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1. ลักษณะองคกร 
   เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของโครงการชลประทานเลย 
และความสัมพันธท่ีสําคัญกับประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
ก. ลักษณะพ้ืนฐานของสวนราชการ 
(1) - พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 
 

หนวยงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

สํานักชลประทาน ที่ 5 มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ดําเนินการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางนํ้า การพลังงาน 
และการรักษาระบบนิเวศน 
(2) ควบคุมและดําเนินการกอสรางโครงการชลประทานขนาด
เล็กและขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิและ
โครงการอ่ืนตามพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีกรมมอบหมาย 
(3) วางแผน ควบคุมและประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา 
(4) ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เกี่ยวกับงานชลประทาน และดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเขื่อนและอาคารประกอบ 
(5) สงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสราง
องคกรผูใชน้ําชลประทานใหมีความเขมแข็ง 
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา 
(7) ศึกษา จัดทํารายงานเบ้ืองตน สํารวจและออกแบบโครงการ
ชลประทาน และโครงการอ่ืนตามพ้ืนท่ีลุมน้ําตามท่ีกรม
มอบหมาย 
(8) ควบคุม กํากับดูแลการใชท่ีราชพัสดุในสวนท่ีกรม
รับผิดชอบ ทางน้ําชลประทานและการบริหารสินทรัพยของ
กรม 
(9) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตรรวมกับจังหวัดและสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ 
(10) ใหคําปรึกษาในการบํารุงรักษาอาคารชลประทานและ
ภารกิจท่ีถายโอน 
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(11) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

โครงการชลประทานเลย มีหนาท่ีความรับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การ
ดําเนินการสงน้ํา และบํารุงรักษาของโครงการพิเศษท่ีไดรับ
มอบหมาย ควบคุมและบริหารงานท่ัวไป ดานพัสดุครุภัณฑ 
งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดําเนินงานของกรม
ชลประทานภายในเขตจังหวัดท่ีรับผิดชอบ ติดตอ ประสานงาน
กับสวนราชการอ่ืน ๆ เพ่ือเรงรัดการปรับปรุงแหลงน้ํา สงเสริม
กิจกรรมในการแกไขปญหา การขาดแคลนน้ํา การเกิดอุทกภัย 
ใหคําแนะนําในการใชเครื่องสูบน้ํา บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา 
และระบบสงน้ํา ตลอดจนการวางแผนงานสงน้ําและบํารุงรักษา
และ ระบายน้ํา จัดทําสถิติขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําทา น้ําฝน
และปริมาณน้ําท่ีสงเขาพ้ืนท่ี โครงการชลประทาน โครงการ
ศูนยบริการเกษตรกรเคล่ือนท่ี โครงการขุดลอกหนองน้ําและ
คลองธรรมชาติ โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการพิเศษ อ่ืน  ๆ
เชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาเพ่ือ
ความม่ันคง เปนตน รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย แบงออกเปน 1 
งาน 4 ฝาย และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จํานวน 4 ฝาย 

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการสงน้ําและบํารุงรักษา 
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง วางแผนงานพัฒนาแหลงน้ําตาง 
ๆ ท่ีอยูนอกเขตโครงการสงน้ํา และบํารุงรักษา ประสานงานกับ
อําเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแกปญหาในสวนท่ีเกี่ยวกับ
งานสงน้ํา ใหแกพ้ืนท่ีเพาะปลูก ดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา จัด
ฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูเรื่องการใชน้ําอยางถูกวิธี ควบคุม
งานกอสรางปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ี ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสรางองคกรของโครงการชลประทาน 

 

 
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ 

ผูรับบริการ แนวทางและวิธีการใหบริการ 
1. ผูใชน้ํา 
1.1  ภาคเกษตรกรรม 
1.2  ภาคอุปโภค 
บริโภค 
1.3  ภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
2. ผูไดรับผลกระทบ
จากน้ํา 
 
หมายเหตุ  
1.การใชน้ําเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศทายน้ํา ไม
ถือวาเปนผูรับบริการ 
 
 
 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการในการใหบริการ โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี ้
1. เพ่ิมแหลงน้ําตนทุนและพ้ืนท่ีบริการ  โดยการพัฒนาแหลงน้ําใหเปนเขื่อนกัก
เก็บน้ํา และจัดทําระบบคลองสงน้ํา  เพ่ือนําน้ําไปบริการแกผูใชน้ําถึงพ้ืนท่ีท่ีมี
ความตองการ 
2. ตรวจสอบปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ท่ีสามารถนําไปใชได  เพ่ือใหทราบถึง
ความพอประมาณ ไมใชสอยมากเกินไป หรือนอยเกินไป 
3. จัดทําแผนการจัดสรรน้ํา  เพ่ือใหปริมาณการใชน้ํามีพอเพียง  
4. จัดสรรน้ําตามแผนท่ีกําหนด โดยผูรับบริการมีสวนรวมในการจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ 
2.1  แนวทางและวิธีการในการบรรเทาและแกไขปญหาอุทกภัย 
2.1.1  มาตรการไมใชส่ิงกอสราง  ไดแก การคาดการณและการติดตาม
สถานการณตางๆ อยางใกลชิด ประกอบดวย สภาพภูมิอากาศ สภาพน้ําฝน 
สภาพน้ําทา สภาพน้ําในอางฯ สภาพน้ําทวม และพายุจร เพ่ือใหการบริหาร
จัดการน้ําและการแกไขปญหาตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทัน
ตอเหตุการณ  การบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําเพ่ือกําหนดการเก็บกักน้ําและ
การระบายน้ํา ใหเปนไปตามเกณฑการเก็บกักน้ําในอาง (Rule Curve) ท่ีกําหนด
ไวในแตละชวงเวลา พรองน้ําไวกอนเพ่ือไมกอใหเกิดผลกระทบจากสภาพน้ํา
หลากลนอางฯอยางรุนแรง  และเกิดภาวะน้ําทวมดานทายน้ํา ตลอดจนเรงเกบ็กัก
น้ําใหเต็มอางฯชวงปลายฤดูฝน 
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ผูรับบริการ แนวทางและวิธีการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2  มาตรการใชส่ิงกอสราง   ไดแก การตรวจสอบความพรอมใชงานของ
อาคารชลประทานตาง ๆ เชน ทํานบดิน และอาคารระบายน้ํา  เปนตน  
การขุดลอกขยายลําน้ํา การกําจัดวัชพืชท่ีขวางทางน้ํา 
2.2  แนวทางและมาตรการแกไขภัยแลง 
2.2.1  มาตรการไมใชส่ิงกอสราง  ไดแก  
บริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลางใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธและรณรงคใหใชน้ําอยางประหยัด แกปญหาเฉพาะหนา โดยการ
ใชเครื่องสูบน้ํา  
2.2.2  มาตรการใชส่ิงกอสราง  ไดแก การขุดลอกแหลงน้ํา การกอสรางสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา 

 
(2) - วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของสวนราชการ คืออะไร 

 
วิสัยทัศน  น้ําสมบูรณ สนับสนุนการผลิต เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจมั่นคง 

พันธกิจ 1.พัฒนาแหลงนํ้าตามศักยภาพของลุมนํ้าใหสมดุล 
2. บริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถงึ เปนธรรม และ
ยั่งยืน 
3.เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหาร
จัดการนํ้าทุกระดับอยางบูรณาการ 
4. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. การพัฒนาแหลงนํ้า 
2. การบริหารจัดการนํ้า 
3. การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 

 
คานิยม 

"WATER for all" นํ้าเพื่อสรรพสิ่ง 
W ork hard      ==>   ทุมเทในการปฏิบัติงาน 
A ttitude          ==>    มีความคิดสรางสรรค 
T eamwork      ==>   เรียนรูและทํางานรวมกัน 
E thics             ==>   มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
R elationship   ==>   ความผูกพันและสามัคค ี
 

 
วัฒนธรรมองคกร 

 
มุงมั่นทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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แผนท่ียุทธศาสตรกรมชลประทาน 

 

(3)   - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับ การศึกษา อาย ุ
สายงาน    ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#) 

ขาราชการ 
ระดับตําแหนง/จํานวน 

ตําแหนง/อายุ/วุฒิการศึกษา อํานวย 
การตน 

อาวุโส  ชํานาญ 
งาน 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชํานาญ 
การ 

ปฏิบัต ิ
การ 

รวม 

ตําแหนง        
1.ผูอํานวยการโครงการ 1      1 
2. นายชางชลประทาน  2 6 1   9 
3. นายชางเครื่องกล   1    1 
4. นักจัดการงานท่ัวไป     1  1 
5. วิศวกรชลประทาน     1  1 
6. เจาพนักงานธุรการ   1    1 
7. เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 

  1 
 

  
 

 1 
 

อายุ       อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1. อายุตัวเฉลี่ย       46.53 
2. อายุราชการเฉลี่ย       22.73 
วุฒิการศึกษา       รวม 
1. ต่ํากวาปริญญาตร ี   2 1   3 
2. ปรญิญาตรี 1 2 6  2  11 
3. ปริญญาโท   1    1 
4. ปริญญาเอก        
รวม       15 
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ลูกจางประจํา / พนักงานราชการ 
ตําแหนง/อาย/ุวุฒิการศึกษา จํานวน รวม 

ตําแหนง   
1. พนักงานเกษตร 1 1 
2. ชางกอสราง 2 2 
3. ชางไฟฟา 1 1 
4. พนักงานขับเครื่องจักรกล 1 1 
5. ชางฝมือโรงงาน 5 5 
6. ชางฝมือสนาม 5 5 
7. พนักงานพิมพ 9 9 
8. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 4 
9. พนักงานธุรการ 1 1 
10. ชางเขียน 1 1 
11. พนักงานสื่อสาร 1 1 
12. พนักงานขับรถยนต 6 6 
13. พนักงานชลประทาน 13 13 
14. พนักงานวัดระดับน้ํา 2 2 
15. คนสวน 1 1 
อาย ุ  อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1. อายุตัวเฉลี่ย  51.33 
2. อายุราชการเฉลี่ย  23.67 
วุฒิการศึกษา  รวม 
1. ต่ํากวาปริญญาตร ี 51 51 
2. ปริญญาตร ี 2 2 
3. ปริญญาโท - - 
4. ปริญญาเอก - - 
รวม   

 
(4)  สวนราชการมีเทคโนโลย ี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบาง ในการ
ใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 
 
 
 

1. เทคโนโลยีดานวิศกรรม และบริหารจัดการน้ํา 
2.เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและตัดสินใจ  
       - ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 
       - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
       - ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
       - ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณ การเงิน 
พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
 
1. เครื่องมือ ดานอุต-ุอุทกวิทยา  
2. เครื่องจักรกล ยานพาหนะแลขนสง เชน เครื่องสูบน้ํา 
3. อุปกรณควบคุมอาคารชลประทานตางๆเชน อาคารบังคับน้ํา 
ท้ังแบบ Manual และ Automatic  
4. อุปกรณคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
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ส่ิงอํานวยความสะดวก 

ประกอบ อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร  LAN  
5. อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน  
6. อุปกรณเครื่องมือส่ือสาร วิทยุ โทรศัพท โทรสาร ท่ีสามารถ
ติดตอส่ือสารไดทุกระดับ   
    
    โครงการชลประทานมีหนวยงานในสังกัดกระจายอยูใน
จังหวัดเลย ชวยอํานวยความสะดวกในงานดานตางๆใหมีความ
คลองตัวสําหรับการปฏิบัติงานและการใหบริการในพ้ืนท่ี  โดย
มี  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ท่ี 1 - 4 มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัดเลย 
           

 
(5)    สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง (#)  

 
กฎหมาย กฎระเบียบ            

ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย    

  กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูออก

หรือเจาของกฎหมาย 
1.- พ.ร.บ. รักษาคลอง  
ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พ.ร.บ.การ
ชลประทานราษฎร  
พ.ศ.  2482 
 

1.จัดใหมีถนนหลวงริมคลองฝงเดียวหรือท้ังสองฝง  
2.หามท้ิงส่ิงโสโครกลงในคลองทางน้ําลําค ู 
3.หามพาสัตวพาหนะขึ้นลงในคลองนอกจากทาขาม  
4.หามกระทําการใดๆท่ีจะทําใหคลอง  ฝงคลองหรือ
ถนนหลวงเสียหาย 
5.จัดซ้ือท่ีดินของราษฎรบริเวณริมคลองสําหรับเปน
ถนนหลวงฝงละ 6 ศอก  
7.หามปลูกสรางใดๆลงในเขตถนนหลวง  
8.หามทําสะพานขามคลองหรือ สะพานทาน้ํา  เวนแต
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานปกครองในทองท่ีนั้น 
บทกําหนดโทษ  จําคุก  หรือปรับ หรือท้ังจําและปรับ 
 
  เปนกฎหมายท่ีมีขึ้นเพ่ือดําเนินการในการจัดการ
ควบคุมการชลประทานท่ีราษฎรไดจัดทําขึ้นเพ่ือสงน้ํา
จากทางน้ําหรือแหลงน้ําไปใชเพ่ือการเพาะปลูกโดยไม
รามถึงการใชน้ําเพ่ือกิจการประเภทอ่ืนๆ  เชน การใชน้ํา

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ            
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย    
  กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก
หรือเจาของกฎหมาย 

 
 
 
3.  - พ.ร.บ.การ
ชลประทานหลวง  
พ.ศ. 2485 
 
 
 
 
 
 
4. พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแก 
อปท.พ.ศ.2542 

ในภาคอุตสาหกรรม  เปนตน ท้ังนี้ก็เพ่ือคุมครองและ
รักษาประโยชนของราษฎรอยางเทาเทียมกัน   
 
  เปนกฎหมายท่ีเกิดขึ้นเพ่ือสงเสริมและ 
ควบคุมการชลประทานในสวนของรัฐท่ีไดจัดทําขึ้น
เพ่ือใหไดมาซ่ึงน้ํา  หรือเพ่ือกัก  เก็บ  รักษา  ควบคุม  
สง  ระบายหรือแบงน้ําเพ่ือเกษตรกรรม  การพลังงาน  
การสาธารณูปโภคหรือการอุตสาหกรรม  รวมถึงการ
ปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ําและการคมนาคม
ทางน้ําในเขตชลประทาน  จึงอาจแบงเนื้อหาสาระได
ดังนี ้
 
เปนกฎหมายท่ีเกิดขึ้น เพ่ือสงเสริมใหเกิดการกระจาย
อํานาจ จากสวนกลางลงสูทองถ่ิน โดยกําหนดใหสวน
ราชการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
 
   
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทย   
 
 
 

ข.  ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร 
(6)    โครงสรางองคกร และ วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเปนชนใด 

  

                    

โครงการชลประทานเลย 

งานบริหารทั่วไป ฝายวิศวกรรม ฝายจัดสรรน้ําฯ ฝายชางกล 

ฝายปฏบิัติการสูบน้ํา 

ฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 1 

ฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 2 

ฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 3 

ฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 4 
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1. การกําหนดโครงสรางการแบงงานภายในของโครงการชลประทานเลย โครงการชลประทานเลย 
มีการแบงงานภายในออกเปน 1งาน  8 ฝาย ตามรูปภาพแสดงโครงสรางขางตน และไดมีการแบง
งานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน เปนโครงสรางท่ีมีสายการบังคับบัญชาส้ัน 
ทําใหการควบคุม ตรวจสอบ ส่ังการและการส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
หากมีการเปล่ียนแปลงบริบท หรือสภาพแวดลอมใหมเกิดขึ้น สามารถท่ีจะปรับตัวใหสอดรับกับ
การเปล่ียนแปลงหรือรับมือกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงนั้น ไดอยารวดเร็ว มีความคลองตัวสูง 
และ มีประสิทธิภาพ 
 2. วิธีการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  
      2.1 โครงการชลประทานเลย ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  ดังนี ้โดยมีการนําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาท่ีหัวหนาสวนราชการลง
นามแลวเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ  
      2.2 ปฏิบัติตามแผนงานสงเสริมจิตสํานึก”ราชการใสสะอาด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมให
ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของกรมชลประทานมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปาหมาย
เพ่ือใหกรมชลประทานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ดวยการสงเสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานศูนยประสานราชการใสสะอาด  เผยแพรรณรงคฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทัศนคติ คานิยม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมและวัฒนธรรมการทํางานตามระบบการบริหารงานแนวใหม  
การยกยองเชิดชูคนด ีการประกาศตําแหนงลักษณะงานสถานการณท่ีลอแหลมตอการเกิดความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และการประกาศลักษณะงาน
ตําแหนงท่ีมีโอกาสผูกขาดอํานาจหรือการใชดุลยพินิจ 
     2.3 วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภายในกรมชลประทาน ปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ และคําส่ังของผูบริหาร ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ดูแลปองกันทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การ
สูญเปลา หรือการบริหารจัดการท่ีผิดพลาด ดํารงไวซ่ึงขอมูลทางการเงินการบริหารท่ีเช่ือถือได  
และทันตอเวลา 
    2.4 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีกรม
ชลประทาน  เพ่ือปลุกจิตสํานึกขาราชการและลูกจางของกรมชลประทานในการปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพ  รักษามาตรฐานแหงความดีงาม ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิ  สรางความเล่ือมใส
ศรัทธา  ไดรับความเช่ือถือยกยองจากบุคคลท่ัวไป 
3. การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยบุคลากรภายในกรมชลประทาน  
รวมท้ังประชาชนผูรับบริการท่ัวไป ทางชองทางตางๆ ดังนี ้
     3.1 กลุมตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหความเช่ือม่ันวาการดําเนินงานของกรมชลประทานสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
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อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดภายใตคาใชจายและการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ใหคําปรึกษาแนะนําอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระแกหนวยงานตาง ๆ ตาม
โครงสรางของกรมชลประทานเพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในให
ทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมี
การเปล่ียนแปลง เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงจะสงผล
ตอการใหบริการสนองตอบตอกรมชลประทานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามระเบียบราชการและท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน  
      3.2 กลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน  มีหนาท่ีวางแผน ควบคุม และ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของงาน/โครงการ ตาม
เปาหมายท่ีกําหนด  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรมเพ่ือทราบขอบกพรอง 
ปญหา หรืออุปสรรคดานวิศวกรรมและงบประมาณ  รวมท้ังเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม  เพ่ือให
งานเปนไปตามแผนและเปาหมายของวงเงินงบประมาณประจําป  
(7)    สวนราชการหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันมีหนวยงาน
ใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัตงิานรวมกัน (#) 

- ขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
- มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันอยางไร 

             ตอบ  มีหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับกรมฯ จํานวน 32 หนวยงาน ดังนี ้
 
สวนราชการ / 
องคกรที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาที่ในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญใน
การปฏิบัติงานรวมกัน  

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหวางกัน 

1. องคกรที่ใหบริการ
ขอมูลและสนับสนุน
ดานวิชาการ ไดแก 
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
เลย 
- สถิติจังหวัดเลย 
- สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร 
- สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเลย 

ดําเนินการสงมอบ
ขอมูลและใหการ
สนับสนุนทางดาน
วิชาการ 
 

- ใหบริการโดยไมคิด
มูลคา 

เอกสาร 
โทรศัพท/โทรสาร 
อินเตอรเน็ต 
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สวนราชการ / 
องคกรที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาที่ในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญใน
การปฏิบัติงานรวมกัน  

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหวางกัน 

2. องคกรที่ควบคุม
บังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของ ไดแก 
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- สํานักงานคลัง
จังหวัดเลย 
- สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
เลย 
- สํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีเลย 
- สํานักงานธนารักษ
พ้ืนท่ีเลย 
- กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาว ี
- กรมปาไม 
- กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช 

ตรวจสอบ กํากับให
เปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวของ 

ระเบียบราชการและ
กฎหมายท่ีกําหนดไว 
 

เอกสาร 
โทรศัพท/โทรสาร 
อินเตอรเน็ต 
ประชุมรวมกัน 

3. องคกรที่ปฏิบัติงาน
รวมกันอยางบูรณา
การ ไดแก 
- สวนราชการระดับ
จังหวัด ของจังหวัดเลย 
- องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเลย 
 

จัดทําแผนและ
ปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือ
สูเปาหมายและพัฒนา
เฉพาะพ้ืนท่ีรวมกัน 

ขอกําหนด ระเบียบ
และกฎหมายของสวน
ราชการท่ีปฏิบัติงาน
รวมกัน 
นโยบายของรัฐบาล 
กฎหมายวาดวยการ
กระจายอํานาจฯ 

เอกสาร 
โทรศัพท/โทรสาร 
อินเตอรเน็ต 
ประชุมรวมกัน 

 
 



 - 12 - 

(8)  - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 
       - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญ   
อะไรบาง (#) 
- แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันคืออะไร (#) 

 

กลุมผูรับบริการ บริการที่ให ความตองการ/ 
ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกัน 

11. . กลุมผูใชน้ําภาคกลุมผูใชน้ําภาค
เกษตรกรรมในเขตเกษตรกรรมในเขต
ชลประทานชลประทาน  

สสงน้ําและระบายงน้ําและระบาย
น้ําเพ่ือการน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูก เพาะปลูก   
ระบายน้ําเพ่ือระบายน้ําเพ่ือ
บรรเทาอุทกภัยบรรเทาอุทกภัย  

ไดรับน้ําท่ีมีคุณภาพดีไดรับน้ําท่ีมีคุณภาพดี
ในปริมาณท่ีเพียงพอ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และตามเวลาท่ีตองการและตามเวลาท่ีตองการ  

จัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน  
การจัดประชุมช้ีแจง การฝกอบรม ดูงานการจัดประชุมช้ีแจง การฝกอบรม ดูงาน
และเวทีประชาคมและเวทีประชาคม  
ออกพบปะเกษตรกรออกพบปะเกษตรกร  
โทรทัศน โทรทัศน   
วิทยุทองถ่ินวิทยุทองถ่ิน  
โทรศัพทโทรศัพท//โทรสาโทรสารร  
EE--mmaaiill  
ส่ือส่ิงพิมพส่ือส่ิงพิมพ   
คลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ีคลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ี  
เอกสารเอกสาร  
ติดตอดวยตนเองติดตอดวยตนเอง  

22. . กลุมผูใชน้ําภาคกลุมผูใชน้ําภาค
เกษตรกรรมนอกเขตเกษตรกรรมนอกเขต
ชลประทานชลประทาน  

เครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ํา
เคล่ือนท่ี ตามคําเคล่ือนท่ี ตามคํา
รองขอรองขอ  
  
  
กอสรางแหลงน้ํากอสรางแหลงน้ํา  
  
กอสรางระบบกอสรางระบบ
ชลประทานชลประทาน  

ไดรับความชวยเหลือไดรับความชวยเหลือ
เครื่องสูบน้ํา อยางเครื่องสูบน้ํา อยาง
รวดเร็ว และเพียงพอรวดเร็ว และเพียงพอ  
มีแหลงเก็มีแหลงเก็บน้ํา เชน บน้ํา เชน 
เขื่อน ฝาย และอ่ืนๆ ฯเขื่อน ฝาย และอ่ืนๆ ฯ  
มีน้ําเพียงพอสําหรับมีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตรการเกษตร  
ตองการระบบตองการระบบ
ชลประทานชลประทาน  

เอกสารเอกสาร    
ประชุมรวมประชุมรวม  
โทรศัพทโทรศัพท//โทรสารโทรสาร  
EE--mmaaiill  
ตูรับฟงความคิดเห็นตูรับฟงความคิดเห็น  
คลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ีคลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ี  
  

33. . กลุมผูใชน้ําภาคกลุมผูใชน้ําภาค
อุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภค  

สงน้ําเพ่ือการผลิตสงน้ําเพ่ือการผลิต
น้ําประปาน้ําประปา  
อุปโภค บริโภคอุปโภค บริโภค  

ไดรับน้ําท่ีคุณไดรับน้ําท่ีคุณภาพดี ภาพดี 
ในปริมาณท่ีเพียงพอ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และตามเวลาท่ีตองการและตามเวลาท่ีตองการ  

เอกสารเอกสาร  
การประชุมการประชุม  
โทรศัพทโทรศัพท//โทรสารโทรสาร  EE--mmaaiill  
คลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ีคลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ี  
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กลุมผูรับบริการ บริการที่ให ความตองการ/ 
ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกัน 

44. . กลุมผูใชน้ํากลุมผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม  

สงน้ําเพ่ือการสงน้ําเพ่ือการ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

ไดรับน้ําท่ีคุณภาพดี ไดรับน้ําท่ีคุณภาพดี 
ในปริมาณท่ีเพียงพอ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และตามเวลาท่ีตองการและตามเวลาท่ีตองการ  

เอกสารเอกสาร  
การประชุมการประชุม  
โทรศัพทโทรศัพท//โทรสารโทรสาร  
เว็บบอรด เว็บบอรด EE--mmaaiill  
ตูรับฟงความคิดเห็นตูรับฟงความคิดเห็น  

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการที่ให ความตองการ/          
ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกัน 

1. บุคคลผูถูกเวนคืน
หรือขอใชท่ีดินเพ่ือ
การชลประทาน 

จายคาชดเชย
ทรัพยสิน 

ไดรับคาชดเชย
ทรัพยสินในราคาเปน
ธรรมและรวดเร็ว 

ทางเอกสาร, มาติดตอดวยตนเอง 
เวทีประชาคม,โทรศัพท/โทรสาร 
เว็บบอรด E-mail , Call Center 1460 
ตูรับฟงความคิดเห็น,การดูงาน 

2. องคกรพัฒนา
เอกชน (NGO)  

ช้ีแจง ทําความ
เขาใจ 

ไดรับขอมูลท่ีเปนจริง  
ไดรับความชัดเจนใน
การดําเนินงาน 

ประชุมช้ีแจง,เอกสาร 
โทรศัพท/โทรสาร,เว็บบอรด E-mail 
ตูรับฟงความคิดเห็น 

 
2.  ความทาทายตอองคกร 
 เปนการตอบคําถาม  เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแขงขัน  ความทาทายท่ีสําคัญในเชิง
ยุทธศาสตร  และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 
 
ก.  สภาพการแขงขัน 
(9)  - สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด 
         (ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 
      - ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด 
     - ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบ  
กับคูแขงเปนอยางไร 
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ประเภท 
การแขงขัน 

คูแขง /คูเปรียบเทียบ ประเด็นการแขงขัน ผลการดําเนินงานในปจจุบันเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขง 

1.การแขงขัน
ภาย 
ในประเทศ 
* ตัวเลข
เปรียบเทียบ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

    โครงการชลประทาน
เลย เปนหนวยงานท่ี
ดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจ
ในเรื่องน้ํา มี  คูแขงขัน
แบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
กลุมท่ี 1  หนวยงาน 
โครงการชลประทาน
จังหวัดในสังกัดสํานักขล
ประทานท่ี 5 ไดแก 
1. ชป.อุดรธาน ี
2. ชป.สกลนคร 
3. ชป.หนองคาย 
4.ชป.หนองบัวลําภ ู

กลุมท่ี 2 หนวยงานใน
จังหวัดเลย ท่ีดําเนิน
ภารกิจเกี่ยวกับน้ํา ไดแก 
สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     
 
 
 
 
 
อัตราการเบิกจาย
ในหมวดงบลงทุน
(ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน) 
 
 
 
การเปนผูนําดาน
การวางแผนการ
บริหารจัดการน้ําท้ัง
ระบบอยางบูรณา
การ 

 
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานเลย 
- อัตราการเบิกจายงบลงทุน 93.42% 
1.ชป.อุดรธาน ี 89.50% 
2. ชป.สกลนคร 96.93% 
3. ชป.หนองคาย 99.46% 
4. ชป.หนองบัวลําภ ู96.13% 
 
ประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ยังใหความเช่ือถือมากกวา 

 
 
(10)  - ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร 
        - ปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร 

ประเภท  
การแขงขัน  

คูแขง /คูเปรียบเทียบ ประเด็นการ
แขงขัน  

ปจจัยสําคัญที่ทําให 
ประสบความสําเร็จ 

การถายทอดความรู 

1.การแขงขัน
ภายใน ประเทศ 

 

กลุมท่ี 1 หนวยงาน
โครงการชลประทาน
จังหวัดในสังกัดสํานัก
ชลประทานท่ี 5 ไดแก     
1.ชป.อุดรธาน ี                

 อัตราการเบิกจาย
ในหมวดงบลงทุน
(ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน) 

 

-แผนงานโครงการมี
ความชัดเจนและมี
ความพรอม                               
-การมีกระบวนการ
จัดซ้ือจดัจางท่ีรวดเร็ว               

- การจัดใหมีการประชุม
ผูบริหารประจําเดือน เพ่ือ
ส่ือสารทิศทาง เปาหมาย
การทํางาน รวมท้ังใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงาน 



 - 15 - 

ประเภท  
การแขงขัน  

คูแขง /คูเปรียบเทียบ ประเด็นการ
แขงขัน  

ปจจัยสําคัญที่ทําให 
ประสบความสําเร็จ 

การถายทอดความรู 

2.ชป.สกลนคร                
3.ชป.หนองคาย               
4.ชป.หนองบัวลําภ ู          

 

                       

 

กลุมท่ี 2 หนวยงานใน
จังหวัดเลย ท่ีดําเนินภารกิจ
เกี่ยวกับน้ํา ไดแก 

สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 การเปนผูนําดาน
การวางแผนการ
บริหารจัดการน้ํา
ท้ังระบบอยาง
บูรณาการ 

-ผูบริหารใหความ 
สําคัญ                         
-ผูปฎิบัติตองรับรู
เปาหมายท่ีรับผิดชอบ      
-บุคลากรท่ีมีความ 
สามารถ                   

 -ประสบการณ และ
ความเช่ียวชาญในการ
บริหารจัดการน้ํา และ
การพัฒนาแหลงน้ํา 

-เปนท่ียอมรับและ
เช่ือถือในการให 
บริการ 

เพ่ือรับทราบความคืบหนา
ปญหาอุปสรรค                   
-การถายทอดความรูผาน
ชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ 
ไดแกหนังสือเวียน                             
-การสงบุคลากร เขารับการ
ฝกอบรม ในหลักสูตรตาง 
ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะ 

 
ปจจัยแตละดาน ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน 

1. ปจจัยภายใน 1. นโยบายผูบริหารระดับสูง 
2. การปรับโครงสรางระบบราชการ 
3. การประยุกตและปรับใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
4. บุคคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ มีอัตราลดลง 

2. ปจจัยภายนอก 1. นโยบายรัฐบาล 
2. เสถียรภาพทางการเมือง  
3.การมีสวนรวมของประชาชนและเกษตรกรอยูในระดับต่ํา เชนการใหความรวมมือ
ดานท่ีดิน  การกอสรางเขื่อน และการดูแลรักษา เปนตน 
4. ความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ําชลประทาน เชน การใชน้ําอยางประหยัด  การผลิต
สินคาทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงในกระบวน การดังกลาวจะตองสรางจิตสํานึก
แกราษฎรใหตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
5. ศักยภาพของพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีจะพัฒนา 
6. สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  เชน ผลกระทบจากราคาน้ํามัน  และ
ปรากฎการณธรรมชาติตางๆ เปนตน 
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(11)  ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูท่ีใดบาง 
          แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขั้น ไดจากชองทางในการส่ือสารหรือส่ิงพิมพ
ตาง ๆ   เอกสารทางวิชาการ  จากรายงานการประชุม จากขอเท็จจริงท่ีไดรับฟงความคิดเห็นและการ
เปดเวทีชาวบาน  จากเว็บไซตของแตละหนวยงาน ฯลฯ 
(12)  ขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง(ถามี) 
        ขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูล คือ การปกปดขอมูลท่ีสําคัญของแตละหนวยงาน  เวลาและ
โอกาสในการมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก  คุณภาพเว็บไซตของแตละ
หนวยงาน ฯลฯ 
 
ข.  ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
(13)   ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#) 
      - ความทาทายตามพันธกิจ 
      - ความทาทายดานปฏิบัติการ 

- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
 

ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร 

ส่ิงท่ีทาทาย 
 

ดานพันธกิจ 
 
 

ส่ิงท่ีทาทายดานพันธกิจ มีดังนี ้
ความสามารถในการเพ่ิมจํานวนของพ้ืนท่ีชลประทานใหมท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง   
ความสามารถในการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (cropping 
intensity )  
ความสามารถในการสงน้ําใหผูใชน้ําภาคอุปโภค-บริโภค และภาคอุตสาหกรรม 
ความสามารถในการเพ่ิมจํานวนของแหลงน้ําเพ่ือชุมชนและชนบท 
ความสามารถในการลดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัย
และภัยแลง  

ดานปฏิบัติการ 
 
 

ส่ิงท่ีทาทายดานปฏิบัติการ มีดังนี ้
1. ความสามารถในการเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
2. สามารถดําเนินการเพ่ือใหอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน อยูใน
เกณฑท่ีกําหนด 
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ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร 

ส่ิงท่ีทาทาย 
 

ดานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

ส่ิงท่ีทาทายดานทรัพยากรบุคคล มีดังนี ้
ความสามารถในการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR-Scorecard) 
ความสามารถในการถายทอด ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของกรม  ลงสูระดับสํานักและ
กองตางๆ 

 
ค.  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(14)  แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพ่ือใหเกิดผลการ
ดําเนินการท่ีดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง (#) 

 
แนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการ
ชลประทานเลย 

โครงการชลประทานเลยโครงการชลประทานเลย  ใชวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการใชวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ  
เพ่ือใหเพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการท่ีดีอยางตอเนื่องเกิดผลการดําเนินการท่ีดีอยางตอเนื่อง  โดยใชเครื่องมือโดยใชเครื่องมือ  ดังนี้ดังนี้   
 
1. ติดตาม เรงรัด การจัดซ้ือจัดจาง ใหมีผลการเบิกจายเงิน 
    งบประมาณรายจายลงทุน อยูในเกณฑท่ีกําหนด (Monitoring    System) 
2. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ 
    รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  โดยมีชองทางรับฟงความ 
    คิดเห็น 8 ชองทาง และมีชองทางเผยแพรขอมูลขาวสาร 14 ชองทาง 
 3. ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ โดยใชกระบวนงานของกรม
ชลประทาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานลดลง และมีระยะเวลาของการดําเนินงาน
ในแตละกระบวนงานลดลง 
4. จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต โดยมีเปาหมายใหมีการจัดทําบัญชี 
    ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักไดครบถวน 
5. กํากับ ติดตาม การประหยัดพลังงาน (Monitoring System) ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของกรม 

 
(15)  ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปล่ียนความรูอยางไร (#) 
             สํานักชลประทานท่ี 5 ไดนําระบบการจัดการความรู (Knowledge  Management) มาใชเพ่ือ
เปนแนวทางในการจัดระบบการเรียนรู ท้ังนี้ผูบริหารสูงสุดทําหนาท่ีเปน Chief Knowledge Officer 
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หรือ CKO และมีการแตงตัง้ทีมงานจัดการความรู(KM Team) เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงาน ซ่ึง 
KM Team ไดมีการจัดประชุมใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวมในการบงช้ีความรูท่ีจําเปนตองมีในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหภารกิจตางๆ บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ
และเลือกองคความรูท่ีมีความสําคัญมาดําเนินการจัดการความรู โดยจัดทําเปนแผนการจัดการ
ความรูใหผูบริหารสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในแตละป   
ซ่ึงมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ 2549 ท้ังนี้ มีการถายทอดแผนไปสูการ
ปฏิบัติในระดับตางๆอยางท่ัวถึงท้ังองคกร ผานการส่ือสารหลายๆทาง ไดแก ทางเอกสาร 
หนังสือเวียน วารสารขาว Website และการช้ีแจงในการประชุมท้ังในระดับผูบริหาร และในระดับ
สํานักและกองตางๆ ในแผนการจัดการความรูดังกลาวจะประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ไดแก 
การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการมาพัฒนาเปนฐานขอมูลความรู ในรูปของ Knowledge 
File การจัดทําคลังความรู Knowledge Asset) เผยแพรใน Knowledge Center   ซ่ึงอยูในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในองคกรสามารถสืบคนและเขาถึง
ความรูไดโดยสะดวก   เสรมิสรางและพัฒนาความรูของบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอโดยมี
แผนพัฒนาบุคคลท่ีสอดคลองกับพันธกิจและเปาประสงคของสวนราชการ  รวมท้ังแสวงหาความรู
และเทคโนโลยีใหมๆจากหนวยงานภายนอกในลักษณะของการศึกษา ดูงาน  และโครงการความ
รวมมือและความชวยเหลือตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ   ตลอดจนมีกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูในสวนราชการโดยการจัดกิจกรรมใหมีการถายทอด แลกเปล่ียน
การเรียนรู  ในหลายรูปแบบ ไดแก การจัดเสวนาทางวิชาการ การถายทอดแลกเปล่ียนความรูผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Webpage  Web Blog  และ Webboard  และการแตงตั้งทีมขาม
สายงาน (Cross Functional Team) ในลักษณะของทีมงาน คณะกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นในการปฏิบัติงานรวมกัน   อีกท้ังยังมีการสงเสริมสนับสนุนใหมี
การนําความรูมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดแนวทางใหมีการนํา
ความรูท่ีไดมีการพัฒนาหรือสรางขึ้นจากกระบวนการจัดการความรูมาใชในการวางแผนในการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง ชมเชย
และใหรางวัลแกผูท่ีมีผลงานการเรียนรูดีเดน หรือมีผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค หรือเปน
นวัตกรรม    โดยแตละกิจกรรมมีการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดในการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมและ
สามารถวัดได รวมท้ังมีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน เพ่ือใหสามารถนําผลการ
ดําเนินการไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
 



 - 19 - 

(16)  ขอมูลสรุปของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาและโครงการชลประทาน           
  ขอมูลสรุปของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาและโครงการชลประทาน 

ขอมูลทั่วไป 
1. โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย  สชป. ท่ี 5   
2. ท่ีตั้งหัวงานของโครงการ เลขท่ี  -  หมูท่ี -  ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย

รหัสไปรษณีย 42000  โทรศัพท  042-811-111 
3. โครงการกอสรางเสร็จป พ.ศ.2493 
4. รายละเอียดโครงการในความรับผิดชอบ 

 
โครงการ ประเภท กอ 

สราง
เสร็จป 

ฝสบ. 
ท่ีรับ
ผิด 

ชอบ 

ปริมาณ
เก็บกัก 
สูงสุด 

ปริมาณ
เก็บกัก 
ตํ่าสุด 

ปริมาณ
น้ํา

สูงสุด 
(Q/s) 

ปริมาณ
น้ํา

ตํ่าสุด 
(Q/s) 

พื้นท่ี
โครงการ 

(ไร) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

(ไร) 

ฝายหวยน้ําหมาน ฝายทดน้ํา 2493 1 - - 466 - 5,538 475 
อางเก็บน้ําหวยน้ําหมาน อางเก็บน้ํา 2533 1 26.500 1.465 257 - 3,840 916 
อางเก็บน้ําหวยน้ําพาว อางเก็บน้ํา 2499 1 1.364 0.030 19.00 - 1,739 1,191 
อางเก็บน้ําหวยแหว อางเก็บน้ํา 2511 1 2.730 0.188 26.00 - 1,461 796 
อางเก็บน้ําหวยนอย อางเก็บน้ํา 2494 1 0.355 0.092 10.18 - 1,729 358 
อางเก็บน้ําหวยน้ําวัก อางเก็บน้ํา 2494 1 0.664 0.216 19.00 - 1,125 410 
อางเก็บน้ําหวยน้ําสวย อางเก็บน้ํา 2527 2 3.300 0.073 23.03 - 2,723 450 
อางเก็บน้ําหวยโปง อางเก็บน้ํา 2525 2 0.297 0.069 9.60 - 715 146 
อางเก็บน้ําหวยชม อางเก็บน้ํา 2525 2 0.308 0.079 19.19 - 500 132 
อางเก็บน้ําหวยไร อางเก็บน้ํา 2525 2 0.220 0.062 20.15 - 500 135 
อางเก็บน้ําหวยลิ้นควาย อางเก็บน้ํา 2538 2 29.000 2.000 151 - 18,000 7,103 
อางเก็บน้ําหวยอีเลิศ อางเก็บน้ํา 2496 3 1.431 0.100 25.00 - 3,046 2,623 
อางเก็บน้ําหวยยาง อางเก็บน้ํา 2509 3 3.713 0.721 19.00 - 2,962 2,032 
ฝายยางบานติดตอ ฝายทดน้ํา 2549 1 - - - - 5 - 
อางฯศูนยพันธไมหวยศอก อางเก็บน้ํา 2525 4 .050 - - - 55 35 
ระบบสงน้ําหวยศอก ระบบสงน้ํา 2541 4 - - - - 50 45 
ฝายหวยน้ําผัก ฝายทดน้ํา 2544 4 - - - - 420 400 
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โครงการ ประเภท กอ 
สราง

เสร็จป 

ฝสบ. 
ท่ีรับ
ผิด 

ชอบ 

ปริมาณ
เก็บกัก 
สูงสุด 

ปริมาณ
เก็บกัก 
ตํ่าสุด 

ปริมาณ
น้ํา

สูงสุด 
(Q/s) 

ปริมาณ
น้ํา

ตํ่าสุด 
(Q/s) 

พื้นท่ี
โครงการ 

(ไร) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

(ไร) 

อางฯสถานีเกษตรท่ีสูงภูเรือ อางเก็บน้ํา 2546 4 .200 - - - 329 309 
อางฯหวยโขงชาง อางเก็บน้ํา 2551 4 .090 - - - 245 225 
ฝายทดน้ําหวยน้ําหมัน ฝายทดน้ํา 2552 4 - - - - 247 237 
ฝายบานเด่ิน ฝายทดน้ํา 2554 4 - - - - 10 - 
อางฯหวยเหวหวะ อางเก็บน้ํา 2526 1 0.270 - - - 35 15 
อางฯหวยขัน อางเก็บน้ํา 2542 1 0.170 - - - 185 165 
อางฯบานน้ําแคม อางเก็บน้ํา 2545 1 0.050 - - - 570 550 
อางฯหวยหาดเบ้ีย อางเก็บน้ํา 2544 2 0.050 - - - 73 53 
อางฯหวยถ้ําใหญ อางเก็บน้ํา 2528 2 0.090 - - - 330 310 
อางฯหวยซวก อางเก็บน้ํา 2543 2 0.170 - - - 40 20 
อางฯหวยเหมืองนา อางเก็บน้ํา 2545 4 0.130 - - - 308 288 
อางฯหวยบุง อางเก็บน้ํา 2530 4 0.170 - - - 628 608 
ฝายหวยโปง ฝายทดน้ํา 2530 4 - - - - 10 - 
ฝายบานนาผักกาม ฝายทดน้ํา 2551 4 - - - - 557 547 
อางฯหวยมวง อางเก็บน้ํา 2552 2 0.370 - - - 354 334 
อางฯหวยน้ําก่ํา อางเก็บน้ํา 2553 2 0.180 - - - 451 431 
ฝายหวยกอก ฝายทดน้ํา 2554 4 - - - - 10 - 
 

5. โครงการชลประทานเลย  ประกอบดวยฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จํานวน 4  ฝาย  โดย
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษามีท่ีตั้ง ดังนี ้
 ท่ีตั้งหัวงานของฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 ตําบลน้ําหมาน   อําเภอเมือง  จังหวัด

เลย  รหัสไปรษณีย 42000  โทรศัพท 042-801-025 
o มีโครงการในความรับผิดชอบ ..10... โครงการ  มีพ้ืนท่ีโครงการ  ...16,227...ไร  

มีพ้ืนท่ีชลประทาน .4,876... ไร  มีอัตรากําลังรวม ..9..  คน 
 ท่ีตั้งหัวงานของฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี...2... เลขท่ี..…-……. หมูท่ี…-…….  

ตําบล….…นาดวง…….   อําเภอ…..…นาดวง…....  จังหวัด……เลย……..  
รหัสไปรษณีย…42210….  โทรศัพท…042-891-400…. 
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o มีโครงการในความรับผิดชอบ ..10... โครงการ  มีพ้ืนท่ีโครงการ  ..23,686....ไร  
มีพ้ืนท่ีชลประทาน .9,114... ไร  มีอัตรากําลังรวม ...5...  คน 

 ท่ีตั้งหัวงานของฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี...3... เลขท่ี..…-……. หมูท่ี…-…….  
ตําบล….…วังสะพุง…….   อําเภอ…..…วังสะพุง…....  จังหวัด……เลย……..  
รหัสไปรษณีย…42130….  โทรศัพท…042-801170…. 
o มีโครงการในความรับผิดชอบ ...2.. โครงการ  มีพ้ืนท่ีโครงการ  ...6,008.......ไร  

มีพ้ืนท่ีชลประทาน .4,655... ไร  มีอัตรากําลังรวม .10...  คน 
 ท่ีตั้งหัวงานของฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี...4... เลขท่ี..…-……. หมูท่ี…-…….  

ตําบล….…กุดปอง…….   อําเภอ…..…เมือง.…....  จังหวัด……เลย……..  
รหัสไปรษณีย…42000….  โทรศัพท…042-811-111... 
o มีโครงการในความรับผิดชอบ ..12... โครงการ  มีพ้ืนท่ีโครงการ  ....2,869......ไร  

มีพ้ืนท่ีชลประทาน .2,694.. ไร  มีอัตรากําลังรวม .3...  คน 
  

แผนท่ีโครงการและฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 
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6.  คลองสงน้ํา       รวม ……120……   สาย รวมความยาว ………111.821………. กม. 
7. คลองระบายน้ํา   รวม……-………สาย รวมความยาว  ………-…..…. กม. 
8. ระบบแปลงนา 

 จัดรูปท่ีดิน จํานวน……-…..ไร  คูสงน้ํา………-.……สาย  รวมความยาว…-. กม. 
 คูระบายน้ํา……-……สาย  รวมความยาว………-……. กม. 
 คันคูน้ํา  จํานวน…4,739…..ไร  คูสงน้ํา…47…สาย  รวมความยาว..24.205.. กม. 
 คูระบายน้ํา……-………สาย  รวมความยาว………-………. กม. 

9. จํานวนสถานีวัดน้ําฝน ……13…… แหง จํานวนสถานีวัดการระเหย …..2…… แหง 
10. ปริมาณฝนเฉล่ีย ………1,235…… มม./ป      อัตราการระเหยเฉล่ีย …1,278.08…  มม./ป 
11. มีพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบรวม ........... ไร  เปนพ้ืนท่ีชลประทานรวม .......... ไร 
12. ปริมาณน้ําท่ีใชในการเพาะปลูกพืชฤดูฝนท้ังหมด ………24.59…….…..ลาน ลบ.ม. 
13. ปริมาณน้ําท่ีใชในการเพาะปลูกพืชฤดูแลงท้ังหมด………35.74………..ลาน ลบ.ม. 
14. กิจกรรมการใชน้ํา 

o  เพ่ือการประปา   จํานวน………6.4……..ลาน ลบ.ม./ป 
o  เพ่ือการอุตสาหกรรม  จํานวน………-…...….. ลบ.ม./ป 
o  เพ่ือผลักดันน้ําเค็ม  จํานวน………-…...….. ลบ.ม./ป 
o  เพ่ือการเกษตร   จํานวน……60.33…….. ลบ.ม./ป 
o  เพ่ือการรักษาระบบนิเวศน  จํานวน………-……….. ลบ.ม./ป 
o  เพ่ือลางดิน   จํานวน………-.….….. ลบ.ม./ป 
o  อ่ืน ๆ (ระบุ) …พรองน้ํา…….…. จํานวน……28.04..….. ลบ.ม./ป 

15. จํานวนองคกรผูใชน้ําฯ ในปจจุบัน 
o สหกรณผูใชน้ําชลประทาน……-……….สหกรณ พ้ืนท่ี……-……..ไร 
o สมาคมผูใชน้ําชลประทาน………-……..สมาคม พ้ืนท่ี……-……..ไร 
o กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน…35……กลุม พ้ืนท่ี…27,517….ไร 
o กลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน……-...…กลุม พ้ืนท่ี…..…-……..ไร 
o กลุมผูใชน้ําชลประทานพ้ืนฐาน.....232……กลุม พ้ืนท่ี…16,767…..ไร 
o รวม       พ้ืนท่ี…27,517…...ไร 
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16. จํานวนครัวเรือนในพ้ืนท่ี ……3,423…… ครัวเรือน 
17. พ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย ……8………ไร/ครัวเรือน 
18. รายไดโดยเฉล่ีย ……62,942….…..บาท/ครัวเรือน 
19. งบประมาณท่ีไดรับ  

 

รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 
งบเงินเดือน 17,058,777 16,751,030 17,125,555 
งบบริหาร 1,512,429 1,351,061 1,583,188 
งบซอมแซมบํารุงรักษา 23,514,758 80,302,583 61,251,675 
งบปรับปรุง 4,627,900 11,843,300 12,134,500 
อ่ืน ๆ  (แยกรายการ) - - - 
จัดหาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทาน 

29,041,000 90,255,400 20,793,700 

งบรายจายอ่ืน 179,100 971,140 275,200 

รวม 75,933,964 201,474,514 113,163,818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 

โครงการชลประทาน 
 

 
 
 
 
 



 - 24 - 

หมวดท่ี  1 
การบริหารองคกรท่ีดี 

1.1 การนําองคกร 
(1) การนํานโยบายกรม ไดแก วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค หรือผลการดําเนินงานที่คาดหวังไป

ถายทอดสูการปฏิบัติ 
             วิสัยทัศนกรมชลประทาน 

น้ําสมบูรณ   สนับสนุนการผลิต   เสริมสรางคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจม่ันคง 
     วิสัยทัศนจังหวัดเลย 
  เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเท่ียวและลงทุน ภายใตการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมท่ี 1 

    (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดเลย) 
แหลงพํานักแหงท่ีสองของนกัลงทุน และนักทองเท่ียว 

จากวิสัยทัศนดังกลาว ผูบริหารโครงการชลประทานเลยไดพิจารณาถึงพันธกิจของกรม
ชลประทาน  

1. พัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหสมดุล 
2. บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  ท่ัวถึง   เปนธรรม   และยั่งยืน 
3. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําทุกระดับ

อยางบูรณาการ 
4. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
5. สนับสนุนการรักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานเพ่ือการผลิตใหอยูใน

จํานวนท่ีเหมาะสม 
ทําใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีและพิจารณาถึงยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพ่ือการวาง

แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกัน 
ในการกําหนดผลการดําเนินงานดังกลาว ผูบริหารโครงการชลประทานเลยไดคํานึงถึงความ

ตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยยึดหลักความโปรงใสและความ
ชัดเจน  ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

(2) การถายทอดใหผูปฏิบัติทราบ  (จํานวนชองทาง  ความถี่ในการถายทอด) 
ผูบริหารโครงการชลประทานเลยไดมีการส่ือสารในเรื่องดังกลาวในหลายชองทางเชนการ

ประชุมประจําเดือน หนังสือเวียน และ เว็บไซตของโครงการ เพ่ือถายทอดใหบุคลากรในโครงการทราบ
และรับฟงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพ่ือนํามาปรับปรุงตอไป  
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(3)  การมอบหมายงาน (เปนทางการ/ไมเปนทางการ) เชน คําส่ังมอบหมายงาน 
ผูบริหารโครงการชลประทานเลยใหอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน แตอยูภายใต

กฎระเบียบ และกรอบหนาท่ี โดยมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสรางของกรมฯ มีการแบงงาน
ออกเปน 8 ฝาย 1 งาน ท้ังนี้โดยมีการประชุมประจําเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน และมีการช้ีแจง
นโยบายตางๆ ตลอดจนมีการใหนําเสนอผลการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีท่ีเขารับการฝกอบรม
เพ่ิมพูนความรูในดานวิชาการและกฎระเบียบตางๆ นอกจากนี้ยังมีการกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจ
ใหฝายตางๆสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

(4) การสรางบรรยากาศ ความรวมมือ ผูกพัน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

กิจกรรมท่ีสงเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน โดยใหความรวมมือรวมใจและประสานงาน 
กันเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เชน การกําหนดจัดวันสงกรานต มีการรดน้ําดําหัวผูบริหาร 
การแขงขันกีฬาระหวางบุคลากรในโครงการฯ เพ่ือเช่ือมความสามัคคี โดยมีการแบงบุคลากรตามฝาย/งาน
ตางๆ มีการแขงขันกีฬาอาทิเชน เปตอง  กีฬามหาสนุก เปนตน  ตอนเย็นมีงานเล้ียงสังสรรค และการแสดง
ตางๆ  

(5) การสรางแรงจูงใจ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว 

สรางแรงจูงใจโดยการจายคาตอบแทนจาการทํางานนอกเวลาปกติ และอีกสวนหนึ่งเปน
คาตอบแทนจากสวัสดิการ 

(6) การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมในการทํางาน การจัดแผนปายและขอมูลในสถานที่ทํางาน 
โครงการชลประทานเลยมีการจัดสภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางานใหนาอยู เชน การปรับปรุง

ภูมิทัศน มีการตกแตงอาคารและไมประดับรอบอาคารและสถานท่ีมากขึ้น มีแผนปายบอกขอมูลบุคลากร
และสถานท่ีทํางาน รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีทําการและสํานักงาน มีเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย (ยาม) ดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง 

(7) การติดตามความกาวหนาและการทบทวนผลการดําเนินการของโครงการ 
ดําเนินการในการทบทวนผลการดําเนินการของโครงการฯ คือ 

  1. ทบทวนผลการสงน้ําในแตละฤดูกาล  รวมท้ังประสิทธิภาพการชลประทาน 
  2. ทบทวนตนทุนผลผลิต 
  3. ทบทวนการใชจายงบประมาณ 

4. ทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

ผูบริหารโครงการชลประทานเลย ใชผลการประเมินดังกลาวมาประเมินความสําเร็จของการ
บรรลุเปาประสงคระยะส้ัน และระยะยาวของโครงการฯ คือ 
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1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการชลประทาน หากอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมก็เปนความสําเร็จ  
และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 

2. ตนทุนท่ีต่ํา  มีผลผลิตท่ีสูง  โครงการฯ มีประสิทธิภาพท่ีดีก็จะเปนตัวช้ีใหเห็นถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

3. การใชจายงบประมาณ ถามีการกันเงินเหล่ือมปมาก ก็ช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน แตถามีเงินเหลือจาย จะแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. การปฏิบัติราชการบรรลุตามคํารับรอง ถือวาประสบความสําเร็จ 
ผูบริหารของโครงการชลประทานเลย  นําผลการประเมินมาทบทวนและใชในการประเมิน

ความสามารถในการตอบสนองความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไปของโครงการฯ  โดยผลการประเมินเปนส่ิง
บอกถึงความสําเร็จของการดําเนินการ  และเปนการประเมินความสามารถขององคกร  ในอนาคตความ
ตองการท่ีจะปรับเปล่ียนคุณภาพการดําเนินงานไปในทางท่ีดีขึ้น ก็สามารถนําผลการทบทวนดังกลาวมาใช
เปนเกณฑ หรือขอเปรียบเทียบได 

 (8) การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ (วิธีการ และความถี)่ 
โครงการฯ มีการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน  เสนอตอผูบังคับบัญชา  เปนประจําทุก

เดือน นอกจากนี้ยังมีการรายงานความกาวหนาผานทางเว็บออนไลน ทุกสัปดาห 
 (9) การจัดการผลกระทบทางลบในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของโครงการ 

ในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบตอสังคม  โครงการชลประทาน
เลย ดําเนินการดังนี ้
 

กระบวนการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 
1. ศึกษาผลกระทบท่ี
เกี่ยวของ 

-เพ่ือใหทราบผลกระทบ
ทางลบท่ีเกิดขึ้น 

-รอยละผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นมีการจัดการใหลด
นอยลงได 

-เพ่ือใหสามารถลด
ผลกระทบทางลบท่ี
เกิดขึ้น 

2. ศึกษาเอกสารกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 

-เพ่ือใหทราบขอกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบ 

-รอยละของบุคลากรมี
ความรูกฎหมายขอบังคับ
เพ่ิมมากขึ้น 

-บุคลากรมีความรูเรื่อง 
กฎหมายขอบังคับเพ่ิม 
มากขึ้น 

3. เลือกวิธีการแกไข 
ปญหา 

-เพ่ือใหรูวิธีในการ 
แกปญหาผลกระทบ 
ทางลบท่ีจะเกิดขึ้น 

-วิธีการในการ 
จัดการกับปญหาผล 
การกระทบทางลบท่ี 
จะเกิดขึ้น 

-บุคลากรทราบถึง 
วิธีการในการจัดการกับ 
ปญหาผลกระทบทางลบ 
ท่ีเกิดขึ้นได 

4. หาผูรับผิดชอบเพ่ือ 
แกไขปญหา 

-เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบ 
หลักในการแกไขปญหา 

-มีผูรับผิดชอบ 
ปญหาท่ีชัดเจน 

-จํานวนผูรับผิดชอบเพ่ิม 
มากขึ้น 



 - 27 - 

กระบวนการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 
5. ดําเนินการตาม 
แนวทางท่ีเลือก 

-เพ่ือใหมีแนวทางใน 
การปญหา 

-บุคลากรมีแนว ทาง 
ในการแกปญหา 

-จํานวนแนวทางในการ
แกปญหามีมากขึ้น 

6. จัดระบบกํากับดูแล 
ใหเปนไปตามแผนท่ี 
วางไว 

-เพ่ือใหมีการดําเนิน 
การตามแผนท่ีกําหนด 
ไว 

-สามารถบรรลุแผน 
ไดตามท่ีกําหนดไว 

-รอยละของผล กระทบท่ี
สามารถแกไขไดตาม 
เปาหมาย 

7. ประเมินผลโดยการ 
ตรวจสอบ กํากับดูแล 
แกไขปญหา 

-เพ่ือใหมีการตรวจ 
ปญหาท่ีเกิดขึ้น 
และหามาตรการปองกัน 

-มีผลการตรวจ สอบ 
และมาตรการปองกัน 

-ระดับผลกระทบทาง 
ลบมีแนวโนมลดลงใน 
ระดับยอมรับไดตาม 
เกณฑกําหนด 

 
อยางไรก็ตามในการจัดการกับผลกระทบในทางลบท่ีเกิดขึ้น  ตองมีการคาดการณไวลวงหนาเพ่ือ

หาแนวทางในการเตรียมการเพ่ือปองกัน  โดยกําหนดแผนการปองกันผลกระทบ  และดําเนินการตามแผน
นั้น  และตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก 

 
1.2 การบริหารยุทธศาสตร 

 (1)  การกําหนดทิศทางการดําเนินงานพัฒนา/แกไขปญหา และกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
5 ป สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรม และทิศทางของพ้ืนที ่รวมถึงคํานึงถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอก 
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

โครงการชลประทานเลย  มีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตรกรมฯ ไปสูการปฏิบัติโดย
การวางแผนยุทธศาสตรโดยรวม ดังนี้ 
แผนปฏิบัต ิ

การ ขั้นตอน ผูเกี่ยวของ กรอบเวลา 
เหตุผลในการกําหนด 

กรอบเวลา 
ระยะส้ัน 1.จัดประชุมเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ 
2. กําหนดแผนใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบัน 
3. จัดลําดับความสําคัญ 
4. เสนอแผนใหสํานัก
ชลประทาน 

1 .  ผู อํ า น ว ย ก า ร
โครงการฯ 
2. ฝวศ.คป, 
ฝจน.คป, 
ฝสบ.คป.1-4, 
ฝชก.คป. 
3. งานแผนงานและ
งบประมาน 

เดือนกรกฎาคม เพ่ือใหสอดคลอง 
กับกรอบเวลาของกรมฯ 
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แผนปฏิบัต ิ
การ ขั้นตอน ผูเกี่ยวของ กรอบเวลา 

เหตุผลในการกําหนด 
กรอบเวลา 

ระยะยาว 1. จัดประชุมเจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของเพ่ือพิจารณา
จัดทําแผนระยะยาว 
2. จัดลําดับความสําคัญใน
แตละผลผลิต 
3. เสนอแผนใหสํานัก
ชลประทาน 
 

1 .  ผู อํ า น ว ย ก า ร
โครงการฯ 
2. ฝวศ.คป, 
ฝจน.คป, 
ฝสบ.คป, 1-4, 
ฝชก.คป 
3. งานแผนงานและ
งบประมาณ 

เดือนกรกฎาคม 
2553 จัดทําแผน
งบประมาณของ
ป 2555 และมี
การทบทวน 
ปรับแผนทุกป 

เ พ่ื อ ใ ห สอ ด ค ล อ ง กั บ
กรอบเวลาของกรมฯ 
และสํานักชลประทาน 
เพ่ือเข า สูก ารพิจารณา
ของสภาฯ 

 
โครงการชลประทานเลย ไดนําปจจัยตอไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตรโดยใหระบุ

วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 

ปจจัยที่นํามาประกอบการ
วางแผน วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

-ความตองการ ความคาดหวังท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาวของผูรับ
บ ริ ห า ร  ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย
รวมท้ังสวนราชการหรือองคกร
อ่ืนท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน 

- เกษตรกรใหขอมูลกับเจาหนาท่ีโดยตรงและในท่ีประชุมกลุมผูใชน้ํา 
- ผูมีสวนไดสวนเสียใหขอมูลผานส่ือตางๆ หรือเขามาติดตอโดยตรง 

-สภาพการแขงขันท้ังภายในของ
สวนราชการ 

-การแขงขันภายในโดยปรับปรุงกระบวนทัศนของโครงการฯใหโดด
เดนและเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตเพ่ือใหรับทราบท่ัวกัน 

-นวัตกรรมและเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญทางเทคโนโลยี และดาน
อ่ืนๆซ่ึงอาจมีผลตอบริการและ 
การดําเนินงานของสวนราชการ 

-การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รวบรวมไดจากการศึกษาและทํา
ความเขาใจเพ่ือใหเกิดการบริการท่ีดี รวดเร็ว 

-จุดแข็งและจุดออน รวมถึง 
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
อ่ืนๆ ของสวนราชการ 

-หากมีทรัพยากรเพียงพอสามารถทําใหโครงการฯ มีสถานภาพดีขึ้น 
สามารถแขงขันกับหนวยงานอ่ืนได 



 - 29 - 

ปจจัยที่นํามาประกอบการ
วางแผน วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

- การศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสใน
การปรับเปล่ียนทรัพยากรท่ีมีอยู
ไปใชกับบริการหรือกิจกรรมท่ีมี
ความสําคัญกวา 

-โครงการฯ วิเคราะหใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกปญหาให
สอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลา 

-ความเส่ียงในดานการเงิน สังคม 
และจริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ 
และดานอ่ืนๆ 

ใชเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี และ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

-ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี -เก็บขอมูลจากพ้ืนท่ีแลวนํามาวิเคราะหเพ่ือใชวางแผน เชนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

-จุดแข็ง จุดออนของโครงการฯ 
ห รื อ อ ง ค ก ร อ่ื น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น
เกี่ยวของกัน 

-จากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริหารและมีสวนไดสวนเสีย 
-จากการลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

(2) วิธีการในการจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีจัดการความสําคัญของปญหาในพ้ืนท่ีฝายสงน้ําและบํารุงรักษาตางๆ 

เสนอเขามา  โดยใชเกณฑตางๆ เชน ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ความรุนแรงของปญหา  เริ่มตนดวยการ
เปรียบเทียบ “ความสําคัญ” ของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ  เพ่ือหา “น้ําหนัก” ของแตละเกณฑ จากนั้นจึง
นํา มาจัดลําดับสําคัญ  เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี  และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  เพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินงาน  และทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(3) วิธีการถายทอด  ส่ือสารแผนปฏิบัติการ  5  ป  ไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดความสําเร็จ 
โครงการชลประทานเลย  สามารถถายทอดแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงค

เชิงกลยุทธ  และกลยุทธหลัก  โดยการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคคลตามบทบาทหนาท่ี  
โดยจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูไปดําเนินการ  และมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล  และใหกําลังใจกับผู
ปฏิบัติ  หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในการใหบริการ  รวมท้ังผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
โครงการชลประทานเลยจะดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว  โดยการประชาสัมพันธ
ใหดีขึ้น  และประชุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  เพ่ือทําความเขาใจและรับทราบในการ
เปล่ียนแปลง 
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(4) วิธีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปและแผนปฏิบัติการ  5  ป   

โครงการชลประทานเลย ไดจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือใหรูวายังมีความเส่ียงใดท่ียังคง
เหลืออยู  เพ่ือจะไดดําเนินการลดความเส่ียงนั้นใหเหลือนอยลง  หรือหมดไป  โดยใชแผนปฏิบัติการตางๆ 
ไปดําเนินการ 

 (5) วิธีการทบทวนและคาดการณผลการดําเนินการของแผนปฏิบัติการ  5  ป  เพ่ือใหผลการ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

ในการทบทวนและคาดการณผลการดําเนินการของแผนปฏิบัติการ 5 ป นั้น โครงการ
ชลประทานเลย  ไดมีการทบทวนเปนประจําทุกป  เพ่ือจะไดมีการปรับแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
พ้ืนท่ี  และทันตอความตองการของผูรับบริการ  ซ่ึงเม่ือทบทวนเสร็จแลวจะแจงใหผูรับผิดชอบทราบและ
ดําเนินการตอไป 
1.3 การจัดทําระบบขอมูล 

(1) วิธีการรวบรวมขอมูลโครงการ/สารสนเทศที่สําคัญ เพ่ือปอนเขาสูระบบการรายงานของกรมฯ 
และใชในการติดตามการดําเนินการของโครงการ เชน รายงาน On-line  ระบบ GES ฐานขอมูลที่ใชในการ
บริหารจัดการน้ํา  ฯลฯ 

โครงการฯ ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรายงาน On-line  โดยใหผูเกี่ยวของสงขอมูลตาม
กําหนดเวลา และไดบันทึกลงฐานขอมูลของโครงการฯ พรอมกับรายงานใหผูบริหารโครงการทราบเปน
ประจําทุกเดือน 

(2) วิธีการวัดผล  วิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
โครงการชลประทานเลย  มีวิธีการวัดผล วิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

ท่ีตั้งไว ดังนี้ 
เร่ืองที่นํามาวิเคราะห วิธีที่ใชในการวิเคราะห การทบทวนผลการดําเนินการ 

1.การบริหารจัดการน้ํา 
2.ผลการปฏิบัติงานของการใชจายเงิน
งบประมาณประจําป 

ใชขอมูลท่ีไดจากการสํารวจใน
สนาม การจัดทํารายงาน
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานหรือ
เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน 

-ปรับเปล่ียนแผนการบริหาร
จัดการน้ําใหเกิดประสิทธิภาพ 
-ผูบริหารทราบความคืบหนาปญหา
และอุปสรรคของการดําเนินงาน 
-สามารถนํามาวางแผนการใชจาย
ตามแผนกลยุทธและกําหนดคา
ตัวช้ีวัดสําหรับปตอไป 
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(3)การกําหนดผูรับผิดชอบในการปอนขอมูลและรอบระยะเวลาในการปอนขอมูล(Update data) 

ขอมูล รอบระยะเวลา/ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 

1. ดานจัดสรรน้ํา 

2. ดานวิศวกรรม 

3. ดานการเงิน 

4. ดานการเจาหนาท่ี 

5. ดานธุรการ 

6. ดานชางกล 

7. ดานพัสดุ 

ทุกวัน, ทุกสัปดาห, ทุกเดือน 

ทุกสัปดาห, ทุกเดือน 

ทุกสัปดาห, ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

ทุกวัน, ทุกสัปดาห ทุกเดือน 

พนักงานวัดระดับน้ํา 

เจาหนาท่ีฝายวิศวกรรม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

เจาหนาท่ีธุรการ 

เจาหนาท่ีธุรการ 

นายชางเครื่องกล 

เจาหนาท่ีพัสด ุ
 

(4) มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)  ความถี่ และผูรับผิดชอบ 
การสํารองขอมูลโดยใช External Harddise  หรือแผนซีดี  โดยผูรับผิดชอบในการปอนขอมูล  

สวนรอบการสํารองขอมูลนั้น  ใหพิจารณาจากปริมาณขอมูล  และความสําคัญของขอมูลนั้นๆ 
(5) การเผยแพรขอมูลขาวสารตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด และ พรบ. ขอมูลขาวสาร 

โครงการฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมฯกําหนดและตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร ท้ังขอมูลดาน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ขอมูลแผนงานโครงการงบประมาณประจําป และขอมูลสถิติโครงการ
ชลประทาน เปนตน ในเว็บไซตโครงการฯ 

(6) การปองกันระบบฮารดแวร และซอรฟแวร ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการในการทําใหอุปกรณ ท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ (Hardware และ 

Software) ท่ีใชในโครงการฯ มีความเช่ือถือได ปลอดภัยและใชงานงาย 
  1. Hardware  ตองมีคุณภาพสูง  มีการรับประกัน ติดตั้งซอฟแวรตรวจไวรัส 
  2. Hardware  ตองมีการบํารุงรักษาตลอดเวลา และใชอุปกรณมาตรฐาน 
  3. Software   ตองใชซอฟแวรมาตรฐาน เปนของแท 
  4. ตองมีคูมือผูใช 
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(7) วิธีการจัดการความรูเพ่ือไปสูองคกรแหงการเรียนรู (KM & LO) ตามแนวทางของกรมฯ เพ่ือ
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

โครงการชลประทานเลย  มีวิธีการในการจัดการความรู ดังนี ้
การจัดการความรู วิธีการ 

การรวบรวมและถายทอดความรูของ
บุคคลากรในสวนราชการ 

สรางกระบวนการจัดการความรู  พัฒนาความรู  เพ่ือเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

การรับการถายทอดความรูท่ีมีประโยชน
จากผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียแบะ
องคกรอ่ืนๆ 

องคกรตองมองภาพรวมปจจัยแวดลอมภายในองคกรมารสง
ผลกระทบตอกระบวนการจัดการความรู โดยนํากระบวนการ
บริหารจัดการเปล่ียนแปลงมาเช่ือมโยง 

การแสวงหาและแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ 

คํานึงถึงการรวบรวมถายทอดจากบุคคลในองคกรรวมท้ัง
ผูรับบริการและผู ท่ีมีสวนไดสวนเสียและแลกเปล่ียนวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

1.4 การพฒันาองคกร 
(1) การนําระบบเทคโนโลยี อุปกรณ  เคร่ืองมือในการปฏิบัติการ และส่ิงอํานวยความสะดวกมาใชใน

การปฏิบัติงาน 
โครงการฯ ไดนําระบบเทคโนโลยี อุปกรณ  เครื่องมือในการปฏิบัติการ และส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว เชน ระบบ VPN อุปกรณคอมพิวเตอร 
รถยนต กลอง GPS เปนตน 

(2) การจัดวางอัตรากําลังบุคลากรอยางเหมาะสม 
โครงการฯไดจัดวางอัตรากําลังบุคลากรลงในกรอบอัตรากําลัง โดยไดคํานึงถึงกรอบหนาท่ีความ

รับผิดชอบและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิ 
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(3) การเพ่ิมขีดสมรรถนะ  และการเตรียมความพรอมของบุคลากรในโครงการ  เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายภารกิจในพ้ืนที ่

โครงการฯ  ไดมีจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดจากผลการใชระบบประเมิน
สมรรถนะ  7  ตัว ของกรมชลประทาน ซ่ึงจะพิจารณาไดวาบุคลากรคนใดสมควรจะไดรับการพัฒนาดาน
ใด  ตามแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  เพ่ือใหบุคลากรของโครงการฯ มีความสามารถเพ่ิมขึ้น
และมีโอกาสท่ีจะแสดงศักยภาพสูงสุดในการทํางาน 

มีการสนับสนุนบุคลากรท่ีเปนพนักงานราชการบรรจุใหมเขารวมโครงการปฐมนิเทศท่ีจัดขึ้น สง
บุคลากรเขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีกรมชลประทานจัดขึ้น เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การ
บริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรมีสวนรวม วิทยากรกระบวนการ ความปลอดภัยเขื่อนและหลักสูตร
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน   และโครงการยังไดจัดอบรมสอนงานใหผูปฏิบัติ
รับทราบแนวทางและปฏิบัติไดถูกตอง      

(4) การรับฟงและตอบสนองความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน 
ในการประชุมประจําเดือน ผูบริหารไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและรวมกัน

ตัดสินใจในการปรับปรุงแกไขการดําเนินการ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีแสดงความคิดเห็นท้ัง
ผานสายการบังคับบัญชาและถึงผูอํานวยการโครงการโดยตรง และไดเรียกประชุมผูเกี่ยวของเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นกอนการตัดสินใจ 

(5) การส่ือสารและความสัมพันธภายในหนวยงาน 
โครงการฯ  มีการดําเนินการเพ่ือใหการส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรูหรือทักษะระหวาง

บุคลากรภายในโครงการฯ มีประสิทธิผล คือ มีการประชุมประจําเดือน มีการแตงตั้งคณะทํางานตางๆ 
เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม เพ่ือเช่ือมความสามัคคี เชนการแขงขันกีฬาใน
เทศกาลตางๆ  

(6) การจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน 
การจัดสวัสดิการภายในโครงการ: ไดใหบุคลากรทุกระดับและทุกประเภทเขามารวมเปนสมาชิก 

สวัสดิการภายในโครงการฯ โดยแยกเปน สวัสดิการสงเคราะหเจาหนาท่ี สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ 
(7) การสรางความสัมพันธกับชุมชนในพ้ืนที ่

โครงการไดใหความสําคัญกับชุมชนในพื้นที ่ซึ่งสวนใหญก็คือกลุมผูใชนํ้า โดยการออกพบปะ
สอบถามพูดคุยเพ่ือรับทราบปญหา ตลอดจนมีการจัดประชุมกลุมผูใชน้ําและประชุมคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน มีการเขารวมกิจกรรมประเพณีของหมูบานเชนงานบุญประจําป มีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการติดตอส่ือสาร ตลอดจนมีการอบรมยุวชลกร และจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน เพ่ือสราง
ความสัมพันธอันด ี
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(8) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานใหสอดคลองกับคาตอบแทน  และ
การสรางแรงจูงใจ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง  โครงการฯ จะแจงผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมินทราบเปนรายบุคคล  โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  มีการยกยอง  
ชมเชยบุคลากร ท่ีมีผลการปฏิบัติราชการดี และพิจารณาความดีความชอบใหตามผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 

(9) การสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรในหนวยงาน ใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ (Career & 
Job Rotation) 

โครงการฯ ไดสงบุคลากรท่ีตองการพัฒนาตนเองและพัฒนางานเขารับการอบรม  ท้ังท่ีเปน
หลักสูตรภายในกรมชลประทานและภายนอก โดยคํานึงถึงการนํามาใชปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
บรรลุตามยุทธศาสตรของกรมฯ เพ่ือใหบุคลากรของโครงการฯ มีโอกาสท่ีจะแสดงศักยภาพสูงสุดในการ
ทํางาน  โครงการฯ ไดถายทอดวิสัยทัศน   พันธกิจ และปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากร
ตระหนักถึงความสําเร็จรวมกัน และความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน 

การสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงานใหแกบุคลากร  ผูบริหารจะเปดโอกาสใหบุคลากรทุก
คนสามารถขอเล่ือน/เปล่ียนตําแหนง เพ่ือการบรรจุและดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  โดยผูอํานวยการโครงการฯ 
จะชวยสนับสนุนเต็มกําลังความสามารถ 

(10) การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรในภาพรวมโครงการ 
โครงการไดจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะหลักรายบุคคลเปนประจําทุกป และสรุปรายงานการ

พัฒนา รายบุคคลและในภาพรวมของโครงการ 
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หมวดท่ี 2   
การบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา 

2.1 การบริหารจัดการน้ํา 
การวางแผนการสงน้ํา 

(1) นโยบายและแนวทางการวิเคราะหปริมาณน้ําตนทุน (ROS) ในภาพรวมของโครงการที่มีอางเก็บ
น้ํา และในกรณีไมมีอางเก็บน้ําใหวิเคราะหหาน้ําทาเพ่ือการบริหารจัดการ 

โครงการฯไดจัดทําการวิเคราะหปริมาณน้ําตนทุน (ROS) ตามโปรแกรม ROS ของกรมฯ ในอาง
เก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 อางฯ 

 

 
 
(2) นโยบายในการกําหนดพ้ืนที่สงน้ําของโครงการ  การปองกันระบบนิเวศนและอุตสาหกรรม /ใน

โครงการที่ไมมีพ้ืนที่สงน้ําใหพิจารณาการระบายน้ําในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
โครงการฯใหความสําคัญกับการเกษตรเปนอันดับแรก และการอุปโภค-บริโภค, การบรรเทาภัย

จากน้ําและการรักษาระบบนิเวศน ตามลําดับ 
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(3) การจัดทําเกณฑการบริหารจัดการน้ํา เชน Rule Curve หรืออื่นๆ / เกณฑการบริหารจัดการน้ําทา
ในกรณีไมมีอางเก็บน้ํา 

 
(4) การตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน 

ไมไดดําเนินการ 
(5) การจัดทําปฏิทินการปลูกพืช/การจัดทําแผนการระบายน้ําในพ้ืนที่ โดยแปลงน้ําฝนเปนน้ําทา 
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(6) การกําหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ําตนทุน /การวางแผนการบริหารจัดการน้ําตาม
ศักยภาพของลําน้ํา 

 
 
(7) การสํารวจขอมูลความตองการใชน้ําของผูใชน้ํากอนสงน้ํา/ การสํารวจศักยภาพในการระบายน้ํา

ในลําน้ําที่รับผิดชอบ 
ฝายสงน้ําฯในพ้ืนท่ี จะทําการสํารวจขอมูลตาง เชนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ชนิดพืชท่ีปลูก ฯลฯ และ

รวบรวมขอมูลในแตละอางเก็บน้ําขนาดกลางในความรับผิดชอบ สงใหโครงการฯดําเนินการวางแผน
ตอไป 

(8) การจัดทําแผนจัดสรรน้ํารายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห  หรือ การจัดทําแผนการบริหารลําน้ํา
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

โครงการฯไดจัดทําแผนจัดสรรน้ํารายฤดูกาลตามสํานักอุทกฯ 
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(9) มาตรการบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ  และการเตือนภัย 
โครงการฯไดดําเนินการเฝาระวัง ตามลําน้ําหลักของจังหวัดเลย และมีมาตรการณในการแจง

เตือนภัยใหกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  
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การปฏิบัติการสงน้ํา 
(10) การแจงขาวสารใหผูใชน้ําทราบทั้งกอนและระหวางสงน้ํา หรือการแจงขาวสารใหผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในลําน้ําที่รับผิดชอบ (สําหรับโครงการไมมีอางเก็บน้ํา) การดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ําในพ้ืนที่โครงการ 

โครงการฯ  ไดแจงขาวสารใหผูใชน้ําทราบท้ังกอน  และระหวางสงน้ํา  และการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา ทางชองทางดังนี ้

1.  กรณีการสงน้ําในพ้ืนท่ีชลประทาน  จะแจงขาวสารโดยการจัดประชุมกลุมผูใชน้ํา  ทางวิทยุ
ชุมชน  หอกระจายเสียงประจําหมูบาน  และแจงผานประธานกลุมผูใชน้ํา 

2.  กรณีการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  จะแจงขาวสารเปนหนังสือและทาง internet ไปท่ี  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาล  อําเภอ  จังหวัด  เพ่ือใหรับทราบความกาวหนาของพายุ  ปริมาณ
น้ําฝน  ปริมาณน้ําทา  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(11) การควบคุมการสงน้ํา  (การระบายน้ํา) ในระดับตาง  ๆ

เนื่องจาก โครงการฯ รับผิดชอบอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 อางฯ จึงมอบหมายให ฝายสง
น้ําในพ้ืนท่ี เปนผูดําเนินการควบคุมการสงน้ํา และรายงานใหฝายจัดสรรน้ําทราบ 

(12) การรายงาน  การประสานงาน  และการแจงขาวสารหนวยงานที่เกี่ยวของในภาวะวิกฤต ิ
โครงการฯไดมีการรายงานสถานการณน้ําใหสชป.5และกรมฯทราบทุกวัน สําหรับในสวนของ

จังหวัดไดมีการประสานงานโดยรายงานใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามผัง 

 
. 
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(13) การดําเนินงานปองกันและบรรเทาภัยจากน้ําในพ้ืนที่โครงการ 
โครงการไดดําเนินการจัดทําแผนงานปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา โดยแบงเปน แผนกอนน้ํามา,

ระหวางน้ํามา และหลังเกิดอุทกภัย ซ่ึงมีท้ังมาตรการใชส่ิงกอสรางและไมใชส่ิงกอสราง ตามปฏิทินการ
ดําเนินการ 

 
 

(14) การสงเสริมใหมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ําในพ้ืนที่โครงการ 
โครงการฯ  ไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําของอางเก็บน้ําในความรับผิดชอบ จํานวน 13 แหง  สง

ใหสํานักวิจัยและพัฒนาทําการตรวจสอบสภาพน้ําของโครงการเปนประจําทุกไตรมาส  
(15) การติดตามและประเมินผลการสงน้ํา 

โครงการฯไดมอบหมายให ฝายสงน้ําในพ้ืนท่ี เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลการสงน้ํา 
และรายงานใหฝายจัดสรรน้ําทราบ 

(16) การรายงานผลการบริหารจัดการน้ําและการจัดเก็บขอมูล 
โครงการฯไดมีการรายงานผลการบริหารจัดการน้ํา ใหกรมฯ และสชป.5 เปนประจําทุกวัน ทาง 

internet และ e-mail และไดมีการจัดเก็บขอมูลท้ัง hard copy และ digital file นอกจากนี้ยังมีการรายงานผล
การบริหารจัดการน้ํา หลังจากเสร็จส้ิน ฤดูกาลเพาะปลูก 
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(17) การใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤต ิ

 
2.2 การบํารุงรักษา 

(1) การจัดทําบันทึกประวัติ  ฐานขอมูลการตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
โครงการฯ จะดําเนินการสํารวจสภาพของอาคารชลประทาน และมีการบํารุงรักษาอาคารให

พรอมท่ีจะใชงานได  กอนท่ีจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก หรือกอนเริ่มท่ีจะสงน้ําใหกับผูใชน้ํา 
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(2) การดําเนินงานบํารุงรักษาปกติ  เชิงปองกัน  และกรณีเรงดวน 
-  การบํารุงรักษาเขื่อนเก็บกักน้ําและอาคารประกอบ  โดยการจัดเรียงหินท้ิงดานหนามิใหเกิด

โพรงลึก  การตัดหญาลาดเขื่อน  บํารุงรักษาเครื่องกวานบานระบายโดยการทาจารบีท่ีเฟองและเกลียว  เติม
น้ํามันไฮดรอลิก  และทาสีบานระบาย 

-  การบํารุงรักษาคลองสงน้ํา  โดยการอุดรูโพรงบริเวณขอบคลอง  ตัดหญาและตนไมตามแนว
คลอง 

-  การบํารุงรักษาอาคารชลประทานในคลองสงน้ํา  โดยการบํารุงรักษาเครื่องกวานบานระบาย  
ทาจารบีและทาสีบานระบาย  จัดเรียงหินดานหนาและดานทายอาคารใหมีความม่ันคงแข็งแรง  อุดรูโพรง
บริเวณโดยรอบอาคาร  กําจัดขยะดานหนาอาคารบังคบัน้ําและเขียน กม. ท่ีอาคารใหชัดเจน 

(3) การบันทึกประเมินผลการบํารุงรักษา ประจําฤดูกาล 
 จัดทํารายงานเสร็จงานของแตละงานท่ีไดรับงบประมาณเสนอคณะกรรมการตรวจรับงาน

และโครงการฯ 
(4) การจัดลําดับความสําคัญงานซอมแซม  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีจัดลําดับความสําคัญของงานซอมแซม ปรับปรุงและบํารุงรักษา  
โดยใชเกณฑตางๆ เชน ความสําคัญของอาคาร ความพรอมของแบบ ประโยชนท่ีไดรับ  เริ่มตนดวยการ
เปรียบเทียบ “ความสําคัญ” ของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ  เพ่ือหา “น้ําหนัก” ของแตละเกณฑ จากนั้นจึง
นํา มาจัดลําดับสําคัญ  เพ่ือจัดทําแผนงานงบประมาณ 

(5) การปฏิบัติตามนโยบายการบํารุงรักษาที่กรม  กําหนด 
โครงการมีวิธีการนํานโยบาย  การบํารุงรักษาท่ีกรมฯ กําหนดมาปฏิบัติ ดังนี ้ 
1.  การบํารุงรักษาเชิงปองกัน  โดยการดําเนินการกําหนดแนวทางการปองกันมิใหอาคาร

ชลประทานชํารุดเสียหายกอนอายุใชงาน  คือหาแนวทางปองกันมิใหวัสดุภายนอกมากระทบใหเกิดความ
เสียหาย 

2.  การบํารุงรักษาปรกติ  โดยการดําเนินการบํารุงรักษาเปนปกติประจําวัน  เชน  อุดรูโพรง  ตัด
หญา  จัดเรียงหิน  ทาจารบี  ตรวจสอบน้ํามันไฮดรอลิก  เปนตน 

3.  การบํารุงรักษากรณีเรงดวน  โดยการตรวจสอบเรงดวน  เพ่ือไมใหมีผลกระทบจากภัยพิบัติ
จากน้ําทวม  แผนดินไหว  เชน  การตรวจสภาพเขื่อนดวยสายตา  เปนตน 
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2.3 การประเมินผลการสงน้ํา 
(1) การคํานวณประสิทธิภาพการชลประทานประจําฤดู (รอยละ) หรือคํานวณปริมาณการใชน้ําของ

พืชตอฤดู (ลบ.ม./ไร)  

 
(2) การบันทึกประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา ในวิธีการอื่น ๆ ประจําฤดูกาล 
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(3) การบันทึกผลประโยชนที่ไดจากการชลประทานเปนรายฤดูกาล และรายป 
 

 
(4) การประเมินความเสียหายหลังการสงน้ํา 

โครงการฯ ไดมีการสํารวจขอมูลความเสียหายและรายงานเปนประจําทุกสัปดาห ตามแบบฟอรม 
จบ.1-45 

(5) การประเมินตนทุนผลผลิตของโครงการตามเกณฑที่กรม กําหนด 
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2.4 การปฎิบัติตามพรบ.ชลประทานที่เกี่ยวของ 
(1) การดําเนินการประกาศชลประทานตามมาตรา 5 และมาตรา 8 ของโครงการอยางไร 

ชื่อโครงการ จํานวนทางน้ํา 
ประกาศ 
มาตรา 5 

ประกาศ 
มาตรา 8 

หมายเหต ุ

ฝายหวยน้ําหมาน 3 3 -  
อางเก็บน้ําหวยน้ําหมาน 2 2 1  
อางเก็บน้ําหวยน้ําพาว 3 3 -  
อางเก็บน้ําหวยแหว 4 4 1  
อางเก็บน้ําหวยนอย 2 2 -  
อางเก็บน้ําหวยน้ําวัก 2 2 -  
อางเก็บน้ําหวยน้ําสวย 2 2 -  
อางเก็บน้ําหวยโปง 1 1 -  
อางเก็บน้ําหวยชม 1 1 -  
อางเก็บน้ําหวยไร 1 1 -  
อางเก็บน้ําหวยลิ้นควาย 3 3 1  
อางเก็บน้ําหวยอีเลิศ 5 5 -  
อางเก็บน้ําหวยยาง 5 5 1  
ฝายยางบานติดตอ 1 - -  
อางฯศูนยพันธไมหวยศอก 1 - -  
ระบบสงน้ําหวยศอก 1 - -  
ฝายหวยน้ําผัก 1 - -  
อางฯสถานีเกษตรท่ีสูงภูเรือ 1 - -  
อางฯหวยโขงชาง 1 - -  
ฝายทดน้ําหวยน้ําหมัน 1 - -  
ฝายบานเด่ิน 1 - -  
อางฯหวยเหวหวะ 1 - -  
อางฯหวยขัน 1 - -  
อางฯบานน้ําแคม 1 - -  
อางฯหวยหาดเบ้ีย 1 - -  
อางฯหวยถ้ําใหญ 3 - -  
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ชื่อโครงการ จํานวนทางน้ํา 
ประกาศ 
มาตรา 5 

ประกาศ 
มาตรา 8 

หมายเหต ุ

อางฯหวยซวก 1 - -  
อางฯหวยเหมืองนา 1 - -  
อางฯหวยบุง 2 - -  
ฝายหวยโปง 1 - -  
ฝายบานนาผักกาม 1 - -  
อางฯหวยมวง 1 - -  
อางฯหวยน้ําก่ํา 1 - -  
ฝายหวยกอก 1 - -  
รวม 58 34 4  

 
(2) การจัดเก็บรายไดของโครงการชลประทานตามมาตรา 8 

ชื่อผูใชน้ํา 
ปริมาณน้ํา 

(ลบ.ม.) 
รายไดคาชลประทาน 

 ป 2554 (บาท) 
หมายเหต ุ

การประปาสวนภูมิภาค สาขาเลย 4,788,661 2,561,933.64  

เทศบาลตําบลภูกระดึง 209,569 112,119.42  

รวม 4,998,230 2,674,053.06  

 
(3) การดูแลและการบริหารจัดการพ้ืนที่ราชพัสดุ  และการบุกรุกที่ราชพัสดุโครงการ 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีราชพัสดุ  โครงการฯ ไดดําเนินการตามรูปแบบท่ีกรมฯ กําหนด  โดยใหอยูใน
เกณฑการพิจารณาอนุญาต  และการใหความชวยเหลือ  ซ่ึงปจจุบันมีเสนทางหลายสายตัดผาน  คลองสงน้ํา
เพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงตองดําเนินการพิจารณาอนุญาตตามระเบียบของกรมชลประทาน 

การบุกรุกท่ีราชพัสด ุ ในความรับผิดชอบดูแลของโครงการฯ นั้น  มีจํานวน  9  ราย  โครงการได
รายงานใหกรมฯ ทราบ เปนประจําทุกเดือน  ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินการแจงใหรื้อถอนส่ิงปลูก
สรางออกใหพนเขตชลประทาน 
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หมวดท่ี 3  การมีสวนรวมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน  
 และผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 การรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) การจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกําหนดผูรับบริการตามประเภทการใหบริการ โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภทคือ 

1. ผูรับบริการประเภทผูใชน้ํา  มีการกําหนดตามวัตถุประสงคของการใชน้ํา ออกเปน 3 
วัตถุประสงค  คือ 

1.1 เพ่ือการเกษตรกรรม ประกอบดวย ผูใชน้ําเพ่ือเกษตรกรรมในเขตชลประทาน และ ผูใช
น้ําเพ่ือเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 

1.2 เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ประกอบดวย ผูใชน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.3 เพ่ือการอุตสาหกรรม ประกอบดวย ผูใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

2. ผูรับบริการประเภทผูไดรับผลกระทบจากน้ํา เปนผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม 
น้ําแลง  น้ําเสีย ซ่ึงเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
ประกอบดวย ผูไดรับผลกระทบจากน้ํา 

3. ผูรับบริการประเภทอ่ืน ๆ เชน หนวยราชการตาง ๆ 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียตามประเภทผูไดรับผลกระทบ จาก

การดําเนินงานของสวนราชการ ประกอบดวย ประชาชนผูถูกเวนคืนหรือขอใชท่ีดินเพ่ือการชลประทาน  
และกํานดตามประเภทผูกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของสวนราชการ ประกอบดวย องคกร
พัฒนาเอกชน (NGO) 

(2) การกําหนดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ชองทางการติดตอของผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 
แนวทางในการกําหนดวิธีปฏิบัติ

ของบุคลากร 
การทําใหม่ันใจไดวาบุคคลากรที่
เกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติตามวิธี

ปฏิบัติที่กําหนด 
1.ติดตอดวยตัวเอง 
2.ทางโทรศัพท 
3.ผานอาสาสมัคร 
4.เจาหนาท่ีชลประทานในสนาม 
5.E-mail 
 

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางวิธีปฏิบัติ
ในการใหขอมูลขาวสารแก
เจาหนาท่ีไดรับทราบ 
2.กําหนดผังกํากับงาน 
 3.มอบหมายหนาท่ี 
4.สรางจิตสํานึกในการบริการท่ีด ี

1.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การติดตอ 
2.สอบถามผูรับบริการดวยตัวผู
บริการเอง 
3.รายงานในท่ีประชุม 
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(3) การจัดการขอเสนอแนะและขอรองเรียน 
กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

 
 
 
 
 

- คัดกรองและตรวจสอบ    - พิจารณา/ส่ังการ       - ตรวจสอบขอเท็จจริง - พิจารณา 
- เสนอ            - ดําเนินการแกไข  - แจงกลับผู 

         เบ้ืองตนและรายงาน    รองเรียน 
1.งานบริหารท่ัวไปรับเรื่องรองเรียนแลวคัดกรอง/ตรวจสอบ นําเสนอ ผอ.โครงการฯ 
2. ผอ.โครงการฯพิจารณาเรื่องรองเรียนแลวส่ังการใหหัวหนาฝายฯ ท่ีเกี่ยวของรับไปตรวจสอบ 
3. หัวหนาฝายฯ ท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการแกไขเบ้ืองตน  แลว

รายงานผอ.โครงการฯ ทราบ 
4. ผอ.โครงการฯ พิจารณาแลวแจงผลการดําเนินงานกลับยังผูรองเรียน 

(4) การนําขอมูลในการรับฟงความคิดเห็นไปปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
โครงการชลประทานเลย  ไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปฏิบัติงาน และการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน รวมถึงการพัฒนาการบริการใหมๆ  ดังนี ้
วิธีการรับฟงและเรียนรูความ
ตองการและความคาดหวังหลัก ขอมูลที่ไดรับจากการรับฟง 

การนํามาใชในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงกระบวนการ 

1. แผนการประเมินความพึง
พอใจ 
2. การประชุมกลุมผูใชน้ํา 
3. จัดเวทีประชาคม 
4. ตูรับความคิดเห็น 
5.หนวยรับเรื่องรองเรียน 
6.เขาพบดวยตนเอง 
7. จดหมาย 
8. โทรศัพท 
9. ส่ือมวลชลทองถ่ิน 
10. อาสาสมัครประทาน 

1.การสงน้ําไมท่ัวถึง 
2.อาคารชลประทานเสียหาย 
3. ไมไดรับความเปนธรรมใน
การใหบริการ 
4. มีการปลอยน้ําเสียลงคลอง 
5. ไมทันตอความตองการ 
6. ตองการใหปรับปรุงอาคาร
เพ่ิมเติม 
7.ไมรับทราบการแจงขาวสาร 

1. ติดตามและควบคุมการ
แพรกระจายน้ําใหท่ัวถึง 
2. วางแผนปรับปรุงอาคาร
ชลประทาน 
3. ประชุมช้ีแจงและจัดทํา
ขอตกลงรวมกัน 
4. เพ่ิมเวลาหรือชองทางการ
บริการ 
5. ประชาสัมพันธใหถ่ีขึ้น 
6. ประสานหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

งานบริหารโครงการฯ 
รับเรื่องรองเรียน 

ผูอํานวยการ
โครงการฯ 

หัวหนาฝายฯ  
ท่ีเกี่ยวของ 

ผูอํานวยการ
โครงการฯ 
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3.2 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) การสรางความเขาใจกับกลุมผูใชน้ําชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน อาสาสมัคร

ชลประทาน อยางตอเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 
โดยการใหฝายสงน้ําเจาของพ้ืนท่ีเปนผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมเกษตรกรผูใชน้ําในแตละ

ฤดูกาลของการสงน้ํา เพ่ือสงเสริมและทําความเขาใจในระยะของการเพาะปลูกและการสงน้ํา การใชน้ําของ
เกษตรกร  

(2) การพัฒนาและการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรผูใชน้ําชลประทาน 
โดยการจัดการประชุม อบรม เพ่ือใหความรูดานตางๆ ตลอดจนพาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และ

ยังดําเนินการใหมีงานจางเหมาซอมแซมบํารุงรักษาโดยกลุมผูใชน้ําใหมากขึ้น 
(3) การพัฒนาและการเสริมสรางความเข็มแข็งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 

โดยการนําเอาองคกรผูใชน้ําชลประทาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เจาหนาท่ีชลประทาน 
และสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีชลประทานหรือมีหนาท่ีรับผิดชอบและดูแล ในดาน
การสงน้ําและบํารุงรักษา  ดานการพัฒนา สงเสริมการเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ ใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการชลประทาน เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และใหมีการประชุม
คณะกรรมการ  จัดการชลประทาน ( JMC) ตลอดจนพยายามกระตุนใหคณะกรรมการมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น 

(4) การพัฒนาและการเสริมสรางความเข็มแข็งอาสาสมัครชลประทาน 
โดยการสงอาสาสมัครเขารวมอบรมกับสํานักสงเสริมการมีสวนรวม และจัดใหมีเจาหนาท่ีคอย

สอนงานอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความรูอยางสมํ่าเสมอ และถือปฏิบัติเสมือนเปนเจาหนาท่ีชลประทาน 
(5) การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชน้ําชลประทาน และการนําผลมาปรับปรุงการ

ใหบริการใหดียิ่งขึ้น 
โครงการฯ ไดดําเนินการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจ

ตามท่ีกรมฯ กําหนด และไดนําผลสํารวจมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(6) การประเมินความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน  และนําผลมาปรับปรุงความเขมแข็งของ

องคกรใหดียิ่งขึ้น 
โครงการฯ ไดประเมินความเขมแข็งองคกรผูใชน้ํา ในเดือนกันยายนของทุกป และสรุปรายงาน

ใหกรมฯ ทราบ เพ่ือรวบรวมสรุปเปนภาพรวมของกรมฯ และไดนําผลมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ 

 



 - 50 - 

3.3 การบริหารองคกรผูใชน้ํา 
(1) การจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

โครงการฯไดจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และ รายงานผลรายไตรมาส ตามแบบฟอรมท่ีกรม
กําหนด 

 
(2) การเขารวมบริหารจัดการน้ําของกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุมผูใชน้ําชลประทาน

พ้ืนฐาน อาสาสมัคร และคณะกรรมการจัดการชลประทาน 
โครงการฯ ไดจัดใหมีการประชุมกลุมผูใชน้ํา เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและใหขอมูลสถานการณน้ํา

เพ่ือรวมกันตัดสินใจในการวางแผนการปลูกพืชและการรักษาปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา โดยมอบหมายให
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา เจาของพ้ืนท่ี เปนเจาภาพหลัก 

(3) การบํารุงรักษาอาคารชลประทานใหมีสภาพดีอยูเสมอ 
โครงการฯ ไดสนับสนุนใหกลุมผูใชน้ําชลประทาน ดําเนินการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน   

และระบบสงน้ําใหมีสภาพดีอยูเสมอ โดยดําเนินการกอนฤดูกาลสงน้ํา ท้ังฤดูฝนและฤดูแลง 
(4) การบริหารองคกรผูใชน้ําและกองทุนมีความโปรงใส  

ปจจุบันยังไมมีกองทุนชลประทาน 
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(5) การสงเสริมใหมีที่ทําการกลุมและบอรดสําหรับติดประกาศตาง  ๆ
โครงการฯไดกอสรางอาคารกลุมผูใชน้ํา เม่ือป 2553 จํานวน 1 หลัง 

 
(6) การจางเหมากลุมผูใชน้ําบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 

โครงการฯมีนโยบายท่ีจะใหมีการจางเหมากลุมผูใชน้ําชลประทาน บํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
โดยแนวโนมในการแบงยอดงบประมาณ  1 โครงการ 1 ลานบาท จะใหมีงานจางเหมาเพ่ิมมากขึ้นทุกป 

 
(7) การสงเสริมใหมีการอนุรักษสภาพแวดลอมทางน้ําเพ่ือคุณภาพน้ําที่ด ี

ในการประชุมกลุมผูใชน้ําชลประทานพ้ืนฐาน  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน หรือในโอกาส
เขารวมประชุมกับสวนราชการอ่ืน จะช้ีแจงใหท่ีประชุมตระหนักถึงการอนุรักษสภาพแวดลอมทางน้ํา 
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หมวดท่ี 4  ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
มิติดานประสิทธิผล 

(1) รอยละของคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานผานเกณฑมาตรฐาน 
 เปนการตรวจวัดคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําท่ีโครงการรับผิดชอบท่ีผานเกณฑ หารดวย

จํานวนอางเก็บน้ําท่ีโครงการรับผิดชอบท้ังหมด 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละของคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําและ
ทางน้ําชลประทานผานเกณฑมาตรฐาน 

60 70 80 90 100 

 
ป 2552 คุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา จํานวน 12 อาง ผานเกณฑท้ัง 12 อาง เทากับผานเกณฑ 100 % 
ป 2553 คุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา จํานวน 12 อาง ผานเกณฑท้ัง 12 อาง เทากับผานเกณฑ 100 % 
ป 2554 คุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา จํานวน 12 อาง ผานเกณฑท้ัง 12 อาง เทากับผานเกณฑ 100 % 

คะแนนท่ีได  =  5 
 
(2) รอยละของรายไดเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น 

 เปนการวัดจํานวนรายไดของเกษตรกรท่ีเพ่ิมขึ้น หารดวย จํานวนรายไดของเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

 
 1 2 3 4 5 
รอยละของรายไดเกษตรกรท่ีเพ่ิมขึ้น 1% 3% 5% 7% 9% 

 
ป 2553 เกษตรกรมีรายได  137,072,000.-บาท 
ป 2554 เกษตรกรมีรายได  156,035,046.-บาท   

  รอยละของรายไดเกษตรกรเพ่ิมขึ้น =  %.*
,,

,,,,
1512100

000072137
000020137046035156


  

คะแนนท่ีได  =  5 
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(3) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
 เปนการวัดผลผลิตเฉล่ียของโครงการ  ท่ีเพ่ิมขึ้นโดยเทียบกับปท่ีผานมา  โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนน  ดังนี ้
 

 1 2 3 4 5 
รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตเฉล่ียตอไร 1% 3% 5% 7% 9% 

 
ป 2553 ผลผลิตเฉล่ีย 450.0 กก./ไร 
ป 2554 ผลผลิตเฉล่ีย 480.5 กก./ไร   

รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตเฉล่ียตอไร =  %* 7.6100
0.450

0.4505.480


  

คะแนนท่ีได  =  3.85 
 
(4) จํานวนพ้ืนที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานที่โครงการรับผิดชอบ (Cropping Intensity) 

 เปนการวัดจํานวนพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝน + ฤดูแลง  โดยคิดจากพ้ืนท่ี
ชลประทานของโครงการ  โดยคิดเปนคาพ้ืนฐานท่ี 130% 
 

 1 2 3 4 5 
จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขต
ชลประทานท่ีโครงการรับผิดชอบ 
(Cropping Intensity) 

120% 125% 130% 135% 140% 

 
ป 2552 พ้ืนท่ีชลประทาน 16,767 ไร พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ํา 23,967 ไร  = 142.94 % 
ป 2553 พ้ืนท่ีชลประทาน 16,767 ไร พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ํา 24,633 ไร  = 146.91 % 
ป 2554 พ้ืนท่ีชลประทาน 16,767 ไร พ้ืนท่ีบริหารจดัการน้ํา 24,797 ไร  = 147.89 % 

คะแนนท่ีได  =  5 
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(5) รอยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลงที่โครงการ
รับผิดชอบ 

 เปนการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโครงการจากอุทกภัยและภัยแลงตลอด
ฤดูฝนและฤดูแลง  โดยมีคาความเสียหายเฉล่ียพ้ืนฐานท่ี 0.145 %  

 
 1 2 3 4 5 
รอยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ
ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัย
แลงท่ีโครงการรับผิดชอบ 

0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 

 
ป 2552 ไมมีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน 
ป 2553 ไมมีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน 
ป 2554 ไมมีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน 

คะแนนท่ีได  =  5 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

(6) รอยละของผูใชน้ําในเขตพ้ืนที่ชลประทานที่พอใจตอการบริหารจัดการน้ํา 
 เปนการวัดคุณภาพการใหบริการของโครงการท่ีมีตอลูกคาตามรายละเอียดแบบประเมิน

ความพึงพอใจและไมพึงพอใจท่ีกําหนด โดยจะดูในเรื่องความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการน้ําของโครงการ 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละของผูใชน้ําในเขตพ้ืนท่ี
ชลประทานท่ีพอใจตอการบริหาร
จัดการน้ํา 

65 70 75 80 85 

 
ป 2553 ผูใชน้ํามีความพึงพอใจ รอยละ 79.2 % 
ป 2553 ผูใชน้ํามีความพึงพอใจ รอยละ 81.9 % 

คะแนนท่ีได  =  4.38 
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(7) รอยละความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานของโครงการ 
 เปนการวัดความพึงพอใจบุคลากรผูปฏิบัติงานของโครงการ ท่ีมีตอการบริหารจัดการของ

โครงการ 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
ของโครงการ 

65 70 75 80 85 

 
ไมไดมีการวัดความพึงพอใจของบุคลากรผูปฏิบัติงานของโครงการ ท่ีมีตอการบริหารจัดการของ
โครงการ 
 

(8) รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียน  และขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น  และ
วิธีการแกไข เปรียบเทียบกับจํานวนเร่ืองทั้งหมด 

 เปนการวัดความสําเร็จในการจัดการขอรองเรียนของโครงการ  วาไดมีการดําเนินการ
จัดการในเรื่องรองเรียน  ขอเสนอแนะ  จากการรับฟงความคิดเห็นมาดําเนินการมีผลเปน
อยางไรโดยตั้งคามาตรฐานไวท่ี 75% 

 
 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการจัดการขอ
รองเรียน  และขอเสนอแนะจากการรับ
ฟงความคิดเห็น และวิธีการแกไข 
เปรียบเทียบกับจํานวนเรื่องท้ังหมด 

55 65 75 85 95 

 
ป 2554 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 29 เรื่อง ดําเนินการแลว 23 เรื่อง = 79.31 % 

คะแนนท่ีได  =  3.43 
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มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(9) รอยละเปรียบเทียบแผนและผลการระบายน้ําเปรียบเทียบกับ ROS 

 เปนการเปรียบเทียบแผน-ผลการระบายน้ําเปรียบเทียบกับแผน ROS  โดยจะดูความ
เบ่ียงเบนของเสนแผนและผลเปนอยางไร โดยมีคามาตรฐานการเบ่ียงเบนไมเกิน 10% 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละเปรียบเทียบแผนและผลการ
ระบายน้ําเปรียบเทียบกับ ROS 

20% 15% 10% 5% 0% 

 

 
คะแนนท่ีได  =  2.48 
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(10) รอยละของกลุมผูใชน้ําชลประทานที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา 
 เปนการวัดความเข็มแข็งของกลุมผูใชน้ําชลประทานตามแบบประเมินความเข็มแข็ง

องคกรผูใชน้ํา 
  

 1 2 3 4 5 
รอยละของกลุมผูใชน้ําชลประทานท่ีมี
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา 

50% 60% 70% 80% 90% 

 
ป 2552 กลุมผูใชน้ํา 11 กลุม เขมแข็ง 2 กลุม =  18.18 % 
ป 2553 กลุมผูใชน้ํา 11 กลุม เขมแข็ง 2 กลุม =  18.18 % 
ป 2554 กลุมผูใชน้ํา 11 กลุม เขมแข็ง 3 กลุม =  27.27 % 

คะแนนท่ีได  =  0 
 

(11) รอยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานพ้ืนฐาน 
 เปนการวัดถึงโครงการมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานพ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนท่ี

โครงการท่ีรับผิดชอบคิดเปนรอยละ 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการตั้ง
กลุมผูใชน้ําชลประทานพ้ืนฐาน 

50% 60% 70% 80% 90% 

 
ป 2553 มีกลุมผูใชน้ําพ้ืนฐาน จํานวน 232 กลุม พ้ืนท่ี 16,767 ไร พ้ืนท่ีชลประทาน 16,767 ไร 
ป 2554 มีกลุมผูใชน้ําพ้ืนฐาน จํานวน 232 กลุม พ้ืนท่ี 16,767 ไร พ้ืนท่ีชลประทาน 16,767 ไร 

     =  100 % 
คะแนนท่ีได  =  5 
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(12) รอยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุมเกษตรกรฯ สมาคม
ฯ และสหกรณฯ ตอพ้ืนที่โครงการ 

 เปนการวัดถึงโครงการมีการจัดตั้งกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุมเกษตรกรฯ 
สมาคมฯ และสหกรณฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการท่ีรับผิดชอบคิดเปนรอยละของพ้ืนท่ี
ชลประทานท่ีมีการตั้ง ตอพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการตั้ง
กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุม
เกษตรกรสมาคมฯ และสหกรณฯ ตอ
พ้ืนท่ีโครงการ 

50% 60% 70% 80% 90% 

 
ป 2553 มีกลุมบริหารการใชน้ํา จํานวน 11 กลุม พ้ืนท่ี 16,767 ไร พ้ืนท่ีชลประทาน 16,767 ไร 
ป 2554 มีกลุมบริหารการใชน้ํา จํานวน 11 กลุม พ้ืนท่ี 16,767 ไร พ้ืนท่ีชลประทาน 16,767 ไร 

=  100 % 
คะแนนท่ีได  =  5 

(13) รอยละของการสรางความเขาใจกับผูใชน้ําอยางตอเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวที
ชุมชน ฯลฯ เปรียบเทียบกับแผน 

 เปนการวัดถึงโครงการไดดําเนินการสรางความเขาใจกับผูใชน้ําอยางตอเนื่อง โดยการ
ประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ โดยเปรียบเทียบกับแผนงานของโครงการ 

 
 1 2 3 4 5 
รอยละของการสรางความเขาใจกับผูใช
น้ําอยางตอเนื่อง โดยการประชุม อบรม 
ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 
เปรียบเทียบกับแผน 

60% 70% 80% 90% 100% 

 
ป 2554 ไดดําเนินการประชุม อบรม สรางความเขาใจกับผูใชน้ําอยางตอเนื่องตามแผนงาน 100 % 

คะแนนท่ีได  =  5 
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(14) รอยละของความสําเร็จของแผน 5 ป ที่สามารถดําเนินการไดจริงตามแผน 
 เปนการวัดถึงผลสัมฤทธ์ิของแผน MTEF หรือแผน 5 ป  ท่ีโครงการดําเนินงานและ

สามารถใชไดจริง  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพในการวางแผนงานของโครงการ   
 

 1 2 3 4 5 
รอยละของความสําเร็จของแผน 5 ป 
ท่ีสามารถดําเนินการไดจริงตามแผน 

50% 60% 70% 80% 90% 

 
แผน MTEF ป 2554 จํานวน 11 งาน ไดรับงบประมาณ 3 งาน = 27.27 % 

คะแนนท่ีได  =  0 
(15) รอยละของแผนบริหารความเส่ียงที่นําไปใชปฏิบัติงานจริง 

 เปนการวัดโครงการไดมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  และนําแผนบริหารความเส่ียง
ของโครงการมาใชในการดําเนินงานของโครงการ  โดยดูจากแผนและผลการปฏิบัติงาน 

 
 1 2 3 4 5 
รอยละของแผนบริหารความเส่ียงท่ี
นําไปใชปฏิบัติงานจริง 

60% 70% 80% 90% 100% 

 

จากการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  และนําแผนบริหารความเส่ียงของโครงการไปใชในการ
ดําเนินงานของโครงการ  จนเห็นไดวาความเส่ียงท่ีกําหนดไวลดลงทุกความเส่ียง  จึงสรุปไดวา  สามารถนํา
แผนบริหารความเส่ียงไปใชปฏิบัติงานจริง 100% 

คะแนนท่ีได  =  0 
(16) รอยละของงานซอมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แลวเสร็จตามแผน
ในแตละป (รอยละ) 

 เปนการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานซอมแซม  ปรับปรุง และงานบรรเทาภัย
ทางน้ําท่ีแลวเสร็จตามแผน  โดยวัดแผนผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ วัดราย
โครงการ  โดยใหโครงการทําเปนรายละเอียดรายโครงการ  โดยเฉล่ียถวงน้ําหนักตาม
งบประมาณท่ีไดรับ 
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 1 2 3 4 5 
รอยละของงานซอมแซม ปรับปรุง
ระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทก
ภัยท่ีแลวเสร็จตามแผนในแตละป (รอย
ละ) 

80% 90% 100% 
เสร็จ
กอน 

15 กย. 

เสร็จ
กอน  
1 กย. 

 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

รายการ งปม. 
(X) 

ผลการ
ดําเนิน 

งาน 
(%) 

1 2 3 4 5 
คะแนน 

ที่ได 
(y) 

คะแนน
เฉลี่ย
ถวง

น้ําหนัก 
(m) 

1 ระบบสงน้ําสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาบานกกเกลี้ยง 1,924,500 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.05 

2 ขุดลอกและพัฒนาลําน้ํา
เลยระยะที่ 4 10,000,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.28 

3 
กําจัดวัชพืช 600,000 

เสร็จกอน 

1 กย. 
80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 5 0.03 

4 บํารุงรักษาทางลําเลียง
ใหญ 116,400 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.01 

5 ซอมแซมระบบ
ชลประทาน 1,000,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.03 

6 บํารุงรักษาเนื่องจากขาด
อัตรากําลัง 790,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.02 

7 
ซอมแซมฝายหวยเดื่อ 930,000 

เสร็จกอน 

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.04 

8 
ซอมแซมฝายหวยสีเสียด 815,000 

เสร็จกอน 

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.03 

9 ซอมแซมคลองสงน้ําฝาย
หวยปวน 1,000,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.05 

10 ซอมแซมฝายน้ําลนบาน
น้ําจันทร 1,870,718 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.06 

11 ซอมแซมอางเก็บน้ําหวย
โปรงศรีโทน 1,973,292 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.03 

12 ซอมแซมฝายหวยไผใต 1,000,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.04 
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ลํา 
ดับ 
ที่ 

รายการ งปม. 
(X) 

ผลการ
ดําเนิน 

งาน 
(%) 

1 2 3 4 5 
คะแนน 

ที่ได 
(y) 

คะแนน
เฉลี่ย
ถวง

น้ําหนัก 
(m) 

13 ซอมแซมอางเก็บน้ําหวย
แลง 870,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.04 

14 ซอมแซมอางเก็บน้ําหวย
ลาดหญา 890,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.26 

15 ซอมแซมถนนบนคัน
คลอง RMCฝายหวยน้ํา
หมาน 

9,400,790 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.05 

16 ซอมแซมอางเก็บน้ําหวย
รองคาน 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

17 
ซอมแซมฝายหวยผึ้ง 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

18 
ซอมแซมฝายหวยหลวง 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

19 ซอมแซมอางเก็บน้ําบาน
เหมืองแบง 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

20 ซอมแซมอาคารระบายน้ํา
ฝายหวยทรายคํา 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

21 ซอมแซมอาคารระบายน้ํา
อางเก็บน้ําหวยหินลาด 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

22 ซอมแซมหินเรียงดานทาย
ฝายหวยปวน 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

23 ซอมแซมทํานบดินดาน
ทาย อางเก็บน้ําหวยบง 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

24 ซอมแซมทํานบดินดาน
ทาย อางเก็บน้ําหวยปูเตน 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

25 
ซอมแซมตัวฝายน้ําคู 1,000,000 

เสร็จกอน  

1 กย. 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 5 0.05 

26 งานซอมแซมถนนทางเขา
หัวงานอางเก็บน้ําหวยน้ํา
หมาน 

9,877,975 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.28 

27 งานซอมแซมคลองสงน้ํา
ฝายโนนกกหาด 1,776,200 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.05 
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ลํา 
ดับ 
ที่ 

รายการ งปม. 
(X) 

ผลการ
ดําเนิน 

งาน 
(%) 

1 2 3 4 5 
คะแนน 

ที่ได 
(y) 

คะแนน
เฉลี่ย
ถวง

น้ําหนัก 
(m) 

28 งานซอมแซมคลองสงน้ํา
อางเก็บน้ําหวยอีเลิศ 3,967,200 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.11 

29 งานซอมแซมคลองสงน้ํา
อางเก็บน้ําหวยยาง 3,774,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.11 

30 งานซอมแซมคลองสงน้ํา
อางเก็บน้ําหวยหมาก
หมาง 

3,740,100 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.10 

31 งานซอมแซมคลองสงน้ํา
อางเก็บน้ําหวยน้ําคู 4,973,700 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 

 15 กย. 
เสร็จกอน  

1 กย. 3 0.14 

32 โครงการจัดหาแหลงน้ํา
สนับสนุนศูนยพัฒนาปศุ
สัตว อ.ดานซาย 

1,882,100 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.05 

33 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ําบาน
หนองผือ 

20,793,700 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.58 

34 ซอมแซมทํานบดินและ
อาคารประกอบเขื่อนหวย
ลิ้นควาย 

1,262,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.04 

35 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
อางเก็บน้ําหวยน้ําหมาน
ตอนบน 

10,210,000 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.29 

36 ซอมแซมถนนบนคัน
คลองอางฯหวยอีเลิศ,
หมากหมาว,น้ําคู 

1,628,800 100 % 80% 90% 100% เสร็จกอน 
 15 กย. 

เสร็จกอน  
1 กย. 3 0.05 

  107,066,475        3.31 
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(17) รอยละของงานพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําที่แลวเสร็จตามแผนในแตละป 
(รอยละ) 

 เปนการวัดแผน-ผลการดําเนินงานของโครงการในงานพัฒนาและเสริมสรางความเข็ม
แข็งองคกรผูใชน้ําท่ีแลวเสร็จตามแผนในแตละป 

 
 1 2 3 4 5 
รอยละของงานพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําท่ีแลวเสร็จ
ตามแผนในแตละป (รอยละ) 

60% 70% 80% 90% 100% 

 
แผนพัฒนาองคกรผูใชน้ํา ป 2554 

จัดประชุมเกษตรกร   จํานวน  34   ครั้ง 
จัดอบรมกลุมผูใชน้ํา  จํานวน    6   ครั้ง 
จัดอบรมยุวชลกร 1 วัน   จํานวน    1   ครั้ง 
จัดอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน จํานวน   8   ครั้ง 
ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 

คะแนนท่ีได  =  5 
 

(18) รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนที่เปนไปตามแผน (รอยละ) 
 เปนการวัดรอยละการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 
 1 2 3 4 5 
รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบ
ลงทุนท่ีเปนไปตามแผน (รอยละ) 

80% 85% 90% 95% 100% 

 
การเบิกจายงบลงทุน  = จํานวนท่ีโครงการเบิกจายงบลงทุน x 100 /งบประมาณท่ีไดรับ 
     = 97,321,216.84 * 100 / 104,179,875  
     = 93.42 % 

คะแนนท่ีได  =  3.68 
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(19) รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผน (เปรียบเทียบรายไตรมาส) 
 เปนการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณรายไตรมาสโดยดูจาก Cash Flow  เพ่ือ

ตรวจสอบความแมนยําของการใชจายงบประมาณตามแผนท่ีวางไว เม่ือเทียบแผน-ผลราย
ไตรมาส รายโครงการ (Budget Item) 

{(X1 x 100 /Y1) + (X2 x 100 /Y2) + (X3 x 100 /Y3) + (X4 x 100 /Y4)} /4 
 กําหนดให  
 
  X1 , X2 , X3 , X4  =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีโครงการ 
     เบิกจายแตละไตรมาส 
  Y1 , Y2 , Y3 , Y4  =   วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ  
     แตละไตรมาส 
 
 
 
 
 
 

 
ไตรมาส ท่ี งบประมาณ ผลเบิกจาย % เบิกจาย 
1 1,000,000 0 0 
2 41,991,600 1,183,934.15 2.82 
3 105,344,375 33,092,276.54 31.41 
4 104,179,875 97,321,216.84 93.42 

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

คะแนนท่ีได  =  0 
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน (เปรียบเทียบราย
ไตรมาส) 

85% 87.5% 90% 92.5% 95% 
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(20) ตนทุนการบริหารจัดการน้ํา (บาท/ไร/ป) 
 เปนการคํานวณตนทุนการบริหารจัดการน้ํา  โดยเปนการคํานวณงบประมาณ  ตั้งแต 

เงินเดือน คาจาง ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  ลูกจางช่ัวคราว  งบบริหาร 
ตลอดจนงบประมาณในการซอมแซมปรับปรุง บํารุงรักษาท่ีโครงการไดรับ หารดวยพ้ืนท่ี
เพาะปลูกของโครงการท้ังในฤดูฝนและฤดูแลง  

 
 
 
 
 

 
ป 2552 มีตนทุนการบริหารจัดการน้ํา 1,659.30 บาท/ไร/ป 
ป 2553 มีตนทุนการบริหารจัดการน้ํา 4,678.16 บาท/ไร/ป 
ป 2554 มีตนทุนการบริหารจัดการน้ํา 3,352.02 บาท/ไร/ป 

คะแนนท่ีได  =  0 
 

(21) จํานวนผลผลิตที่ไดรับตอปริมาณน้ําที่ใชของพืชแตละชนิด (กก./ลบ.ม.) 
 เปนการวัดปริมาณน้ําท่ีสงใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกสงผลใหไดผลผลิตเปนปริมาณเทาใด  โดยดู

จากผลผลิตหลักท่ีได หารดวย ปริมาณน้ําท่ีสงให (กิโลกรัม / ลูกบาศกเมตร) 
 
 
 
 
 

ป 2553 จํานวนผลผลิต 18,905,800 กก. ปริมาณน้ําท่ีใช 34,867,000 ลบ.ม. 
ป 2554 จํานวนผลผลิต 21,540,986 กก. ปริมาณน้ําท่ีใช 60,327,000 ลบ.ม. 
จํานวนผลผลิตท่ีไดรับตอปริมาณน้ําท่ีใช  =  0.36 

คะแนนท่ีได  =  1.6 
 

 

 1 2 3 4 5 
ตนทุนการบริหารจัดการน้ํา (บาท/ไร/ป) 500-

600 
400-
500 

300-
400 

200-
300 

200> 

 1 2 3 4 5 
จํานวนผลผลิตท่ีไดรับตอปรมิาณน้ําท่ีใช
ของพืชแตละชนิด (กก./ลบ.ม.) 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
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(22) รอยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ไดรับน้ําตอพ้ืนที่เปาหมาย ฤดูฝนและฤดูแลง (รอยละ) 
 เปนการวัดการวางแผนพ้ืนท่ีชลประทานในฤดูฝนและฤดูแลง กับพ้ืนท่ีท่ีสามารถ

ดําเนินงานไดจริง  โดยจะดูจากแผนท่ีคํานวณปริมาณน้ํากับพ้ืนท่ีสงน้ําตามการคํานวณ 
เทียบกับแผนการเพาะปลูกและปริมาณน้ําท่ีสงจริง 

 
 
 
 
 

 
ป 2554 พ้ืนท่ีเปาหมาย 24,963 ไร พ้ืนท่ีเพาะปลูกจริง 24,797 ไร =  99.35 % 

คะแนนท่ีได  =  3 
 
(23) รอยละอาคารชลประทาน ระบบสงน้ําและระบบระบายน้ําอยูในสภาพใชงานไดด ี

 เปนการตรวจสอบถึงสภาพอาคารชลประทานของโครงการวาอยูในสภาพใชงานไดดีเปน
จํานวนเทาใด  เม่ือเทียบกับปริมาณอาคารท้ังหมด  เพ่ือจะดูถึงความสอดคลองกับการตั้ง
งบประมาณงานซอมแซม  ปรับปรุงของโครงการ 

 
 
 
 
 
 

ป 2552 อาคารชลประทานท้ังหมด  1,476   แหง มีสภาพพรอมใชงาน 1,195 แหง = 80.96 % 
ป 2553 อาคารชลประทานท้ังหมด  1,495   แหง มีสภาพพรอมใชงาน 1,305 แหง = 87.29 % 
ป 2554 อาคารชลประทานท้ังหมด  1,495   แหง มีสภาพพรอมใชงาน 1,345 แหง = 89.96 % 

คะแนนท่ีได  =  4 
 
 
 

 1 2 3 4 5 
รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีไดรับน้ํา
ตอพ้ืนท่ีเปาหมาย ฤดูฝนและฤดูแลง 
(รอยละ) 

80 90 100 110 120 

 1 2 3 4 5 
รอยละอาคารชลประทาน ระบบสงน้ํา
และระบบระบายน้ําอยูในสภาพใชงาน
ไดด ี

60 70 80 90 100 
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มิติดานการพัฒนาองคกร 
(24) จํานวนองคความรู (KM) ที่เพ่ิมขึ้นในคลังจัดการความรูของโครงการ 

 เปนการวัดการจัดการความรูของโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นในคลังการจัดการความรูของโครงการ  
ซ่ึงเปนการดําเนินงานตามแผนงาน KM ของกรม   

 
 
 
 

เริ่มดําเนินการในป 2554 มี องคความรู จํานวน 1 ความรู 
คะแนนท่ีได  =  0 

(25) รอยละความกาวหนาเฉลี่ยของโครงการที่เพ่ิมขึ้นในการประเมินสมรรถนะหลัก (สมรรถนะหลัก 
7 ตัว) 

 ใหแสดงเปนสมรรถนะหลักรายตัวท้ัง 7 ตัว 
 เปนการวัดสมรรถนะหลัก 7 ตัว ของบุคลากรของโครงการโดยวัดคารวมและดูแนวโนม

เปนคาเฉล่ียภาพรวมของโครงการวามีแนวโนมเปนเชนไร   
 วิธีการคํานวณ 
                 ∑ (ผลรวมสมรรถนะหลัก 7 ตัว  ของแตละบุคคล)      .    

    ∑(ผลรวมคะแนนเต็มสมรรถนะหลัก 7 ตัว x จํานวนเจาหนาท่ี) 
 1 2 3 4 5 
รอยละความกาวหนาเฉล่ียของโครงการ
ท่ีเพ่ิมขึ้นในการประเมินสมรรถนะหลัก 
(สมรรถนะหลัก 7 ตัว) 

2% 4% 6% 8% 10% 

  ป 2553 คะแนนรวมสมรรถนะหลัก 7 ตัว ของแตละบุคคล    =  402 
   คะแนนเต็มสมรรถนะหลัก 7 ตัว x จํานวนเจาหนาท่ี =  455 
   ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ป 2553  =  402 / 455 x 100 =  88.35 % 
  ป 2554 คะแนนรวมสมรรถนะหลัก 7 ตัว ของแตละบุคคล    =  528 
   คะแนนเต็มสมรรถนะหลัก 7 ตัว x จํานวนเจาหนาท่ี =  630 
   ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ป 2554  =  528 / 630 x 100 =  83.81 % 
  รอยละของความกาวหนา = 83.81 – 88.35 =  -4.54 % 

คะแนนท่ีได  =  0 

 1 2 3 4 5 
จํานวนองคความรู (KM) ท่ีเพ่ิมขึ้นใน
คลังจัดการความรูของโครงการ 

2 3 4 5 6 
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เปาหมายเกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 1 2 3 4 5 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
ที่ได 

มิติดานประสิทธิผล        
รอยละของคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําและทางน้ํา
ชลประทานผานเกณฑมาตรฐาน 60 70 80 90 100 คุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําผานเกณฑ 100% 5 

รอยละของรายไดเกษตรกรท่ีเพ่ิมขึ้น 1% 3% 5% 7% 9% รายไดเพ่ิมขึ้น 12.15 % 5 
รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตเฉล่ียตอไร 1% 3% 5% 7% 9% ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 6.7 % 3.85 
จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานท่ี
โครงการรับผิดชอบ (Cropping Intensity) 120% 125% 130% 135% 140% พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ํา 147.89 % 5 

รอยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน
จากอุทกภัยและภัยแลงท่ีโครงการรับผิดชอบ 0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 ไมมีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต

ชลประทาน 5 

มิติดานคุณภาพการใหบริการ        
รอยละของผูใชน้ําในเขตพ้ืนท่ีชลประทานท่ีพอใจตอ
การบริหารจัดการน้ํา 65 70 75 80 85 รอยละ 81.9 4.38 

รอยละความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานของโครงการ 65 70 75 80 85 ไมไดมีการวัดผลการดําเนินการ N/A 
รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียน  และ
ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น และวิธีการ
แกไข เปรียบเทียบกับจํานวนเรื่องท้ังหมด 
 

55 65 75 85 95 รอยละ 79.31 % 3.43 
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เปาหมายเกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 1 2 3 4 5 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
ที่ได 

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ        
รอยละเปรียบเทียบแผนและผลการระบายน้ํา
เปรียบเทียบกับ ROS 20% 15% 10% 5% 0% รอยละ 12.60 2.48 

รอยละของกลุมผูใชน้ําชลประทานท่ีมีความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการน้ํา 50% 60% 70% 80% 90% รอยละ 27.27 % 0 

รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุมผูใชน้ํา
ชลประทานพ้ืนฐาน 50% 60% 70% 80% 90% รอยละ 100 % 5 

รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุมบริหารการ
ใชน้ําชลประทาน กลุมเกษตรกรสมาคมฯ และสหกรณฯ 
ตอพ้ืนท่ีโครงการ 

50% 60% 70% 80% 90% รอยละ 100 % 5 

รอยละของการสรางความเขาใจกับผูใชน้ําอยางตอเนื่อง 
โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 
เปรียบเทียบกับแผน 

60% 70% 80% 90% 100% รอยละ 100 % 5 

รอยละของความสําเร็จของแผน 5 ป 
ท่ีสามารถดําเนินการไดจริงตามแผน 50% 60% 70% 80% 90% รอยละ 27.27 % 0 

รอยละของแผนบริหารความเส่ียงท่ีนําไปใชปฏิบัติงาน
จริง 
 

60% 70% 80% 90% 100% รอยละ 100 % 5 
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เปาหมายเกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 1 2 3 4 5 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
ที่ได 

รอยละของงานซอมแซม ปรับปรุงระบบชลประทาน
และงานบรรเทาอุทกภัยท่ีแลวเสร็จตามแผนในแตละป 
(รอยละ) 

80% 90% 100% 
เสร็จ
กอน 

15 กย. 

เสร็จ
กอน 
1 กย. 

รอยละ 100 % จํานวน 20 งาน 
เสร็จกอน 1 กย. จํานวน 15 งาน 3.31 

รอยละของงานพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
องคกรผูใชน้ําท่ีแลวเสร็จตามแผนในแตละป (รอยละ) 60% 70% 80% 90% 100% แลวเสร็จ 100 % 5 

รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนท่ีเปนไป
ตามแผน (รอยละ) 80% 85% 90% 95% 100% ผลเบิกจาย 93.42 % 3.68 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
(เปรียบเทียบรายไตรมาส) 85% 87.5% 90% 92.5% 95% ความสําเร็จการเบิกจายรายไตรมาส 31.91 % 0 

ตนทุนการบริหารจัดการน้ํา (บาท/ไร/ป) 500-
600 

400-
500 

300-
400 

200-
300 200> ตนทุนการบริหารจัดการน้ํา 3,352 บาท/ไร 0 

จํานวนผลผลิตท่ีไดรับตอปริมาณน้ําท่ีใชของพืชแตละ
ชนิด (กก./ลบ.ม.) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.36 กก./ลบ.ม. 1.6 

รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีไดรับน้ําตอพ้ืนท่ี
เปาหมาย ฤดูฝนและฤดูแลง (รอยละ) 80 90 100 110 120 รอยละ 99.35 % 3 

รอยละอาคารชลประทาน ระบบสงน้ําและระบบระบาย
น้ําอยูในสภาพใชงานไดด ี
 

60 70 80 90 100 อาคารพรอมใชงาน 89.96% 4 
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เปาหมายเกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 1 2 3 4 5 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
ที่ได 

มิติดานการพัฒนาองคกร        
จํานวนองคความรู (KM) ท่ีเพ่ิมขึ้นในคลังจัดการความรู
ของโครงการ 2 3 4 5 6 องคความรูเพ่ิมขึ้น 1 องคความรู 0 

รอยละความกาวหนาเฉล่ียของโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นในการ
ประเมินสมรรถนะหลัก (สมรรถนะหลัก 7 ตัว) 2% 4% 6% 8% 10% -4.54% 0 

 


