โครงการ
ปี 2553 มีกลุ่มบริ หารการใช้น้ า จานวน 11 กลุ่ม พื้นที่ 16,767 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 16,767 ไร่
ปี 2554 มีกลุ่มบริ หารการใช้น้ า จานวน 11 กลุ่ม พื้นที่ 16,767 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 16,767 ไร่
= 100 %
คะแนนที่ได้ = 5
(13) ร้ อยละของการสร้ างความเข้ าใจกับผู้ใช้ นา้ อย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวที
ชุมชน ฯลฯ เปรียบเทียบกับแผน
 เป็ นการวัดถึงโครงการได้ ดาเนินการสร้ างความเข้ าใจกับผู้ใช้ นา้ อย่างต่ อเนื่อง

โดยการ

ประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ โดยเปรี ยบเทียบกับแผนงานของโครงการ
1

2

3

4

5

90%

100%

ร้อยละของการสร้างความเข้าใจกับผูใ้ ช้
น้ าอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม
ดูงาน
การจัดเวทีชุมชน
ฯลฯ

60%

70% 80%

เปรี ยบเทียบกับแผน
ปี 2554 ได้ดาเนินการประชุม อบรม สร้างความเข้าใจกับผูใ้ ช้น้ าอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน 100 %
คะแนนที่ได้ = 5
(14) ร้ อยละของความสาเร็จของแผน 5 ปี ที่สามารถดาเนินการได้ จริงตามแผน
 เป็ นการวัดถึงผลสัมฤทธิ์ของแผน MTEF หรื อแผน 5 ปี

ที่โครงการดาเนินงานและ

สามารถใช้ ได้ จริ ง เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพในการวางแผนงานของโครงการ
1

2

3

4

5
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ร้อยละของความสาเร็ จของแผน 5 ปี
ที่สามารถดาเนินการได้จริ งตามแผน

50%

60% 70%

80%

90%

แผน MTEF ปี 2554 จานวน 11 งาน ได้รับงบประมาณ 3 งาน = 27.27 %
คะแนนที่ได้ = 0
(15) ร้ อยละของแผนบริหารความเสี่ยงทีน่ าไปใช้ ปฏิบัตงิ านจริง
 เป็ นการวัดโครงการได้ มกี ารจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง และนาแผนบริ หารความเสี่ยง
ของโครงการมาใช้ ในการดาเนินงานของโครงการ โดยดูจากแผนและผลการปฏิบัติงาน
1
ร้อยละของแผนบริ หารความเสี่ยงที่
นาไปใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง

60%

2

3

70% 80%

4

5

90%

100%

จากการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยง และนาแผนบริ หารความเสี่ยงของโครงการไปใช้ในการ
ดาเนินงานของโครงการ จนเห็นได้ว่าความเสี่ยงที่กาหนดไว้ลดลงทุกความเสี่ยง จึงสรุ ปได้ว่า สามารถนา
แผนบริ หารความเสี่ยงไปใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง 100%
คะแนนที่ได้ = 0
(16) ร้ อยละของงานซ่ อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผน
ในแต่ละปี (ร้ อยละ)
 เป็ นการตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานซ่ อมแซม ปรั บปรุ ง และงานบรรเทาภัย
ทางนา้ ที่แล้วเสร็ จตามแผน โดยวัดแผนผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ วัดราย
โครงการ โดยให้ โครงการทาเป็ นรายละเอียดรายโครงการ โดยเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักตาม
งบประมาณที่ได้ รับ
1
ร้อยละของงานซ่อมแซม

3

ปรับปรุ ง

ระบบชลประทานและงานบรรเทา
อุทกภัยที่แล้วเสร็ จตามแผนในแต่ละปี
(ร้อยละ)

2

80%

90% 100%

4

5

เสร็ จ

เสร็ จ

ก่อน

ก่อน

15 กย.

1 กย.
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ลา
ดับ
ที่

รายการ

1 ระบบส่ งน้ าสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านกกเกลี้ยง

2 ขุดลอกและพัฒนาลาน้ า
เลยระยะที่ 4

3

กาจัดวัชพืช

4 บารุ งรักษาทางลาเลียง
ใหญ่

5 ซ่ อมแซมระบบ
ชลประทาน

6 บารุ งรักษาเนื่องจากขาด
อัตรากาลัง

7
8

600,000
116,400

ซ่ อมแซมฝายห้วยไผ่ใต้

รายการ

13 ซ่ อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วย

100 % 80% 90% 100%

เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.

80% 90% 100%
80% 90% 100%

100 % 80% 90% 100%

790,000

100 % 80% 90% 100%

815,000

น้ าจันทร์
11 ซ่ อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วย
โปร่ งศรี โทน

3

1,000,000

ซ่ อมแซมฝายห้วยสี เสี ยด

10 ซ่ อมแซมฝายน้ าล้นบ้าน

2

10,000,000 100 % 80% 90% 100%

930,000

ห้วยปวน

ลา
ดับ
ที่

1,924,500

ซ่ อมแซมฝายห้วยเดื่อ

9 ซ่ อมแซมคลองส่งน้ าฝาย

12

งปม.
(X)

ผลการ
ดาเนิน
1
งาน
(%)

เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.

80% 90% 100%
80% 90% 100%

1,000,000

100 % 80% 90% 100%

1,870,718

100 % 80% 90% 100%

1,973,292

100 % 80% 90% 100%

1,000,000

100 % 80% 90% 100%

งปม.
(X)
870,000

ผลการ
ดาเนิน
1
งาน
(%)
เสร็ จก่อน

2

3

80% 90% 100%

4

5

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

4

1 กย.

5

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน

คะแนน
คะแนน เฉลีย่
ที่ได้ ถ่ วง
(y) นา้ หนัก
(m)
3

0.05

3

0.28

5

0.03

5

0.01

3

0.03

3

0.02

5

0.04

5

0.03

3

0.05

3

0.06

3

0.03

3

0.04

คะแนน
คะแนน เฉลีย่
ที่ได้ ถ่ วง
(y) นา้ หนัก
(m)
5

0.04
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แล้ง

14 ซ่ อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วย
ลาดหญ้า

15 ซ่ อมแซมถนนบนคัน

คลอง RMCฝายห้วยน้ า
หมาน

16 ซ่ อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วย
ร่ องคาน

17
18

9,400,790
1,000,000

ซ่ อมแซมฝายห้วยผึ้ง

1,000,000

ซ่ อมแซมฝายห้วยหลวง

1,000,000

19 ซ่ อมแซมอ่างเก็บน้ าบ้าน
เหมืองแบ่ง

20 ซ่ อมแซมอาคารระบายน้ า
ฝายห้วยทรายคา

21 ซ่ อมแซมอาคารระบายน้ า
อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด

22 ซ่ อมแซมหินเรี ยงด้านท้าย
ฝายห้วยปวน

23 ซ่ อมแซมทานบดินด้าน
ท้าย อ่างเก็บน้ าห้วยบง

24 ซ่ อมแซมทานบดินด้าน
ท้าย อ่างเก็บน้ าห้วยปู่ เต้น

25

890,000

ซ่ อมแซมตัวฝายน้ าคู ้

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

26 งานซ่ อมแซมถนนทางเข้า

หัวงานอ่างเก็บน้ าห้วยน้ า 9,877,975
หมาน
27 งานซ่ อมแซมคลองส่งน้ า
1,776,200
ฝายโนนกกหาด

ลา
ดับ
ที่

รายการ

งปม.
(X)

28 งานซ่ อมแซมคลองส่งน้ า 3,967,200

เสร็ จก่อน

1 กย.

15 กย.

80% 90% 100%

100 % 80% 90% 100%
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.
เสร็ จก่อน

1 กย.

80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%

100 % 80% 90% 100%
100 % 80% 90% 100%

ผลการ
ดาเนิน
1
งาน
(%)

2

3

100 % 80% 90% 100%

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

4

1 กย.

5

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน

5

0.26

3

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

5

0.05

3

0.28

3

0.05

คะแนน
คะแนน เฉลีย่
ที่ได้ ถ่ วง
(y) นา้ หนัก
(m)
3

0.11
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อ่างเก็บน้ าห้วยอีเลิศ

29 งานซ่ อมแซมคลองส่งน้ า
30
31
32
33
34
35

36

อ่างเก็บน้ าห้วยยาง
งานซ่ อมแซมคลองส่งน้ า
อ่างเก็บน้ าห้วยหมาก
หมาง
งานซ่ อมแซมคลองส่งน้ า
อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าคู ้
โครงการจัดหาแหล่งน้ า
สนับสนุนศูนย์พฒั นาปศุ
สัตว์ อ.ด่านซ้าย
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่ งน้ าบ้าน
หนองผือ
ซ่ อมแซมทานบดินและ
อาคารประกอบเขื่อนห้วย
ลิ้นควาย
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าหมาน
ตอนบน
ซ่ อมแซมถนนบนคัน
คลองอ่างฯห้วยอีเลิศ,
หมากหมาว,น้ าคู ้

3,774,000

100 % 80% 90% 100%

3,740,100

100 % 80% 90% 100%

4,973,700

100 % 80% 90% 100%

1,882,100

100 % 80% 90% 100%

20,793,700 100 % 80% 90% 100%
1,262,000

100 % 80% 90% 100%

10,210,000 100 % 80% 90% 100%

1,628,800

100 % 80% 90% 100%

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

เสร็ จก่อน เสร็ จก่อน
15 กย.

1 กย.

3

0.11

3

0.10

3

0.14

3

0.05

3

0.58

3

0.04

3

0.29

3

0.05

107,066,475

3.31

(17) ร้ อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งองค์กรผู้ใช้ นา้ ที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี
(ร้ อยละ)
 เป็ นการวัดแผน-ผลการดาเนินงานของโครงการในงานพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข็ม
แข็งองค์ กรผู้ใช้ นา้ ที่แล้วเสร็ จตามแผนในแต่ ละปี
1

2

3

4

5
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ร้อยละของงานพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กรผูใ้ ช้น้ าที่แล้วเสร็ จ

60%

70% 80%

90%

100%

ตามแผนในแต่ละปี (ร้อยละ)
แผนพัฒนาองค์กรผูใ้ ช้น้ า ปี 2554
จัดประชุมเกษตรกร
จานวน 34 ครั้ง
จัดอบรมกลุ่มผูใ้ ช้น้ า
จานวน 6 ครั้ง
จัดอบรมยุวชลกร 1 วัน
จานวน 1 ครั้ง
จัดอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรี ยน จานวน 8 ครั้ง
ดาเนินการแล้วเสร็ จ 100 %
คะแนนที่ได้ = 5
(18) ร้ อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่เป็ นไปตามแผน (ร้ อยละ)
 เป็ นการวัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบ
ลงทุนที่เป็ นไปตามแผน (ร้อยละ)

80%

2

3

85% 90%

4

5

95%

100%

การเบิกจ่ายงบลงทุน = จานวนที่โครงการเบิกจ่ายงบลงทุน x 100 /งบประมาณที่ได้รับ
= 97,321,216.84 * 100 / 104,179,875
= 93.42 %
คะแนนที่ได้ = 3.68
(19) ร้ อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (เปรียบเทียบรายไตรมาส)
 เป็ นการตรวจสอบการบริ หารจัดการงบประมาณรายไตรมาสโดยดูจาก Cash Flow เพื่อ
ตรวจสอบความแม่นยาของการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ เมื่อเทียบแผน-ผลราย
ไตรมาส รายโครงการ (Budget Item)
{(X1 x 100 /Y1) + (X2 x 100 /Y2) + (X3 x 100 /Y3) + (X4 x 100 /Y4)} /4
กาหนดให้
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X1 , X2 , X3 , X4 =
Y1 , Y2 , Y3 , Y4 =

ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายภาพรวมที่โครงการ
เบิกจ่ ายแต่ ละไตรมาส
วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้ จ่ายเงินในปี งบประมาณ
แต่ ละไตรมาส
1

ร้อยละความสาเร็ จของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน (เปรี ยบเทียบราย
ไตรมาส)
ไตรมาส ที่
1
2
3
4

85%

งบประมาณ
1,000,000
41,991,600
105,344,375
104,179,875

2

3

4

87.5% 90% 92.5%

ผลเบิกจ่าย
0
1,183,934.15
33,092,276.54
97,321,216.84

ความสาเร็ จของผลการเบิกจ่ายเปรี ยบเทียบรายไตรมาส

5
95%

% เบิกจ่าย
0
2.82
31.41
93.42

= (0+2.82+31.41+93.42)/4
= 31.91 %

คะแนนที่ได้ = 0

(20) ต้นทุนการบริหารจัดการนา้ (บาท/ไร่ /ปี )
 เป็ นการคานวณต้ น ทุ น การบริ หารจั ด การน้า โดยเป็ นการค านวณงบประมาณ ตั้ งแต่
เงินเดือน ค่ าจ้ าง ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้ างชั่วคราว งบบริ หาร
ตลอดจนงบประมาณในการซ่ อมแซมปรั บปรุ ง บารุ งรั กษาที่โครงการได้ รับ หารด้ วยพืน้ ที่
เพาะปลูกของโครงการทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
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ต้นทุนการบริ หารจัดการน้ า (บาท/ไร่ /ปี )

ปี 2552 มีตน้ ทุนการบริ หารจัดการน้ า
ปี 2553 มีตน้ ทุนการบริ หารจัดการน้ า
ปี 2554 มีตน้ ทุนการบริ หารจัดการน้ า

1

2

3

4

500-

400-

300-

200-

600

500

400

300

5
200>

1,659.30
บาท/ไร่ /ปี
4,678.16
บาท/ไร่ /ปี
3,352.02
บาท/ไร่ /ปี
คะแนนที่ได้ = 0

(21) จานวนผลผลิตทีไ่ ด้ รับต่อปริมาณนา้ ที่ใช้ ของพืชแต่ละชนิด (กก./ลบ.ม.)
 เป็ นการวัดปริ มาณน้ าที่ส่งให้พ้นื ที่เพาะปลูกส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็ นปริ มาณเท่าใด โดยดู
จากผลผลิตหลักที่ได้ หารด้วย ปริ มาณน้ าที่ส่งให้ (กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร)

จานวนผลผลิตที่ได้รับต่อปริ มาณน้ าที่ใช้
ของพืชแต่ละชนิด (กก./ลบ.ม.)

1

2

3

4

5

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

ปี 2553 จานวนผลผลิต 18,905,800 กก. ปริ มาณน้ าที่ใช้ 34,867,000 ลบ.ม.
ปี 2554 จานวนผลผลิต 21,540,986 กก. ปริ มาณน้ าที่ใช้ 60,327,000 ลบ.ม.
จานวนผลผลิตที่ได้รับต่อปริ มาณน้ าที่ใช้ = 0.36
คะแนนที่ได้ = 1.6

(22) ร้ อยละของพื้นที่ชลประทานทีไ่ ด้ รับนา้ ต่อพื้นที่เป้ าหมาย ฤดูฝนและฤดูแล้ง (ร้ อยละ)
 เป็ นการวั ด การวางแผนพื ้น ที่ ช ลประทานในฤดู ฝนและฤดู แ ล้ ง กั บ พื ้น ที่ ที่ ส ามารถ
ดาเนิ นงานได้ จริ ง โดยจะดูจากแผนที่คานวณปริ มาณน้ากับพืน้ ที่ส่งน้าตามการคานวณ
เทียบกับแผนการเพาะปลูกและปริ มาณนา้ ที่ส่งจริ ง
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ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ า
ต่อพื้นที่เป้าหมาย ฤดูฝนและฤดูแล้ง
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

80

90

100

110

120

ปี 2554 พื้นที่เป้าหมาย 24,963 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกจริ ง 24,797 ไร่ = 99.35 %
คะแนนที่ได้ = 3
(23) ร้ อยละอาคารชลประทาน ระบบส่ งนา้ และระบบระบายนา้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้ดี
 เป็ นการตรวจสอบถึงสภาพอาคารชลประทานของโครงการว่ าอยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีเป็ น
จานวนเท่ าใด เมื่อเทียบกับปริ มาณอาคารทั้งหมด เพื่อจะดูถึงความสอดคล้องกับการตั้ง
งบประมาณงานซ่ อมแซม ปรั บปรุ งของโครงการ

ร้อยละอาคารชลประทาน ระบบส่งน้ า
และระบบระบายน้ าอยูใ่ นสภาพใช้งาน
ได้ดี

1

2

3

4

5

60

70

80

90

100

ปี 2552 อาคารชลประทานทั้งหมด 1,476 แห่ง มีสภาพพร้อมใช้งาน 1,195 แห่ง = 80.96 %
ปี 2553 อาคารชลประทานทั้งหมด 1,495 แห่ง มีสภาพพร้อมใช้งาน 1,305 แห่ง = 87.29 %
ปี 2554 อาคารชลประทานทั้งหมด 1,495 แห่ง มีสภาพพร้อมใช้งาน 1,345 แห่ง = 89.96 %
คะแนนที่ได้ = 4

มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์กร
(24) จานวนองค์ความรู้ (KM) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในคลังจัดการความรู้ของโครงการ
 เป็ นการวัดการจัดการความรู ้ของโครงการที่เพิ่มขึ้นในคลังการจัดการความรู ้ของโครงการ
ซึ่งเป็ นการดาเนินงานตามแผนงาน KM ของกรม
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จานวนองค์ความรู ้ (KM) ที่เพิม่ ขึ้นใน
คลังจัดการความรู ้ของโครงการ

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

เริ่ มดาเนินการในปี 2554 มี องค์ความรู ้ จานวน 1 ความรู ้
คะแนนที่ได้ = 0
(25) ร้ อยละความก้าวหน้ าเฉลีย่ ของโครงการที่เพิม่ ขึน้ ในการประเมินสมรรถนะหลัก (สมรรถนะหลัก
7 ตัว)
 ให้ แสดงเป็ นสมรรถนะหลักรายตัวทั้ง 7 ตัว
 เป็ นการวัดสมรรถนะหลัก 7 ตัว ของบุคลากรของโครงการโดยวัดค่ ารวมและดูแนวโน้ ม
เป็ นค่ าเฉลีย่ ภาพรวมของโครงการว่ ามีแนวโน้ มเป็ นเช่ นไร
 วิธีการคานวณ

∑ (ผลรวมสมรรถนะหลัก 7 ตัว ของแต่ ละบุคคล) .
∑(ผลรวมคะแนนเต็มสมรรถนะหลัก 7 ตัว x จานวนเจ้ าหน้ าที่)
1

2

3

4

5

ร้อยละความก้าวหน้าเฉลี่ยของโครงการ
4% 6%
8%
10%
ที่เพิ่มขึ้นในการประเมินสมรรถนะหลัก 2%
(สมรรถนะหลัก 7 ตัว)
ปี 2553 คะแนนรวมสมรรถนะหลัก 7 ตัว ของแต่ละบุคคล
= 402
คะแนนเต็มสมรรถนะหลัก 7 ตัว x จานวนเจ้าหน้าที่
= 455
ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ปี 2553 = 402 / 455 x 100 = 88.35 %
ปี 2554 คะแนนรวมสมรรถนะหลัก 7 ตัว ของแต่ละบุคคล
= 528
คะแนนเต็มสมรรถนะหลัก 7 ตัว x จานวนเจ้าหน้าที่
= 630
ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ปี 2554 = 528 / 630 x 100 = 83.81 %
ร้อยละของความก้าวหน้า = 83.81 – 88.35 = -4.54 %
คะแนนที่ได้ = 0
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เป้ าหมายเกณฑ์การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั
ผลการปฏิบัตริ าชการ
1
2
3
4
มิตดิ ้ านประสิทธิผล
ร้อยละของคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าและทางน้ า
60
70
80
90
ชลประทานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
1%
3%
5%
7%
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
1%
3%
5%
7%
จานวนพื้นที่บริ หารจัดการน้ าในเขตชลประทานที่
120% 125% 130% 135%
โครงการรับผิดชอบ (Cropping Intensity)
ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน
0.245 0.195 0.145 0.095
จากอุทกภัยและภัยแล้งที่โครงการรับผิดชอบ
มิตดิ ้ านคุณภาพการให้บริการ
ร้อยละของผูใ้ ช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทานที่พอใจต่อ
65
70
75
80
การบริ หารจัดการน้ า
ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานของโครงการ
65
70
75
80
ร้อยละความสาเร็ จของการจัดการข้อร้องเรี ยน และ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น และวิธีการ
แก้ไข เปรี ยบเทียบกับจานวนเรื่ องทั้งหมด

55

65

75

85

ผลการดาเนินงาน

5

ค่าคะแนน
ที่ได้

100

คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าผ่านเกณฑ์ 100%

9%
9%

รายได้เพิ่มขึ้น 12.15 %
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.7 %

5
3.85

140% พื้นที่บริ หารจัดการน้ า 147.89 %

5

0.045

ไม่มีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต
ชลประทาน

5

5

85

ร้อยละ 81.9

4.38

85

ไม่ได้มีการวัดผลการดาเนินการ

N/A

95

ร้อยละ 79.31 %

3.43
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ตัวชี้วดั
ผลการปฏิบัตริ าชการ
มิตดิ ้ านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ
ร้อยละเปรี ยบเทียบแผนและผลการระบายน้ า
เปรี ยบเทียบกับ ROS
ร้อยละของกลุ่มผูใ้ ช้น้ าชลประทานที่มีความเข้มแข็งใน
การบริ หารจัดการน้ า
ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มกี ารตั้งกลุ่มผูใ้ ช้น้ า
ชลประทานพื้นฐาน
ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มกี ารตั้งกลุ่มบริ หารการ
ใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรสมาคมฯ และสหกรณ์ฯ
ต่อพื้นที่โครงการ
ร้อยละของการสร้างความเข้าใจกับผูใ้ ช้น้ าอย่างต่อเนื่อง
โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ
เปรี ยบเทียบกับแผน
ร้อยละของความสาเร็ จของแผน 5 ปี
ที่สามารถดาเนินการได้จริ งตามแผน
ร้อยละของแผนบริ หารความเสี่ยงที่นาไปใช้ปฏิบตั ิงาน
จริ ง

1

เป้ าหมายเกณฑ์การให้ คะแนน
2
3
4

ผลการดาเนินงาน

5

ค่าคะแนน
ที่ได้

20%

15%

10%

5%

0%

ร้อยละ 12.60

50%

60%

70%

80%

90%

ร้อยละ 27.27 %

0

50%

60%

70%

80%

90%

ร้อยละ 100 %

5

50%

60%

70%

80%

90%

ร้อยละ 100 %

5

60%

70%

80%

90%

100% ร้อยละ 100 %

5

50%

60%

70%

80%

90%

0

60%

70%

80%

90%

100% ร้อยละ 100 %

ร้อยละ 27.27 %

2.48

5
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ตัวชี้วดั
ผลการปฏิบัตริ าชการ
ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุ งระบบชลประทาน
และงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็ จตามแผนในแต่ละปี
(ร้อยละ)
ร้อยละของงานพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรผูใ้ ช้น้ าที่แล้วเสร็ จตามแผนในแต่ละปี (ร้อยละ)
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่เป็ นไป
ตามแผน (ร้อยละ)
ร้อยละความสาเร็ จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
(เปรี ยบเทียบรายไตรมาส)
ต้นทุนการบริ หารจัดการน้ า (บาท/ไร่ /ปี )
จานวนผลผลิตที่ได้รับต่อปริ มาณน้ าที่ใช้ของพืชแต่ละ
ชนิด (กก./ลบ.ม.)
ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อพื้นที่
เป้าหมาย ฤดูฝนและฤดูแล้ง (ร้อยละ)
ร้อยละอาคารชลประทาน ระบบส่งน้ าและระบบระบาย
น้ าอยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี

เป้ าหมายเกณฑ์การให้ คะแนน
ผลการดาเนินงาน
1
2
3
4
5
เสร็ จ เสร็ จ
ร้อยละ 100 % จานวน 20 งาน
80% 90% 100% ก่อน ก่อน
เสร็ จก่อน 1 กย. จานวน 15 งาน
15 กย. 1 กย.

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.31

60%

70%

80%

90%

100% แล้วเสร็ จ 100 %

80%

85%

90%

95%

100% ผลเบิกจ่าย 93.42 %

85%

87.5%

90%

92.5%

95%

500600

400500

300400

200300

200> ต้นทุนการบริ หารจัดการน้ า 3,352 บาท/ไร่

0

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.36 กก./ลบ.ม.

1.6

80

90

100

110

120

ร้อยละ 99.35 %

3

60

70

80

90

100

อาคารพร้อมใช้งาน 89.96%

4

ความสาเร็ จการเบิกจ่ายรายไตรมาส 31.91 %

5
3.68
0
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ตัวชี้วดั
ผลการปฏิบัตริ าชการ
มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์กร
จานวนองค์ความรู ้ (KM) ที่เพิ่มขึ้นในคลังจัดการความรู ้
ของโครงการ
ร้อยละความก้าวหน้าเฉลี่ยของโครงการที่เพิ่มขึ้นในการ
ประเมินสมรรถนะหลัก (สมรรถนะหลัก 7 ตัว)

1

เป้ าหมายเกณฑ์การให้ คะแนน
2
3
4

ผลการดาเนินงาน

5

2

3

4

5

6

2%

4%

6%

8%

10%

ค่าคะแนน
ที่ได้

องค์ความรู ้เพิ่มขึ้น 1 องค์ความรู ้

0

-4.54%

0

