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ลกัษณะสําคญัขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



 - 1 -

1. ลกัษณะองค์กร 
   เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัภารกิจของโครงการชลประทานเลย 
และความสมัพนัธ์ท่ีสาํคญักบัประชาชนผูรั้บบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
ก. ลกัษณะพืน้ฐานของส่วนราชการ 
(1) - พนัธกิจหรือหนา้ท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบา้ง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอยา่งไรในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ (#) 

หน่วยงาน หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

สํานักชลประทาน ที ่5 มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
(1) ดาํเนินการบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางนํ้า การพลงังาน 
และการรักษาระบบนิเวศน ์
(2) ควบคุมและดาํเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาด
เลก็และขนาดกลาง โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ และ
โครงการอ่ืนตามพื้นท่ีลุ่มนํ้าท่ีกรมมอบหมาย 
(3) วางแผน ควบคุมและประเมินผลการบริหารจดัการนํ้า 
(4) ดูแล บาํรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เก่ียวกบังานชลประทาน และดาํเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยั
ของเข่ือนและอาคารประกอบ 
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและพฒันาเสริมสร้าง
องคก์รผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานใหมี้ความเขม้แขง็ 
(6) ดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนํ้า 
(7) ศึกษา จดัทาํรายงานเบ้ืองตน้ สาํรวจและออกแบบโครงการ
ชลประทาน และโครงการอ่ืนตามพื้นท่ีลุ่มนํ้าตามท่ีกรม
มอบหมาย 
(8) ควบคุม กาํกบัดูแลการใชท่ี้ราชพสัดุในส่วนท่ีกรม
รับผดิชอบ ทางนํ้าชลประทานและการบริหารสินทรัพยข์อง
กรม 
(9) บูรณาการแผนงานและยทุธศาสตร์ร่วมกบัจงัหวดัและส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(10) ใหค้าํปรึกษาในการบาํรุงรักษาอาคารชลประทานและ
ภารกิจท่ีถ่ายโอน 
(11) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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โครงการชลประทานเลย มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การ
ดาํเนินการส่งนํ้า และบาํรุงรักษาของพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ ควบคุม
และบริหารงานทัว่ไป ดา้นพสัดุครุภณัฑ ์งานธุรการและงาน
บญัชี การเงิน ควบคุมดาํเนินงานของกรมชลประทานภายใน
เขตจงัหวดั ติดต่อ ประสานงานกบัส่วนราชการต่าง ๆ 
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ้า การเกิดอุทกภยั การ
ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า ใหค้าํแนะนาํในการใชเ้คร่ืองสูบนํ้า 
บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้า และระบบส่งนํ้า ตลอดจนการวางแผน
งานส่งนํ้า ระบายนํ้าและบาํรุงรักษา จดัทาํสถิติขอ้มูลเก่ียวกบั
ปริมาณนํ้าท่า นํ้าฝนและปริมาณนํ้าท่ีส่งเขา้พื้นท่ี โครงการ
ชลประทานท่ีรับผดิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ดาํเนินการจดัการขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากประชาชน 
รวมทั้งปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน ของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย และฝ่ายส่งนํ้าและ
บาํรุงรักษา จาํนวน 4 ฝ่าย 

ฝ่ายส่งนํา้และบํารุงรักษา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการวางแผน การควบคุมและการ
ประเมินผลการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาในพื้นท่ีโครงการท่ี
รับผดิชอบ วางแผนงานพฒันาแหล่งนํ้าต่างๆท่ีอยูน่อกเขต
โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ
และเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดาํเนินงานบาํรุงรักษา 
ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดาํเนินการจดัตั้ง
และพฒันากลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน อาสาสมคัรชลประทาน 
คณะกรรมการจดัการชลประทาน รวมทั้งการจดัฝึกอบรม และ
ใหค้าํแนะนาํแก่กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าใหมี้ความรู้เร่ืองการใชน้ํ้ า
ชลประทานอยา่งถูกวิธี ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ี 
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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แผนภมูโิครงสรา้งองคก์รของโครงการชลประทาน 

 
 
- มีแนวทางและวิธีการอยา่งไรในการใหบ้ริการแก่ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ แนวทางและวธีิการให้บริการ 

1. ผู้ใช้นํา้ 
1.1  ภาค
เกษตรกรรม 
1.2  ภาคอุปโภค 
บริโภค 
1.3 ภาค 
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
2. ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากนํา้ 
 
หมายเหตุ  
1.การใชน้ํ้ าเพือ่
รักษาระบบนิเวศ
ทา้ยนํ้า ไม่ถือวา่
เป็นผูรั้บบริการ 
 

โครงการชลประทานเลย มีวธีิการในการให้บริการ โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี ้
1. เพิ่มแหล่งนํ้ าตน้ทุนและพ้ืนท่ีบริการ  โดยการพฒันาแหล่งนํ้ าให้เป็นเข่ือนกกัเก็บนํ้ า และ
จดัทาํระบบคลองส่งนํ้า  เพื่อนาํนํ้ าไปบริการแก่ผูใ้ชน้ํ้ าถึงพื้นท่ีท่ีมีความตอ้งการ 
2. ตรวจสอบปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ า ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ด ้ เพื่อใหท้ราบถึงความพอประมาณ 
ไม่ใชส้อยมากเกินไป หรือนอ้ยเกินไป 
3. จดัทาํแผนการจดัสรรนํ้า  เพื่อใหป้ริมาณการใชน้ํ้ ามีพอเพียง  
4. จดัสรรนํ้าตามแผนท่ีกาํหนด โดยผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการจดัการนํ้าอยา่งเป็นระบบ 
2.1  แนวทางและวธีิการในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
2.1.1  มาตรการไม่ใชส่ิ้งก่อสร้าง  ไดแ้ก่ การคาดการณ์และการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อยา่ง
ใกลชิ้ด ประกอบดว้ย สภาพภูมิอากาศ สภาพนํ้ าฝน สภาพนํ้ าท่า สภาพนํ้ าในอ่างฯ สภาพนํ้ า
ท่วม และพายุจร เพื่อให้การบริหารจัดการนํ้ าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  การบริหารจดัการนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าเพื่อกาํหนดการ
เก็บกกันํ้ าและการระบายนํ้ า ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารเก็บกกันํ้ าในอ่าง (Rule Curve) ท่ีกาํหนด
ไวใ้นแต่ละช่วงเวลา พร่องนํ้ าไวก่้อนเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพนํ้ าหลากลน้อ่างฯ
อยา่งรุนแรง  และเกิดภาวะนํ้ าท่วมดา้นทา้ยนํ้ า ตลอดจนเร่งเก็บกกันํ้ าใหเ้ตม็อ่างฯช่วงปลายฤดู
ฝน 
2.1.2  มาตรการใชส่ิ้งก่อสร้าง   ไดแ้ก่ การตรวจสอบความ
พร้อมใชง้านของอาคารชลประทานต่าง ๆ เช่น ทาํนบดิน 
และอาคารระบายนํ้า  เป็นตน้  
การขดุลอกขยายลาํนํ้ า การกาํจดัวชัพืชท่ีขวางทางนํ้า 
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ผู้รับบริการ แนวทางและวธีิการให้บริการ 
 2.2  แนวทางและมาตรการแกไ้ขภยัแลง้ 

2.2.1  มาตรการไม่ใชส่ิ้งก่อสร้าง  ไดแ้ก่  
บริหารจดัการนํ้าในอ่างเกบ็นํ้าขนาดกลางใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์และ
รณรงคใ์หใ้ชน้ํ้ าอยา่งประหยดั แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ โดยการใชเ้คร่ืองสูบนํ้า  
2.2.2  มาตรการใชส่ิ้งก่อสร้าง  ไดแ้ก่ การขดุลอกแหล่งนํ้า การก่อสร้างสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า 

 
(2) - วสิยัทัศน ์เป้าประสงคห์ลัก คา่นยิม และวัฒนธรรมของสว่นราชการหรอืของโครงการ 

คืออะไร 
 

วสัิยทศัน์ กรมชลประทานเป็นองคก์รนาํดา้นการพฒันาแหล่งนํ้า 
และบริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการใหมี้พื้นท่ีชลประทาน  อยู่
ในลาํดบั 1 ใน 10 ของโลก 

พนัธกจิ 1. พฒันาแหล่งนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน ตามศกัยภาพของ
ลุ่มนํ้าใหเ้กิดความสมดุล 
2. บริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการใหเ้พยีงพอ ทัว่ถึง และเป็น
ธรรม  
3. ดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกิดจากนํ้าตามภารกิจ
อยา่งเหมาะสม 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้า 
และการบริหารจดัการนํ้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพฒันาแหล่งนํ้าและเพิม่พื้นท่ีชลประทาน 
2. การบริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการ 
3. การป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกิดจากนํ้าตามภารกิจ 

ค่านิยม "WATER for all" นํา้เพือ่สรรพส่ิง 
W ork hard        ==>   ทุ่มเทในการทาํงาน 
A ccountability  ==>    มีความรับผดิชอบ 
T eamwork        ==>   เรียนรู้และทาํงานร่วมกนั 
E thics              ==>   มีจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 
R elationship    ==>   ความผูกพนัและสามัคค ี

วฒันธรรมองค์กร มุ่งมัน่ทาํงานเพื่อสงัคมและประเทศชาติ 
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แผนทีย่ทุธศาสตรก์รมชลประทาน 

 
 
(3)   - ลักษณะโดยรวมของบคุลากรในสว่นราชการเป็นอยา่งไร เชน่ ระดับ การศกึษา อาย ุ
สายงาน    ระดับตําแหน่ง ขอ้กําหนดพเิศษในการปฎบิตังิาน เป็นตน้ (#) 

ข้าราชการ 

ตาํแหน่ง/อายุ/วุฒิการศึกษา 
ระดบัตาํแหน่ง/จํานวน 

รวม อาํนวย 
การต้น 

อ า วุ โ ส ชํานาญ 
งาน 

ปฏิบตัิ 
งาน 

ชํานาญ 
การ 

ปฏิบตัิ 
การ 

ตาํแหนง่        
1.ผูอํ้านวยการโครงการ 1      1 
2. นายชา่งชลประทาน  2 5 2   9 
3. นายชา่งเครือ่งกล   1    1 
4. นักจัดการงานทั่วไป     1  1 
5. วศิวกรชลประทาน     1  1 
6. เจา้พนักงานธรุการ   1    1 
7. เจา้พนักงานการเงนิ
และบญัช ี

  1 
 

  
 

 1 
 

อาย ุ       อายเุฉลีย่โดยรวม 
1. อายตุวัเฉลีย่       46.53 
2. อายรุาชการเฉลีย่       22.73 
วฒุกิารศกึษา       รวม 
1. ตํา่กวา่ปรญิญาตร ี   2 1   3 
2. ปรญิญาตร ี 1 2 7  2  12 
3. ปรญิญาโท        
        
4. ปรญิญาเอก        

รวม       15 
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ลกูจา้งประจํา / พนกังานราชการ 
ตาํแหนง่/อาย/ุวฒุกิารศกึษา จํานวน รวม 

ตาํแหนง่   
1. พนักงานเกษตร 1 1 
2. ชา่งกอ่สรา้ง 2 2 
3. ชา่งไฟฟ้า 1 1 
4. พนักงานขบัเครือ่งจักรกล 1 1 
5. ชา่งฝีมอืโรงงาน 5 5 
6. ชา่งฝีมอืสนาม 5 5 
7. พนักงานพมิพ ์ 9 9 
8. พนักงานรักษาความปลอดภยั 4 4 
9. พนักงานธรุการ 1 1 
10. ชา่งเขยีน 1 1 
11. พนักงานสือ่สาร 1 1 
12. พนักงานขบัรถยนต ์ 6 6 
13. พนักงานชลประทาน 12 12 
14. พนักงานวดัระดบัน้ํา 2 2 
15. คนสวน 1 1 
อาย ุ  อายเุฉลีย่โดยรวม 
1. อายตุวัเฉลีย่  51.33 
2. อายรุาชการเฉลีย่  23.67 
วฒุกิารศกึษา  รวม 
1. ตํา่กวา่ปรญิญาตร ี 51 51 
2. ปรญิญาตร ี 2 2 
3. ปรญิญาโท - - 
4. ปรญิญาเอก - - 
รวม   

 
(4)  ส่วนราชการมีเทคโนโลย ี อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสาํคญัอะไรบา้ง ในการ
ใหบ้ริการและการปฏิบติังาน (#) 

 
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 

1. เทคโนโลยดีา้นวิศกรรม และบริหารจดัการนํ้า 
2.เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและตดัสินใจ  
       - ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต 
       - ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
       - ระบบจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  
       - ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงบประมาณ การเงิน 
พสัดุ และทรัพยากรบุคคล 
 
1. เคร่ืองมือ ดา้นอุตุ-อุทกวิทยา  
2. เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะแลขนส่ง เช่น เคร่ืองสูบนํ้า 
3. อุปกรณ์ควบคุมอาคารชลประทานต่างๆเช่น อาคารบงัคบันํ้า 
ทั้งแบบ Manual และ Automatic  
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  LAN  
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ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

5. อุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน  
6. อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร วิทย ุโทรศพัท ์โทรสาร ท่ีสามารถ
ติดต่อส่ือสารไดทุ้กระดบั   
    
    โครงการชลประทานมีหน่วยงานในสงักดักระจายอยูใ่น
จงัหวดัเลย ช่วยอาํนวยความสะดวกในงานดา้นต่างๆใหมี้ความ
คล่องตวัสาํหรับการปฏิบติังานและการใหบ้ริการในพ้ืนท่ี  โดย
มี  ฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา ท่ี 1 - 4 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ครอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดัเลย 
           

 
(5)    ส่วนราชการ/โครงการฯดาํเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัทีสํ่าคญัอะไรบา้ง (#)  

 
กฎหมาย กฎระเบียบ    

ข้อบังคบั 
เนือ้หา สาระสําคญัของกฎหมาย    

  กฎระเบียบ ข้อบังคบั 
ส่วนราชการทีเ่ป็นผู้ออก
หรือเจ้าของกฎหมาย 

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

1.จดัใหมี้ถนนหลวงริมคลองฝ่ังเดียวหรือทั้งสองฝ่ัง  
2.หา้มท้ิงส่ิงโสโครกลงในคลองทางนํ้าลาํคู  
3.หา้มพาสตัวพ์าหนะข้ึนลงในคลองนอกจากท่าขา้ม  
4.หา้มกระทาํการใดๆท่ีจะทาํใหค้ลอง  ฝ่ังคลองหรือ
ถนนหลวงเสียหาย 
5.จดัซ้ือท่ีดินของราษฎรบริเวณริมคลองสาํหรับเป็น
ถนนหลวงฝ่ังละ 6 ศอก  
7.หา้มปลูกสร้างใดๆลงในเขตถนนหลวง  
8.หา้มทาํสะพานขา้มคลองหรือ สะพานท่านํ้า  เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานปกครองในทอ้งท่ีนั้น 
บทกาํหนดโทษ  จาํคุก  หรือปรับ หรือทั้งจาํและปรับ 
 
  เป็นกฎหมายท่ีมีข้ึนเพื่อดาํเนินการในการจดัการ
ควบคุมการชลประทานท่ีราษฎรไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อส่งนํ้า
จากทางนํ้าหรือแหล่งนํ้าไปใชเ้พื่อการเพาะปลูกโดยไม่
รามถึงการใชน้ํ้ าเพื่อกิจการประเภทอ่ืนๆ  เช่น การใชน้ํ้ า
ในภาคอุตสาหกรรม  เป็นตน้ ทั้งน้ีกเ็พื่อคุม้ครองและ
รักษาประโยชน์ของราษฎรอยา่งเท่าเทียมกนั   

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ    
ข้อบังคบั 

เนือ้หา สาระสําคญัของกฎหมาย    
  กฎระเบียบ ข้อบังคบั 

ส่วนราชการทีเ่ป็นผู้ออก
หรือเจ้าของกฎหมาย 

 
3.  - พ.ร.บ.การ
ชลประทานหลวง  
พ.ศ. 2485 
 
 
 
 
 
 
4. พ.ร.บ.กาํหนดแผน
และขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้ก่ 
อปท.พ.ศ.2542 

 
  เป็นกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมและ 
ควบคุมการชลประทานในส่วนของรัฐท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงนํ้า  หรือเพื่อกกั  เกบ็  รักษา  ควบคุม  
ส่ง  ระบายหรือแบ่งนํ้าเพื่อเกษตรกรรม  การพลงังาน  
การสาธารณูปโภคหรือการอุตสาหกรรม  รวมถึงการ
ป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนํ้าและการคมนาคม
ทางนํ้าในเขตชลประทาน  จึงอาจแบ่งเน้ือหาสาระได้
ดงัน้ี 
 
เป็นกฎหมายท่ีเกิดข้ึน เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการกระจาย
อาํนาจ จากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดใหส่้วน
ราชการถ่ายโอนภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

   
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทย   
 
 
 

 
ข.  ความสัมพนัธ์ภายในและภายนอกองค์กร 
(6)    โครงสร้างองคก์ร และ วิธีการจดัการท่ีแสดงถึงการกาํกบัดูแลตนเองท่ีดีเป็นเช่นใด 

  

                    
 

โครงการชลประทานเลย 

งานบริหารทัว่ไป ฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายจดัสรรนํ้าฯ ฝ่ายช่างกล 

ฝ่ายปฏิบติัการสูบนํ้า 

ฝ่ายส่งนํ้าและ
บาํรุงรักษาท่ี 1 

ฝ่ายส่งนํ้าและ
บาํรุงรักษาท่ี 2 

ฝ่ายส่งนํ้าและ
บาํรุงรักษาท่ี 3 

ฝ่ายส่งนํ้าและ
บาํรุงรักษาท่ี 4 
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1. การกาํหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในของโครงการชลประทานเลย โครงการชลประทานเลย 
มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 1งาน  8 ฝ่าย ตามรูปภาพแสดงโครงสร้างขา้งตน้ และไดมี้การแบ่ง
งานและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นโครงสร้างท่ีมีสายการบงัคบับญัชาสั้น 
ทาํให้การควบคุม ตรวจสอบ สั่งการและการส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
หากมีการเปล่ียนแปลงบริบท หรือสภาพแวดลอ้มใหม่เกิดข้ึน สามารถท่ีจะปรับตวัให้สอดรับกบั
การเปล่ียนแปลงหรือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงนั้น ไดอ้ย่ารวดเร็ว มีความคล่องตวัสูง 
และ มีประสิทธิภาพ 
 2. การกาํกบัดูแลตนเองทีด่ี 
   โครงการชลประทานเลยปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลตนเองท่ีดี 4 ดา้น ของกรมชลประทาน 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
  - มุ่งมัน่ดาํเนินงานดา้นการชลประทานภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนและสงัคม 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - พฒันาการใหบ้ริการดว้ยจิตมุ่งบริการแก่ผูรั้บบริการบนพื้นฐานของกระบวนการการมีส่วนร่วม 
อยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื 
  นโยบายด้านองค์กร 
  - มุ่งมัน่ ส่งเสริมให้มีแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน ตามแผนยทุธศาสตร์ของกรมชลประทาน และ
จดัใหมี้ระบบบริหารความเส่ียง เก่ียวกบัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 - ส่งเสริมการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 - มุ่งเนน้การบริหารทรัพยากรบุคคล ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 - ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
(7)    ส่วนราชการหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการใหบ้ริการหรือส่งมอบงานต่อกนัมีหน่วยงาน
ใดบา้ง มีบทบาทอยา่งไรในการปฏิบติังานร่วมกนั (#) 

- ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัในการปฏิบติังานร่วมกนัมีอะไรบา้ง 

- มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหวา่งกนัอยา่งไร 

             ตอบ  มีหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯ จาํนวน 32 หน่วยงาน ดงัน้ี 
 
ส่วนราชการ / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบาทหน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติร่วมกนั 

ข้อกาํหนดทีสํ่าคญัใน
การปฏิบัติงานร่วมกนั  

แนวทางและวธีิการ
ส่ือสารระหว่างกนั 

1. องค์กรทีใ่ห้บริการ
ข้อมูลและสนับสนุน
ด้านวชิาการ ไดแ้ก่ 

ดาํเนินการส่งมอบ
ขอ้มูลและใหก้าร
สนบัสนุนทางดา้น

- ใหบ้ริการโดยไม่คิด
มูลค่า 

เอกสาร 
โทรศพัท/์โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต 
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ส่วนราชการ / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบาทหน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติร่วมกนั 

ข้อกาํหนดทีสํ่าคญัใน
การปฏิบัติงานร่วมกนั  

แนวทางและวธีิการ
ส่ือสารระหว่างกนั 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา
เลย 
- สถิติจงัหวดัเลย 
- สถาบนัสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร 
- สาํนกังานพาณิชย์
จงัหวดัเลย 

วิชาการ 
 

2. องค์กรทีค่วบคุม
บังคบัใช้กฎหมายที ่
ไดแ้ก่ 
- สาํนกังาน
ประกนัสงัคมจงัหวดั
เลย 
- สาํนกังานสรรพากร
พื้นท่ีเลย 
- สาํนกังานธนารักษ์
พื้นท่ีเลย 
- กรมการขนส่งทางนํ้า
และพาณิชยนาว ี
- กรมป่าไม ้

ตรวจสอบ กาํกบัให้
เป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้กฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ระเบียบราชการและ
กฎหมายท่ีกาํหนดไว ้
 

เอกสาร 
โทรศพัท/์โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต 
ประชุมร่วมกนั 

3. องค์กรทีป่ฏิบัตงิาน
ร่วมกนัอย่างบูรณา
การ ไดแ้ก่ 
- ส่วนราชการระดบั
จงัหวดั ของจงัหวดัเลย 
- องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย 
 

จดัทาํแผนและ
ปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อ
สู่เป้าหมายและพฒันา
เฉพาะพ้ืนท่ีร่วมกนั 

ขอ้กาํหนด ระเบียบ
และกฎหมายของส่วน
ราชการท่ีปฏิบติังาน
ร่วมกนั 
นโยบายของรัฐบาล 
กฎหมายวา่ดว้ยการ
กระจายอาํนาจฯ 

เอกสาร 
โทรศพัท/์โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต 
ประชุมร่วมกนั 
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(8)  - กลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัของส่วนราชการคือใครบา้ง (#) 
       - กลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ีมีความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีสาํคญั   

อะไรบา้ง (#) 

- แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวา่งกนัคืออะไร (#) 

 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการทีใ่ห้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธีิการส่ือสารระหว่างกนั 

1. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าภาค1. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าภาค
เกษตรกรรมในเขตเกษตรกรรมในเขต
ชลประทานชลประทาน  

ส่งนํ้าและระบายส่งนํ้าและระบาย
นํ้าเพื่อการนํ้าเพื่อการ
เพาะปลูก เพาะปลูก   
ระบายนํ้าเพื่ระบายนํ้าเพื่ออ
บรรเทาอุทกภยับรรเทาอุทกภยั  

ไดรั้บนํ้าท่ีมีคุณภาพดีไดรั้บนํ้าท่ีมีคุณภาพดี
ในปริมาณท่ีเพียงพอ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และตามเวลาท่ีตอ้งการและตามเวลาท่ีตอ้งการ  

จดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน  
การจดัประชุมช้ีแจง การฝึกอบรม ดูงานการจดัประชุมช้ีแจง การฝึกอบรม ดูงาน
และเวทีประชาคมและเวทีประชาคม  
ออกพบปะเกษตรกรออกพบปะเกษตรกร  
โทรทศัน์ โทรทศัน์   
วิทยทุอ้งถ่ินวิทยทุอ้งถ่ิน  
โทรศพัท์โทรศพัท์//โทรสารโทรสาร  
EE--mmaaiill  
ส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์  
คลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ีคลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ี  
เเอกสารอกสาร  
ติดต่อดว้ยตนเองติดต่อดว้ยตนเอง  

2. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าภาค2. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าภาค
เกษตรกรรมนอกเขตเกษตรกรรมนอกเขต
ชลประทานชลประทาน  

เคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองสูบนํ้า
เคล่ือนท่ี ตามคาํเคล่ือนท่ี ตามคาํ
ร้องขอร้องขอ  
  
  
ก่อสร้างแหล่งนํ้าก่อสร้างแหล่งนํ้า  
  
ก่อสร้างระบบก่อสร้างระบบ
ชลประทานชลประทาน  

ไดรั้บความช่วยเหลือไดรั้บความช่วยเหลือ
เคร่ืองสูบนํ้า อยา่งเคร่ืองสูบนํ้า อยา่ง
รวดเร็ว และเพียงพอรวดเร็ว และเพียงพอ  
มีแหล่งเกบ็นํ้า เช่น มีแหล่งเกบ็นํ้า เช่น 
เข่ือน ฝาย และอ่ืนๆ ฯเข่ือน ฝาย และอ่ืนๆ ฯ  
มีนํ้ าเพียงพอสาํมีนํ้ าเพียงพอสาํหรับหรับ
การเกษตรการเกษตร  
ตอ้งการระบบตอ้งการระบบ
ชลประทานชลประทาน  

เอกสารเอกสาร    
ประชุมร่วมประชุมร่วม  
โทรศพัท/์โทรสารโทรศพัท/์โทรสาร  
EE--mmaaiill  
ตูรั้บฟังความคิดเห็นตูรั้บฟังความคิดเห็น  
คลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ีคลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ี  
  

33. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าภาค. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าภาค
อุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภค  

ส่งนํ้าเพื่อการผลิตส่งนํ้าเพื่อการผลิต
นํ้าประปานํ้าประปา  
อุปโภค บริโภคอุปโภค บริโภค  

ไดรั้บนํ้าท่ีคุณภาพดี ไดรั้บนํ้าท่ีคุณภาพดี 
ในปริมาณท่ีเพียงพอ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และตามเวลาท่ีตอ้งการและตามเวลาท่ีตอ้งการ  

เอกสารเอกสาร  
การประชุมการประชุม  
โทรศพัท/์โทรสารโทรศพัท/์โทรสาร  EE--mmaaiill  
คลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ีคลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ี  
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการทีใ่ห้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธีิการส่ือสารระหว่างกนั 

44. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า. กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า
ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม  

ส่งนํ้าเพื่อการส่งนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

ไดรั้บนํ้าท่ีคุณภาพดี ไดรั้บนํ้าท่ีคุณภาพดี 
ในปริมาณท่ีเพียงพอ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และตามเวลาท่ีตอ้งการและตามเวลาท่ีตอ้งการ  

เอกสารเอกสาร  
การประชุมการประชุม  
โทรศพัท/์โทรสารโทรศพัท/์โทรสาร  
เวบ็บอร์ด เวบ็บอร์ด EE--mmaaiill  
ตูรั้บฟังความคิดเห็นตูรั้บฟังความคิดเห็น  

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการทีใ่ห้ 
ความต้องการ/          
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธีิการส่ือสารระหว่างกนั 

1. บุคคลผูถู้กเวนคืน
หรือขอใชท่ี้ดินเพื่อ
การชลประทาน 

จ่ายค่าชดเชย
ทรัพยสิ์น 

ไดรั้บค่าชดเชย
ทรัพยสิ์นในราคาเป็น
ธรรมและรวดเร็ว 

ทางเอกสาร, มาติดต่อดว้ยตนเอง 
เวทีประชาคม,โทรศพัท/์โทรสาร 
เวบ็บอร์ด E-mail , Call Center 1460 
ตูรั้บฟังความคิดเห็น,การดูงาน 

2. องคก์รพฒันา
เอกชน (NGO)  

ช้ีแจง ทาํความ
เขา้ใจ 

ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริง  
ไดรั้บความชดัเจนใน
การดาํเนินงาน 

ประชุมช้ีแจง,เอกสาร 
โทรศพัท/์โทรสาร,เวบ็บอร์ด E-mail 
ตูรั้บฟังความคิดเห็น 

 
2.  ความท้าทายต่อองค์กร 
 เป็นการตอบคาํถาม  เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขนั  ความทา้ทายท่ีสาํคญัในเชิง
ยทุธศาสตร์  และระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการของส่วนราชการ 
 
ก.  สภาพการแข่งขนั 
(9)  - สภาพการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกของโครงการฯเป็นเช่นใด 
         (ใหโ้ครงการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของโครงการในพ้ืนท่ีและพื้นท่ีขา้งเคียง) 
      - ประเภทการแข่งขนั และจาํนวนคู่แข่งขนัในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
     - ประเดน็การแข่งขนัคืออะไร และผลการดาํเนินการปัจจุบนัในประเดน็ดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบ  
กบัคู่แข่งเป็นอยา่งไร 

   -  สภาพการแข่งขนัยงัไม่มีสภาพการแข่งขนัท่ีชัดเจน จะเป็นการแข่งขนักับ
ตวัเองหรือภายในมากกว่า  ในการท่ีจะจะดาํเนินการปฏิบติังานใหส้าํฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งไรในสภาวะท่ี
งบประมาณมีจาํกัด ขาดแคลนบุคลากร เคร่ืองไม้เคร่ืองมือและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 
เทคโนโลยกีา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว และประเทศกาํลงักา้วเขา้สู่AEC 
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ประเภท 
การแข่งขนั 

คู่แข่ง /คู่เปรียบเทยีบ ประเด็นการแข่งขนั ผลการดําเนินงานในปัจจุบันเม่ือ
เปรียบเทยีบกบัคู่แข่ง 

1.การแข่งขนั
ภาย 
ในประเทศ 
* ตวัเลข
เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

    โครงการชลประทาน
เลย เป็นหน่วยงานท่ี
ดาํเนินการเก่ียวกบัภารกิจ
ในเร่ืองนํ้า มี  คู่แข่งขนั
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1  หน่วยงาน 
โครงการชลประทาน
จงัหวดัในสงักดัสาํนกัขล
ประทานท่ี 5 ไดแ้ก่ 
1. ชป.อุดรธานี 
2. ชป.สกลนคร 
3. ชป.หนองคาย 
4.ชป.หนองบวัลาํภู 
5.ชป.บึงกาฬ 

กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานใน
จงัหวดัเลย ท่ีดาํเนิน
ภารกิจเก่ียวกบันํ้า ไดแ้ก่ 
สาํนกังานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

     
 
 
 
 
 
อตัราการเบิกจ่าย
ในหมวดงบลงทุน
(ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน) 
 
 
 
การเป็นผูน้าํดา้น
การวางแผนการ
บริหารจดัการนํ้าทั้ง
ระบบอยา่งบูรณา
การ 

 
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานเลย 
- อตัราการเบิกจ่ายงบลงทุน 60.92% 
1.ชป.อุดรธานี  44% 
2. ชป.สกลนคร 34.02% 
3. ชป.หนองคาย 49.94% 
4. ชป.หนองบวัลาํภู 44.88% 
5.ชป.บึงกาฬ     66.80% 
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ยงัใหค้วามเช่ือถือมากกวา่ 

 
 
(10)  - ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหส่้วนราชการประสบความสาํเร็จเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัคืออะไร 
        - ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขนัของส่วนราชการคืออะไร 

ประเภท  

การแข่งขนั  

คู่แข่ง /คู่เปรียบเทยีบ ประเด็นการ
แข่งขนั  

ปัจจัยสําคญัทีท่าํให้ 
ประสบความสําเร็จ 

การถ่ายทอดความรู้ 

1.การแข่งขนั
ภายใน ประเทศ 

 

กลุ่มท่ี 1 หน่วยงาน
โครงการชลประทาน
จงัหวดัในสงักดัสาํนกั
ชลประทานท่ี 5 ไดแ้ก่     
1.ชป.อุดรธานี                 

 อตัราการเบิกจ่าย
ในหมวดงบลงทุน
(ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน) 

 

-แผนงานโครงการมี
ความชดัเจนและมี
ความพร้อม                  
-การมีกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ีรวดเร็ว  

- การจดัใหมี้การประชุม
ผูบ้ริหารประจาํเดือน เพื่อ
ส่ือสารทิศทาง เป้าหมาย
การทาํงาน รวมทั้งใหมี้การ
รายงานผลการดาํเนินงาน 
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ประเภท  

การแข่งขนั  

คู่แข่ง /คู่เปรียบเทยีบ ประเด็นการ
แข่งขนั  

ปัจจัยสําคญัทีท่าํให้ 
ประสบความสําเร็จ 

การถ่ายทอดความรู้ 

2.ชป.สกลนคร                
3.ชป.หนองคาย               
4.ชป.หนองบวัลาํภู          
5.ชป.บึงกาฬ 

                       

 

กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานใน
จงัหวดัเลย ท่ีดาํเนินภารกิจ
เก่ียวกบันํ้า ไดแ้ก่ 

สาํนกังานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 การเป็นผูน้าํดา้น
การวางแผนการ
บริหารจดัการนํ้า
ทั้งระบบอยา่ง
บูรณาการ 

-ผูบ้ริหารใหค้วาม 
สาํคญั                         
-ผูป้ฎิบติัตอ้งรับรู้
เป้าหมายท่ีรับผดิชอบ  
-บุคลากรท่ีมีความ 
สามารถ                   

 -ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญในการ
บริหารจดัการนํ้า และ
การพฒันาแหล่งนํ้า 

-เป็นท่ียอมรับและ
เช่ือถือในการให ้
บริการ 

เพื่อรับทราบความคืบหนา้
ปัญหาอุปสรรค                   
-การถ่ายทอดความรู้ผา่น
ช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่หนงัสือเวียน               
-การส่งบุคลากร เขา้รับการ
ฝึกอบรม ในหลกัสูตรต่าง 
ๆ เพื่อเสริมสร้างทกัษะ 

 
 

ปัจจัยแต่ละด้าน ส่ิงทีเ่ปลีย่นแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
1. ปัจจยัภายใน 1. นโยบายผูบ้ริหารระดบัสูง 

2. การปรับโครงสร้างระบบราชการ 
3. การประยกุตแ์ละปรับใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการปฏิบติังาน 
4. บุคคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ มีอตัราลดลง 

2. ปัจจยัภายนอก 1. นโยบายรัฐบาล 
2. เสถียรภาพทางการเมือง  
3.การมีส่วนร่วมของประชาชนและเกษตรกรอยูใ่นระดบัตํ่า เช่นการใหค้วามร่วมมือ
ดา้นท่ีดิน  การก่อสร้างเข่ือน และการดูแลรักษา เป็นตน้ 
4. ความเขม้แขง็ของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน เช่น การใชน้ํ้ าอยา่งประหยดั  การผลิต
สินคา้ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงในกระบวน การดงักล่าวจะตอ้งสร้างจิตสาํนึก
แก่ราษฎรใหต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบ 
5. ศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการฯท่ีจะพฒันา 
6. สภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  เช่น ผลกระทบจากราคานํ้ามนั  และ
ปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ เป็นตน้ 
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(11)  ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและขอ้มูลเชิงแข่งขนัมีแหล่งขอ้มูลอยูท่ี่ใดบา้ง 
          แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและขอ้มูลเชิงแข่งขั้น ไดจ้ากช่องทางในการส่ือสารหรือส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ   เอกสารทางวิชาการ  จากรายงานการประชุม จากขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บฟังความคิดเห็นและการ
เปิดเวทีชาวบา้น  จากเวบ็ไซตข์องแต่ละหน่วยงาน ฯลฯ 
(12)  ขอ้จาํกดัในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ และขอ้มูลเชิงแข่งขนัมีอะไรบา้ง(ถา้มี) 
        ขอ้จาํกดัในการไดม้าซ่ึงขอ้มูล คือ การปกปิดขอ้มูลท่ีสาํคญัของแต่ละหน่วยงาน  เวลาและ
โอกาสในการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก  คุณภาพเวบ็ไซตข์องแต่ละ
หน่วยงาน ฯลฯ 
 
ข.  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(13)   ความทา้ทายเชิงยทุธศาสตร์ของโครงการฯในพื้นท่ี คืออะไร (#) 
      - ความทา้ทายตามพนัธกิจ 

      - ความทา้ทายดา้นปฏิบติัการ 

     - ความทา้ทายดา้นทรัพยากรบุคคล 

 

 
ความทา้ทายเชิง
ยทุธศาสตร์ 

ส่ิงท่ีทา้ทาย 
 

ดา้นพนัธกิจ 
 
 

ส่ิงท่ีทา้ทายดา้นพนัธกิจ มีดงัน้ี 
ความสามารถในการเพ่ิมจาํนวนของพ้ืนท่ีชลประทานใหม่ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง   
ความสามารถในการเพ่ิมจาํนวนพื้นท่ีบริหารจดัการนํ้าในเขตชลประทาน (cropping 
intensity )  
ความสามารถในการส่งนํ้าใหผู้ใ้ชน้ํ้ าภาคอุปโภค-บริโภค และภาคอุตสาหกรรม 
ความสามารถในการเพ่ิมจาํนวนของแหล่งนํ้าเพื่อชุมชนและชนบท 
ความสามารถในการลดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภยั
และภยัแลง้  

ดา้นปฏิบติัการ 
 
 

ส่ิงท่ีทา้ทายดา้นปฏิบติัการ มีดงัน้ี 
1. ความสามารถในการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
2. สามารถดาํเนินการเพื่อใหอ้ตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยูใ่น
เกณฑท่ี์กาํหนด 
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ความทา้ทายเชิง
ยทุธศาสตร์ 

ส่ิงท่ีทา้ทาย 
 

ดา้นทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

ส่ิงท่ีทา้ทายดา้นทรัพยากรบุคคล มีดงัน้ี 
ความสามารถในการจดัการความรู้เพื่อสนบัสนุนประเดน็ยทุธศาสตร์ 
ความสามารถในการพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR-Scorecard) 
ความสามารถในการถ่ายทอด ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของกรม  ลงสู่ระดบัสาํนกัและ
กองต่างๆ 
ความสามารถในการบริหารงานภายใตข้อ้จาํกดัของจาํนวนบุคลากร 

 
ค.  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(14)  แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการฯ เพื่อใหเ้กิดผลการดาํเนินการ
ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองมีอะไรบา้ง (#) 

กระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการชลประทานเลย เร่ิมจากการ
ทบทวนผลการดาํเนินการทาํใหท้ราบถึงปัญหาต่างๆในการปฏิบติังาน แลว้จึงวิเคราะห์สภาพและ
สาเหตุของปัญหา ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ แลว้จึงดาํเนินการ จากนั้นจะตอ้งมีการ
ติดตามผลและทบทวนผลการดาํเนินการจนกวา่ปัญหาจะลุล่วง หรือผลการปฏิบติัการเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
แนวทางและวธีิการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการ
ชลประทานเลย 

โครงการชลประทานเลยโครงการชลประทานเลย  ใชว้ิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการใชว้ิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ  
เพื่อใหเ้กิดผลการดาํเนินการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดผลการดาํเนินการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  โดยใชเ้คร่ืองมือโดยใชเ้คร่ืองมือ  ดงัน้ีดงัน้ี  
 
1. ติดตาม เร่งรัด การจดัซ้ือจดัจา้ง ใหมี้ผลการเบิกจ่ายเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนด (Monitoring    System) 
2. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ 
    ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ  โดยมีช่องทางรับฟังความ 
    คิดเห็น 8 ช่องทาง และมีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 14 ช่องทาง 
 3. ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบติัราชการ โดยใชก้ระบวนงานของกรม
ชลประทาน โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานลดลง และมีระยะเวลาของการดาํเนินงาน
ในแต่ละกระบวนงานลดลง 
4. จดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยมีเป้าหมายใหมี้การจดัทาํบญัชี 
    ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลกัไดค้รบถว้น 
5. กาํกบั ติดตาม การประหยดัพลงังาน (Monitoring System) ตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานของกรม 
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(15)  ภายในองคก์รมีแนวทางในการเรียนรู้ขององคก์รและมีการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไร (#) 
             สาํนกัชลประทานท่ี 5 ไดน้าํระบบการจดัการความรู้ (Knowledge  Management) มาใชเ้พื่อ
เป็นแนวทางในการจดัระบบการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูบ้ริหารสูงสุดทาํหนา้ท่ีเป็น Chief Knowledge Officer 
หรือ CKO และมีการแต่งตั้งทีมงานจดัการความรู้(KM Team) เพื่อรับผิดชอบการดาํเนินงาน ซ่ึง 
KM Team ไดมี้การจดัประชุมใหทุ้กหน่วยงานไดมี้ส่วนร่วมในการบ่งช้ีความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งมีในการ
ปฏิบติังานเพื่อให้ภารกิจต่างๆ บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
และเลือกองค์ความรู้ท่ีมีความสําคญัมาดาํเนินการจดัการความรู้ โดยจดัทาํเป็นแผนการจดัการ
ความรู้ให้ผูบ้ริหารสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานในแต่ละปี   
ซ่ึงมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ทั้งน้ี มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับต่างๆอย่างทั่วถึงทั้ งองค์กร ผ่านการส่ือสารหลายๆทาง ได้แก่  ทางเอกสาร 
หนงัสือเวียน วารสารข่าว Website และการช้ีแจงในการประชุมทั้งในระดบัผูบ้ริหาร และในระดบั
สํานักและกองต่างๆ ในแผนการจดัการความรู้ดงักล่าวจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสําคญัๆ ไดแ้ก่ 
การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นส่วนราชการมาพฒันาเป็นฐานขอ้มูลความรู้ ในรูปของ Knowledge 
File การจดัทาํคลงัความรู้ Knowledge Asset) เผยแพร่ใน Knowledge Center   ซ่ึงอยูใ่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองคก์รสามารถสืบคน้และเขา้ถึง
ความรู้ไดโ้ดยสะดวก   เสริมสร้างและพฒันาความรู้ของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอโดยมี
แผนพฒันาบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าประสงคข์องส่วนราชการ  รวมทั้งแสวงหาความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอกในลกัษณะของการศึกษา ดูงาน  และโครงการความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ   ตลอดจนมีกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในส่วนราชการโดยการจดักิจกรรมให้มีการถ่ายทอด แลกเปล่ียน
การเรียนรู้  ในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การจดัเสวนาทางวิชาการ การถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ผา่น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Webpage  Web Blog  และ Webboard  และการแต่งตั้งทีมขา้ม
สายงาน (Cross Functional Team) ในลกัษณะของทีมงาน คณะกรรมการ หรือคณะทาํงานต่างๆ 
เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นในการปฏิบติังานร่วมกนั   อีกทั้งยงัมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้
การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยกาํหนดแนวทางใหมี้การนาํ
ความรู้ท่ีไดมี้การพฒันาหรือสร้างข้ึนจากกระบวนการจดัการความรู้มาใชใ้นการวางแผนในการ
พฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และมีการจดักิจกรรมเพ่ือยกยอ่ง ชมเชย
และให้รางวลัแก่ผูท่ี้มีผลงานการเรียนรู้ดีเด่น หรือมีผลงานท่ีเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือเป็น
นวตักรรม    โดยแต่ละกิจกรรมมีการกาํหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัในการดาํเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมและ
สามารถวดัได้ รวมทั้ งมีการกาํหนดตัวผูรั้บผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทุก 3 เดือน เพื่อใหส้ามารถนาํผลการ
ดาํเนินการไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดาํเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
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(16)  ขอ้มูลสรุปของโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาและโครงการชลประทาน           
  ข้อมูลสรุปของโครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาและโครงการชลประทาน 

ข้อมูลทัว่ไป 

1. โครงการชลประทานเลย จงัหวดัเลย  สชป. ท่ี 5   

2. ท่ีตั้งหวังานของโครงการ เลขท่ี  -  หมู่ท่ี -  ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย

รหสัไปรษณีย ์42000  โทรศพัท ์ 042-811-111 

3. โครงการก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ.2493 

4. รายละเอียดโครงการในความรับผดิชอบ 

 

โครงการ 

ประเภท ก่อ 

สร้าง

เสร็จปี 

ฝสบ. 

ท่ีรับ

ผดิ 

ชอบ 

ปริมาณ

เกบ็กกั 

สูงสุด 

ปริมาณ

เกบ็กกั 

ตํ่าสุด 

ปริมาณ

นํ้า

สูงสุด 

(Q/s) 

ปริมาณ

นํ้า

ต ํ่าสุด 

(Q/s) 

พ้ืนท่ี

โครงการ 

(ไร่) 

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร่) 

ฝายหว้ยนํ้าหมาน ฝายทดนํ้า 2493 1 - - 466 - 5,538 423 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าหมาน อ่างเกบ็นํ้า 2533 1 26.500 1.465 257 - 3,840 916 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าพาว อ่างเกบ็นํ้า 2499 1 1.364 0.030 19.00 - 1,739 900 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยแหว้ อ่างเกบ็นํ้า 2511 1 2.730 0.188 26.00 - 1,461 731 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนอ้ย อ่างเกบ็นํ้า 2494 1 0.355 0.092 10.18 - 1,729 285 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าวกั อ่างเกบ็นํ้า 2494 1 0.664 0.216 19.00 - 1,125 410 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าสวย อ่างเกบ็นํ้า 2527 2 3.300 0.073 23.03 - 2,723 424 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยโป่ง อ่างเกบ็นํ้า 2525 2 0.297 0.069 9.60 - 715 146 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยชม อ่างเกบ็นํ้า 2525 2 0.308 0.079 19.19 - 500 123 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยไร่ อ่างเกบ็นํ้า 2525 2 0.220 0.062 20.15 - 500 125 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยล้ินควาย อ่างเกบ็นํ้า 2538 2 29.000 2.000 151 - 18,000 5,903 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยอีเลิศ อ่างเกบ็นํ้า 2496 3 1.431 0.100 25.00 - 3,046 2,300 

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยยาง อ่างเกบ็นํ้า 2509 3 3.713 0.721 19.00 - 2,962 2,032 

ฝายยางบา้นติดต่อ ฝายทดนํ้า 2549 1 - - - - 5 - 

อ่างฯศนูยพ์นัธ์ไมห้ว้ยศอก อ่างเกบ็นํ้า 2525 4 0.050 - - - 55 35 

ระบบส่งนํ้าหว้ยศอก ระบบส่งนํ้า 2541 4 - - - - 50 42 

ฝายหว้ยนํ้าผกั ฝายทดนํ้า 2544 4 - - - - 420 180 

อ่างฯสถานีเกษตรท่ีสูงภเูรือ อ่างเกบ็นํ้า 2546 4 0.200 - - - 329 - 

อ่างฯหว้ยโขงชา้ง อ่างเกบ็นํ้า 2551 4 0.090 - - - 245 - 
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ฝายทดนํ้าหว้ยนํ้าหมนั ฝายทดนํ้า 2552 4 - - - - 247 - 

ฝายบา้นเด่ิน ฝายทดนํ้า 2554 4 - - - - 10 - 

อ่างฯหว้ยเหวหวะ อ่างเกบ็นํ้า 2526 1 0.270 - - - 35 15 

อ่างฯหว้ยขนั อ่างเกบ็นํ้า 2542 1 0.168 - - - 185 165 

อ่างฯบา้นนํ้าแคม อ่างเกบ็นํ้า 2545 1 0.049 - - - 570 550 

อ่างฯหว้ยหาดเบ้ีย อ่างเกบ็นํ้า 2544 2 0.051 - - - 73 - 

อ่างฯหว้ยถํ้าใหญ่ อ่างเกบ็นํ้า 2528 2 0.090 - - - 330 246 

อ่างฯหว้ยซวก อ่างเกบ็นํ้า 2543 2 0.170 - - - 40 - 

อ่างฯหว้ยเหมืองนา อ่างเกบ็นํ้า 2545 4 0.126 - - - 308 254 

อ่างฯหว้ยบุ่ง อ่างเกบ็นํ้า 2530 4 0.170 - - - 628 608 

ฝายหว้ยโป่ง ฝายทดนํ้า 2530 4 - - - - 10 - 

ฝายบา้นนาผกักา้ม ฝายทดนํ้า 2551 4 - - - - 557 - 

อ่างฯหว้ยม่วง อ่างเกบ็นํ้า 2552 2 0.367 - - - 354 - 

อ่างฯหว้ยนํ้ากํ่า อ่างเกบ็นํ้า 2553 2 0.760 - - - 451 - 

ฝายหว้ยกอก ฝายทดนํ้า 2554 4 - - - - 10 - 

ฝายยางบา้นท่าทิศเฮือง ฝายทดนํ้า 2555 3 - - - - 1,200 1,200 

ขดุสระนํ้าสนบัสนุนศูนยพ์ฒันา

ปศุสตัวด่์านซา้ย 
สระนํ้า 2554 4 0.02  - - -  - - 

ผาเก้ิง-ผานาง อ่างเกบ็นํ้า 2524 3 0.072 - - - 210 200 

ผาบ่าว-ผาสาว อ่างเกบ็นํ้า 2534 3 0.070 - - - 110 100 

อ่างฯหว้ยนํ้าเทา อ่างเกบ็นํ้า 2531 1 0.610 - - - 1,256 1,236 

อ่างฯหว้ยสร้างโทน อ่างเกบ็นํ้า 2532 1 0.440 - - - 665 645 

ฝายบา้นโนนกกหาด ฝายทดนํ้า 2531 3 - - - - 1,020 1,000 

อ่างฯหว้ยหมากหมาง อ่างเกบ็นํ้า 2531 3 0.450 - - - 1,020 1,000 

อ่างฯหว้ยนํ้าคู ้ อ่างเกบ็นํ้า 2532 3 1.420 - - - 2,027 2,007 

อ่างฯหว้ยกลม อ่างเกบ็นํ้า 2535 2 0.900 - - - 115 96 

อ่างหว้ยเม่ียง อ่างเกบ็นํ้า 2535 2 0.120 - - - 124 104 

รวม    76.546 5.095 1,064.15 - 56,537 24,411 
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5. โครงการชลประทานเลย  ประกอบดว้ยฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา จาํนวน 4  ฝ่าย  โดย

ฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษามีท่ีตั้ง ดงัน้ี 

 ท่ีตั้งหวังานของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาท่ี 1 ตาํบลนํ้าหมาน   อาํเภอเมือง  จงัหวดั

เลย  รหสัไปรษณีย ์42000  โทรศพัท ์042-801-025 

o มีโครงการในความรับผดิชอบ ..12... โครงการ  มีพื้นท่ีโครงการ  ...18,148...ไร่  

มีพื้นท่ีชลประทาน .6,276... ไร่  มีอตัรากาํลงัรวม ..9..  คน 

 ท่ีตั้งหวังานของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาท่ี...2... เลขท่ี..…-……. หมู่ท่ี…-…….  

ตาํบล….…นาดว้ง…….   อาํเภอ…..…นาดว้ง…....  จงัหวดั……เลย……..  

รหสัไปรษณีย…์42210….  โทรศพัท…์042-891-400…. 

o มีโครงการในความรับผดิชอบ ..12... โครงการ  มีพื้นท่ีโครงการ  ..23,925....ไร่  

มีพื้นท่ีชลประทาน .7,177... ไร่  มีอตัรากาํลงัรวม ...5...  คน 

 ท่ีตั้งหวังานของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาท่ี...3... เลขท่ี..…-……. หมู่ท่ี…-…….  

ตาํบล….…วงัสะพงุ…….   อาํเภอ…..…วงัสะพงุ…....  จงัหวดั……เลย……..  

รหสัไปรษณีย…์42130….  โทรศพัท…์042-801170…. 

o มีโครงการในความรับผดิชอบ ...8.. โครงการ  มีพื้นท่ีโครงการ  ...11,595.......ไร่  

มีพื้นท่ีชลประทาน .9,839... ไร่  มีอตัรากาํลงัรวม .10...  คน 

 ท่ีตั้งหวังานของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาท่ี...4... เลขท่ี..…-……. หมู่ท่ี…-…….   

ตาํบล….…กดุป่อง…….   อาํเภอ…..…เมือง.…....  จงัหวดั……เลย……..  

รหสัไปรษณีย…์42000….  โทรศพัท…์042-811-111... 

o มีโครงการในความรับผดิชอบ ..12... โครงการ  มีพื้นท่ีโครงการ  ....2,869......ไร่  

มีพื้นท่ีชลประทาน .1,119.. ไร่  มีอตัรากาํลงัรวม .3...  คน 
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แผนทีโ่ครงการและฝ่ายสง่นํา้และบาํรงุรกัษา 

6.  คลองส่งนํ้า       รวม ……120……   สาย รวมความยาว ………111.821………. กม. 

7. คลองระบายนํ้า   รวม……-………สาย รวมความยาว  ………-…..…. กม. 

8. ระบบแปลงนา 

 �จดัรูปท่ีดิน จาํนวน……-…..ไร่  คูส่งนํ้า………-.……สาย  รวมความยาว…-. กม. 

 คูระบายนํ้า……-……สาย  รวมความยาว………-……. กม. 

 คนัคูนํ้ า  จาํนวน…4,739…..ไร่  คูส่งนํ้า…47…สาย  รวมความยาว..24.205.. กม. 

 คูระบายนํ้า……-………สาย  รวมความยาว………-………. กม. 

9. จาํนวนสถานีวดันํ้าฝน ……13…… แห่ง จาํนวนสถานีวดัการระเหย …..2…… แห่ง 

10. ปริมาณฝนเฉล่ีย ………1,235…… มม./ปี      อตัราการระเหยเฉล่ีย …1,278.08…  มม./ปี 

11. มพีืน้ทีโ่ครงการในความรับผดิชอบรวม ..56,537.. ไร่ เป็นพื้นท่ีชลประทานรวม.24,411.ไร่ 

12. ปริมาณนํ้าท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืชฤดูฝนทั้งหมด ………24.59…….…..ลา้น ลบ.ม. 

13. ปริมาณนํ้าท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ทั้งหมด………35.74………..ลา้น ลบ.ม. 

14. กิจกรรมการใชน้ํ้ า 
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o � เพื่อการประปา   จาํนวน………6.4……..ลา้น ลบ.ม./ปี 

o � เพื่อการอุตสาหกรรม  จาํนวน………-…...….. ลบ.ม./ปี 

o � เพื่อผลกัดนันํ้าเคม็  จาํนวน………-…...….. ลบ.ม./ปี 

o � เพื่อการเกษตร   จาํนวน……60.33…….. ลบ.ม./ปี 

o � เพื่อการรักษาระบบนิเวศน ์ จาํนวน………-……….. ลบ.ม./ปี 

o � เพื่อลา้งดิน   จาํนวน………-.….….. ลบ.ม./ปี 

o � อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …พร่องนํ้า…….…. จาํนวน……28.04..….. ลบ.ม./ปี 

15. จาํนวนองคก์รผูใ้ชน้ํ้ าฯ ในปัจจุบนั 

o สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าชลประทาน……-……….สหกรณ์ พื้นท่ี……-……..ไร่ 

o สมาคมผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน………-……..สมาคม พื้นท่ี……-……..ไร่ 

o กลุ่มบริหารการใชน้ํ้ าชลประทาน…36……กลุ่ม พื้นท่ี.28,241.30..ไร่ 

o กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน……-...…กลุ่ม พื้นท่ี…..…-……..ไร่ 

o กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานพ้ืนฐาน.....232……กลุ่ม พื้นท่ี…16,767…..ไร่ 

o รวม       พื้นท่ี…28,241.30..ไร่ 

 

16. จาํนวนครัวเรือนในพื้นท่ี ……3,423…… ครัวเรือน 

17. พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย ……8………ไร่/ครัวเรือน 

18. รายไดโ้ดยเฉล่ีย ……62,942….…..บาท/ครัวเรือน 
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19. งบประมาณท่ีไดรั้บ  
 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

งบเงินเดือน 16,751,030 17,125,555 15,929,860 
งบบริหาร 1,351,061 1,583,188 1,712,261 
งบซ่อมแซมบาํรุงรักษา 80,302,583 61,251,675 24,853,286 
งบปรับปรุง 11,843,300 12,134,500 9,768,940 
อ่ืน ๆ  (แยกรายการ) - - - 
จดัหาแหล่งนํ้าและเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 

90,255,400 20,793,700 58,419,276 

งบรายจ่ายอ่ืน 971,140 275,200 235,400 

รวม 201,474,514 113,163,818 110,919,023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

                                                                                                                             
                                         

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ส่วนที ่2 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

โครงการชลประทาน 
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หมวดที ่ 1 
การบริหารองค์กรทีด่ ี

1.1 การนําองค์กร 
(1) การนํานโยบายกรม ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการดําเนินงานที่คาดหวังไป

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
             วิสยัทศัน์กรมชลประทาน 

กรมชลประทานเป็นองค์กรนําด้านการพัฒนาแหล่งนํ้ าและบริหารจัดการนํ้ าอย่าง     
บูรณาการใหมี้พื้นท่ีชลประทาน  อยูใ่นลาํดบั  1  ใน  10  ของโลก 

     วิสยัทศัน์จงัหวดัเลย 
  เมืองน่าอยู ่เมืองแห่งการท่องเท่ียวและลงทุน ภายใตก้ารพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
       วิสยัทศัน์กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 

    (จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัลาํภู จงัหวดัเลย) 
แหล่งพาํนกัแห่งท่ีสองของนกัลงทุน และนกัท่องเท่ียว 

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผูบ้ริหารโครงการชลประทานเลยได้พิจารณาถึงพันธกิจของกรม
ชลประทาน  

1. พฒันาแหล่งนํ้าตามศกัยภาพของลุ่มนํ้าใหส้มดุล 
2. บริหารจดัการนํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  ทัว่ถึง   เป็นธรรม   และยัง่ยนื 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาและบริหารจดัการนํ้าทุกระดบั

อยา่งบูรณาการ 
4. ดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํ้า 
5. สนบัสนุนการรักษาพื้นท่ีทาํการเกษตรในเขตชลประทานเพ่ือการผลิตใหอ้ยูใ่น

จาํนวนท่ีเหมาะสม 
ทาํใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและพิจารณาถึงยทุธศาสตร์ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั เพื่อการวาง

แผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกนั 
ในการกาํหนดผลการดาํเนินงานดงักล่าว ผูบ้ริหารโครงการชลประทานเลยไดค้าํนึงถึงความ

ตอ้งการหรือผลประโยชน์ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยยึดหลกัความโปร่งใสและความ
ชดัเจน  ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 (2) การดําเนินการของโครงการ  ตามมาตรการโปร่งใสของกรมชลประทาน  และ  พรบ.ข้อมูล

ข่าวสาร 
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  2.1 โครงการชลประทานเลย ไดด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  ดงัน้ี โดยมีการนาํขอ้มูลเก่ียวกบัการประกวดราคาประกาศสอบราคาท่ีหวัหนา้ส่วนราชการลงนาม
แลว้เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ  
       2.2 ปฏิบติัตามแผนงานส่งเสริมจิตสาํนึก”ราชการใสสะอาด” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีทุกคนของกรมชลประทานมีจิตสาํนึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป้าหมายเพื่อให้
กรมชลประทานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ดว้ยการส่งเสริมประสิทธิภาพการดาํเนินงานศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด  เผยแพร่รณรงคฝึ์กอบรมเพื่อเสริมสร้างทศันคติ ค่านิยมมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมและวฒันธรรมการทาํงานตามระบบการบริหารงานแนวใหม่  การยกยอ่งเชิดชูคนดี การ
ประกาศตาํแหน่งลกัษณะงานสถานการณ์ท่ีล่อแหลมต่อการเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และการประกาศลกัษณะงานตาํแหน่งท่ีมีโอกาสผกูขาดอาํนาจหรือการใชดุ้ลย
พินิจ 
      2.3 วางระบบควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ภายในกรมชลประทาน ปฏิบติั 
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ์และคาํสัง่ของผูบ้ริหาร ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั 
และบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ดูแลป้องกนัทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปล่า หรือการ
บริหารจดัการท่ีผดิพลาด ดาํรงไวซ่ึ้งขอ้มูลทางการเงินการบริหารท่ีเช่ือถือได ้ และทนัต่อเวลา 
     2.4 ประกาศกรมชลประทาน เร่ือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีกรม
ชลประทาน  เพื่อปลุกจิตสาํนึกขา้ราชการและลูกจา้งของกรมชลประทานในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้
ประสิทธิภาพ  รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธาํรงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรี  เกียรติภูมิ  สร้างความเล่ือมใสศรัทธา  
ไดรั้บความเช่ือถือยกยอ่งจากบุคคลทัว่ไป 

 (3) การถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติทราบ  (วธีิการถ่ายทอด  จํานวนช่องทาง  ความถ่ีในการถ่ายทอด) 

ผูบ้ริหารโครงการชลประทานเลยไดมี้การส่ือสารในเร่ืองดงักล่าวในหลายช่องทาง  เช่นการ
ประชุมประจาํเดือน หนงัสือเวียน และ เวบ็ไซตข์องโครงการ เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรในโครงการทราบ
และรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวเพื่อนาํมาปรับปรุงต่อไป  

(4)  การมอบหมายงาน (เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ) เช่น คาํส่ังมอบหมายงาน  ฯลฯ 
ผูบ้ริหารโครงการชลประทานเลยให้อิสระในการตดัสินใจในการปฏิบัติงาน แต่อยู่ภายใต้

กฎระเบียบ และกรอบหนา้ท่ี โดยมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างของกรมฯ มีการแบ่งงาน
ออกเป็น 8 ฝ่าย 1 งาน ทั้งน้ีโดยมีการประชุมประจาํเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบติังาน และมีการช้ีแจง
นโยบายต่างๆ ตลอดจนมีการให้นาํเสนอผลการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม
เพิ่มพนูความรู้ในดา้นวิชาการและกฎระเบียบต่างๆ นอกจากน้ียงัมีการกระจายอาํนาจโดยการมอบอาํนาจ
ใหฝ่้ายต่างๆสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

(5) การตดิตามความก้าวหน้า  และผลการดําเนินงานของโครงการฯ  ตามทศิทาง  ค่าเป้าหมาย  และ
ตัวช้ีวดั  และการทบทวนผลการดําเนินการ 
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ดาํเนินการในการทบทวนผลการดาํเนินการของโครงการฯ คือ 
  1. ทบทวนผลการส่งนํ้าในแต่ละฤดูกาล  รวมทั้งประสิทธิภาพการชลประทาน 
  2. ทบทวนตน้ทุนผลผลิต 
  3. ทบทวนการใชจ่้ายงบประมาณ 

4. ทบทวนผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง 

ผูบ้ริหารโครงการชลประทานเลย ใช้ผลการประเมินดงักล่าวมาประเมินความสําเร็จของการ
บรรลุเป้าประสงคร์ะยะสั้น และระยะยาวของโครงการฯ คือ 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการชลประทาน หากอยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสมก็เป็นความสาํเร็จ  
และบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

2. ตน้ทุนท่ีตํ่า  มีผลผลิตท่ีสูง  โครงการฯ มีประสิทธิภาพท่ีดีก็จะเป็นตวัช้ีให้เห็นถึงการบรรลุ
วตัถุประสงค ์

3. การใชจ่้ายงบประมาณ ถา้มีการกนัเงินเหล่ือมปีมาก ก็ช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน แต่ถา้มีเงินเหลือจ่าย จะแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

4. การปฏิบติัราชการบรรลุตามคาํรับรอง ถือวา่ประสบความสาํเร็จ 
ผูบ้ริหารของโครงการชลประทานเลย  นาํผลการประเมินมาทบทวนและใช้ในการประเมิน

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของโครงการฯ  โดยผลการประเมินเป็นส่ิง
บอกถึงความสําเร็จของการดาํเนินการ  และเป็นการประเมินความสามารถขององคก์ร  ในอนาคตความ
ตอ้งการท่ีจะปรับเปล่ียนคุณภาพการดาํเนินงานไปในทางท่ีดีข้ึน ก็สามารถนาํผลการทบทวนดงักล่าวมาใช้
เป็นเกณฑ ์หรือขอ้เปรียบเทียบได ้

 (6) การรายงานผลการดาํเนินการ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารทราบ (วธีิการ และ
ความถ่ี) 

โครงการฯ มีการรายงานความกา้วหนา้ในการดาํเนินงาน  เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา  เป็นประจาํทุก
เดือน นอกจากน้ียงัมีการรายงานความกา้วหนา้ผา่นทางเวบ็ออนไลน์ ทุกสปัดาห์ 

(7) การสร้างบรรยากาศ  ความร่วมมือ ผูกพนั เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงาน
โดยให้คว าม ร่วม มือ ร่ วมใจและประสานงานกัน
เปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกนั เช่น การกาํหนด
จดัวนัสงกรานต ์มีการรดนํ้าดาํหวัผูบ้ริหาร การแข่งขนักีฬา
ระหว่างบุคลากรในโครงการฯ เพื่อเช่ือมความสามคัคี โดย
มีการแบ่งบุคลากรตามฝ่าย/งานต่างๆ มีการแข่งขนักีฬา
อาทิเช่น เปตอง  กีฬามหาสนุก เป็นตน้  ตอนเยน็มีงานเล้ียงสงัสรรค ์และการแสดงต่างๆ  
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ข. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
(8) การจัดการผลกระทบทางลบของโครงการในพืน้ทีค่วามรับผดิชอบ  เช่นการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของผู้รับบริการ 
ในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบติังานมีผลกระทบในทางลบต่อสงัคม โครงการชลประทานเลย 

ดาํเนินการดงัน้ี 
 

กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

1. ศึกษาผลกระทบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

-เพื่อใหท้ราบผลกระทบ
ทางลบท่ีเกิดข้ึน 

-ร้อยละผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนมีการจดัการใหล้ด
นอ้ยลงได ้

-เพื่อใหส้ามารถลด
ผลกระทบทางลบท่ี
เกิดข้ึน 

2. ศึกษาเอกสารกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

-เพื่อใหท้ราบขอ้กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบ 

-ร้อยละของบุคลากรมี
ความรู้กฎหมายขอ้บงัคบั
เพิ่มมากข้ึน 

-บุคลากรมีความรู้เร่ือง 
กฎหมายขอ้บงัคบัเพิ่ม 
มากข้ึน 

3. เลือกวิธีการแกไ้ข 
ปัญหา 

-เพื่อใหรู้้วิธีในการ 
แกปั้ญหาผลกระทบ 
ทางลบท่ีจะเกิดข้ึน 

-วิธีการในการ 
จดัการกบัปัญหาผล 
การกระทบทางลบท่ี 
จะเกิดข้ึน 

-บุคลากรทราบถึง 
วิธีการในการจดัการกบั 
ปัญหาผลกระทบทางลบ 
ท่ีเกิดข้ึนได ้

4. หาผูรั้บผดิชอบเพ่ือ 
แกไ้ขปัญหา 

-เพื่อใหมี้ผูรั้บผดิชอบ 
หลกัในการแกไ้ขปัญหา 

-มีผูรั้บผดิชอบ 
ปัญหาท่ีชดัเจน 

-จาํนวนผูรั้บผดิชอบเพ่ิม 
มากข้ึน 
 

5. ดาํเนินการตาม 
แนวทางท่ีเลือก 

-เพื่อใหมี้แนวทางใน 
การปัญหา 

-บุคลากรมีแนว ทาง 
ในการแกปั้ญหา 

-จาํนวนแนวทางในการ
แกปั้ญหามีมากข้ึน 

5. จดัระบบกาํกบัดูแล 
ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี 
วางไว ้

-เพื่อใหมี้การดาํเนิน 
การตามแผนท่ีกาํหนด 
ไว ้

-สามารถบรรลุแผน 
ไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้

-ร้อยละของผล กระทบท่ี
สามารถแกไ้ขไดต้าม 
เป้าหมาย 

6. ประเมินผลโดยการ 
ตรวจสอบ กาํกบัดูแล 
แกไ้ขปัญหา 

-เพื่อใหมี้การตรวจ 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และหามาตรการป้องกนั 

-มีผลการตรวจ สอบ 
และมาตรการป้องกนั 

-ระดบัผลกระทบทาง 
ลบมีแนวโนม้ลดลงใน 
ระดบัยอมรับไดต้าม 
เกณฑก์าํหนด 
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อยา่งไรกต็ามในการจดัการกบัผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึน  ตอ้งมีการคาดการณ์ไวล่้วงหนา้เพื่อ
หาแนวทางในการเตรียมการเพ่ือป้องกนั  โดยกาํหนดแผนการป้องกนัผลกระทบ  และดาํเนินการตามแผน
นั้น  และตอ้งคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นหลกั 

(9) การรายงานผลกระทบทางลบ  และการจัดการ  ผลการดําเนินการ  ให้ผู้บริหารทราบ (วธีิการ  
ความถ่ี) 

 โครงการไดก้าํหนดผูรั้บผิดชอบในการจดัการผลกระทบทางลบและให้มีการรายงานผลกระทบ
ทางลบ  และการจดัการผลการดาํเนินการให้ผูบ้ริหารทราบ  โดยเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะๆจนกว่า
เร่ืองราวจะยติุ 

(10) การสร้างแรงจูงใจ  เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาํหนด 

 โครงการมีการจดัทาํคาํรับรองของการปฏิบติัราชการระดบับุคคล  ซ่ึงมีตวัช้ีวดัหลายตวัท่ีเป็น
ตวัช้ีวดัร่วม  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการรวมตวักนัในการปฏิบติังาน  ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

(11) การส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีมี่การปฏิบัติงานตามหลกัจริยธรรม  ต่อตนเองและบุคคลภายนอก 
 โครงการให้มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบักรมชลประทานว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการกรมชลประทาน  

พ.ศ.2553  และผูบ้ริหารไดป้ระพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และมีการนาํเร่ืองดงักล่าวพูดในท่ีประชุมอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

(12) การจัดสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในการทาํงาน การจัดแผ่นป้ายและข้อมูลในสถานทีท่าํงาน 
โครงการชลประทานเลยมีการจัดสภาพแวดล้อมของ

สถานท่ีทาํงานให้น่าอยู่ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการก่อสร้าง
อาคารท่ีทาํการใหม่ และตกแต่งไมป้ระดบัรอบอาคารและสถานท่ีมาก
ข้ึน มีแผน่ป้ายบอกขอ้มูลบุคลากรและสถานท่ีทาํงาน รวมถึงการดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณท่ีทาํการและสาํนกังาน  

                                    
(13) มาตรการความปลอดภัยในทีท่าํงานและการปฏิบัติงาน 

โครงการดําเนินการด้านความปลอดภัย  โดยการจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยจาก
บุคคลภายนอก  ซ่ึงเป็นการโอนความเส่ียง  นอกจากน้ียงัมีมาตรการความปลอดภยัในดา้นต่างๆ  เช่น ดา้น
ไฟฟ้า  โดยการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  การติดตั้งถงัดบัเพลิง  หรือดา้นเคร่ืองกลไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบยานพาหนะหรือพนกังานขบัรถยนต ์ เป็นตน้ 
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1.2 การบริหารยุทธศาสตร์และการนําไปสู่การปฏิบัต ิ
(1)  การจัดทาํแผน  5  ปี  และ  1  ปี  ตามยุทธศาสตร์ของโครงการในแต่ละด้าน 
โครงการชลประทานเลย มีการจดัทาํแผนงาน 5 ปี และแผนงานระยะเร่งด่วน 1 ปี ตามยทุธศาสตร์

ของโครงการชลประทานเลย และกรมชลประทานในแต่ละดา้น และในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบแผนงาน

และปรับแก ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเร่งด่วนกบัทางสาํนกัชลประทานท่ี 5 เป็นประจาํ 

(2) วธีิการในการจัดลาํดับความสําคญัในการแก้ไขปัญหา 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีจดัการความสาํคญัของปัญหาในพื้นท่ีฝ่ายส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาต่างๆ 

เสนอเขา้มา  โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ความรุนแรงของปัญหา  เร่ิมตน้ด้วยการ

เปรียบเทียบ “ความสาํคญั” ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ  เพื่อหา “นํ้ าหนกั” ของแต่ละเกณฑ ์จากนั้นจึง

นาํ มาจดัลาํดบัสาํคญั  เพื่อแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี  และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน  และทาํให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

(3) วธีิการถ่ายทอด  ส่ือสารแผนปฏิบัติการ  5  ปี  ไปสู่การปฏิบัติ  เพือ่ให้เกดิความสําเร็จ 

โครงการชลประทานเลย  สามารถถ่ายทอดแผนปฏิบติัการเพื่อนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ์  และกลยทุธ์หลกั  โดยการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลตามบทบาทหนา้ท่ี  
โดยจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปดาํเนินการ  และมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล  และให้กาํลงัใจกบัผู ้
ปฏิบติั  หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในการให้บริการ  รวมทั้ งผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
โครงการชลประทานเลยจะดาํเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยการประชาสัมพนัธ์
ให้ดีข้ึน  และประชุมผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อทาํความเข้าใจและรับทราบในการ
เปล่ียนแปลง 

(4) การจัดสรรทรัพยากร  เพือ่ให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 

โครงการได้คาํนึงถึงลกัษณะงาน  ปริมาณงานแต่ละฝ่าย ในการจัดสรรทรัพยากร  โดยมองถึง

เป้าหมายขององคก์รในภาพรวม  และวางแผนในการจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติม  เช่น  เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  

ในการปฏิบติังาน  โดยใชห้ลกัเกณฑค์รุภณัฑข์ั้นตํ่าเป็นอนัดบัแรก  ส่วนในดา้นบุคลากรเน่ืองจากขอ้จาํกดั

ในการเพิ่มอตัรากาํลงั  จึงใชว้ิธีเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

(5) วธีิการวเิคราะห์การจัดทาํแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเส่ียง  ตามแนวทางทีก่รมฯ

กาํหนด 
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โครงการไดด้าํเนินการโดยการแต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือจดัทาํแผนควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความเส่ียง  เพือ่ใหค้รอบคลุมในทุกประเดน็  โดยวิเคราะห์จาก  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และคาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการ  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 (6) วธีิการตดิตาม คาดการณ์  และทบทวน  ผลการดาํเนินการของแผนปฏิบัติการ  5  ปี  เพือ่ให้ผล

การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด 

ในการทบทวนและคาดการณ์ผลการดําเนินการของแผนปฏิบัติการ  5  ปี  นั้ น โครงการ

ชลประทานเลย  ไดมี้การทบทวนเป็นประจาํทุกปี  เพื่อจะไดมี้การปรับแผนปฏิบติัการให้สอดคลอ้งกบั

พื้นท่ี  และทนัต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ  ซ่ึงเม่ือทบทวนเสร็จแลว้จะแจง้ให้ผูรั้บผิดชอบทราบและ

ดาํเนินการต่อไป 

1.3 การจดัทาํระบบข้อมูล 
(1) ฐานข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (มี

ฐานข้อมูลอะไรบ้าง) 

มีฐานขอ้มูลสถิตินํ้ าฝน  ระดบันํ้ า , ปริมาณนํ้ า , INFLOW , OUTFLOW ในอ่างเก็บนํ้ าขนาดกลาง,

โครงการชลประทานต่างๆท่ีดาํเนินการแลว้ , อาคารชลประทานในโครงการขนาดกลาง 

ฐานข้อมูล รอบระยะเวลา 
การเกบ็ข้อมูล 

ผู้รับผดิชอบ รูปแบบการเกบ็ข้อมูล 

สถิตินํ้าฝน 

ระดบันํ้า 

ปริมาณนํ้า 

INFLOW 

OUTFLOW 

โครงการชลประทาน 
ท่ีดาํเนินการแลว้ 

อาคารชลประทานใน
โครงการชลประทาน 
ขนาดกลาง 

ทุกวนั 

ทุกวนั 

ทุกวนั 

ทุกวนั 

ทุกวนั 

ทุกปี 

 

ทุกปี 

ฝ่ายจดัสรรนํ้า 

ฝ่ายจดัสรรนํ้า 

ฝ่ายจดัสรรนํ้า 

ฝ่ายจดัสรรนํ้า 

ฝ่ายจดัสรรนํ้า 

ฝ่ายจดัสรรนํ้า 

 

ฝ่ายจดัสรรนํ้า 

Data  Base , Excel 

Data  Base , Excel 

Data  Base , Excel 

Data  Base , Excel 

Data  Base , Excel 

 Excel 

 

 Excel 
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(2)การกาํหนดผู้รับผดิชอบในการป้อนข้อมูลและรอบระยะเวลาในการป้อนข้อมูล(Update data) 

ข้อมูล รอบระยะเวลา/ความถ่ี ผู้รับผดิชอบ 

1. ดา้นจดัสรรนํ้า 

2. ดา้นวิศวกรรม 

3. ดา้นการเงิน 

4. ดา้นการเจา้หนา้ท่ี 

5. ดา้นธุรการ 

6. ดา้นช่างกล 

7. ดา้นพสัดุ 

ทุกวนั, ทุกสปัดาห์, ทุกเดือน 

ทุกสปัดาห์, ทุกเดือน 

ทุกสปัดาห์, ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

ทุกวนั, ทุกสปัดาห์ ทุกเดือน 

พนกังานวดัระดบันํ้า 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิศวกรรม 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

นายช่างเคร่ืองกล 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

(3) ระบบการจัดเกบ็และการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานและ

การตัดสินใจ 

ขอ้มูลจดัเก็บในรูปแบบ  Data Base จะเก็บไวท่ี้  Server ส่วนขอ้มูลท่ีเป็น  Excel  จะตอ้งจดัเก็บตาม

แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง  ในบางส่วนจะนาํข้ึน  Websiteโครงการ 

(3.1) ระบบการจัดเกบ็ข้อมูล  เช่น  เป็นระบบ  Data  BASE , Excel , GIS , MIS 

โครงการดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลหลายระบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ  Data  Base  , Excel         

และ GIS 

(3.2) ระบบการนําข้อมูลมาใช้ในการดําเนินงาน/แสดงข้อมูลให้ผู้รับบริการฯ  เพือ่ใช้ในการติดตาม

ผลการดําเนินงาน  เช่น  กราฟแสดงนํา้ฝน  นํา้ท่า  นํา้ในอ่าง  ฯลฯ 

การนาํขอ้มูลมาใชใ้นการดาํเนินงานหรือแสดงขอ้มูลใหผู้รั้บบริการส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบของ

ตารางและกราฟ  เช่น  ตารางแสดงโครงการชลประทานท่ีดาํเนินการแลว้ในเขตจงัหวดั  ตารางแสดงขอ้มูล

องคก์รผูใ้ชน้ํ้ า , กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือน  เป็นตน้ 
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(3.3) ระบบฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่สําคัญของกรมฯ และของโครงการ  เช่น ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ฯลฯ 

การจดัเกบ็ขอ้มูลตามตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั  จะกาํหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละตวัช้ีวดั  มีรอบระยะเวลาการ

เกบ็ทุกเดือน  และนาํมารวมกนัเพื่อรายงานผลใหผู้บ้ริหาร  และยงัแสดงผลไวท่ี้เวบ็ไซตโ์ครงการ 

(3.4) การดําเนินการรายงานในระบบ  Online  ของกรมฯ และรอบระยะเวลาในการรายงาน 

การดาํเนินการรายงานในระบบ Online ของกรมชลประทาน สําหรับความกา้วหน้าในการ

ปฏิบติังาน และผลการดาํเนินการดา้นพสัดุ โครงการชลประทานเลย จะดาํเนินการตรวจสอบและปรับปรุง

ขอ้มูลทุกวนัองัคาร ส่วนการดาํเนินการดา้นรายงานผลการเบิกจ่าย จะจดัส่งให้สาํนกัชลประทานท่ี 5 เพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลทุกวนัศุกร์ ของแต่ละสปัดาห์ 

(3.5) ข้อมูลที่นําเสนอบน  Website  และตามแนวทางที่กรมกําหนดของโครงการ  เพื่อเสนอต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตาม  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

โครงการฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีกรมฯกาํหนดและตาม พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร ทั้งขอ้มูลดา้น

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ข้อมูลแผนงานโครงการงบประมาณประจําปี และข้อมูลสถิติโครงการ

ชลประทาน เป็นตน้ ในเวบ็ไซตโ์ครงการฯ 

 (4) มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)  ความถ่ี และผู้รับผดิชอบ 

การสาํรองขอ้มูลโดยใช ้External Harddise  หรือแผน่ซีดี  โดยผูรั้บผิดชอบในการป้อนขอ้มูล  
ส่วนรอบการสาํรองขอ้มูลนั้น  ใหพ้ิจารณาจากปริมาณขอ้มูล  และความสาํคญัของขอ้มูลนั้นๆ 

(5) การป้องกนัระบบฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ตามแนวทางทีก่รมฯ กาํหนด 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการในการทาํให้อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศ (Hardware และ 
Software) ท่ีใชใ้นโครงการฯ มีความเช่ือถือได ้ปลอดภยัและใชง้านง่าย 

  1. Hardware  ตอ้งมีคุณภาพสูง  มีการรับประกนั ติดตั้งซอฟแวร์ตรวจไวรัส 
  2. Hardware  ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตลอดเวลา และใชอุ้ปกรณ์มาตรฐาน 
  3. Software   ตอ้งใชซ้อฟแวร์มาตรฐาน เป็นของแท ้
  4. ตอ้งมีคู่มือผูใ้ช ้

(6) การจัดการความรู้  (KM) ของโครงการ  ตามแนวทางแผนจัดการความรู้ทีก่รมฯ กาํหนด เช่น

คลงัความรู้ การทาํ Cop ฯลฯ 
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โครงการชลประทานเลย  มีวิธีการในการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
 

การจัดการความรู้ วธีิการ 
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของ
บุคคลากรในส่วนราชการ 

สร้างกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาความรู้ เพื่อเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

การรับการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีประโยชน์
จากผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแบะ
องคก์รอ่ืนๆ 

องคก์รตอ้งมองภาพรวมปัจจยัแวดลอ้มภายในองคก์รมารส่ง
ผลกระทบต่อกระบวนการจดัการความรู้ โดยนาํกระบวนการ
บริหารจดัการเปล่ียนแปลงมาเช่ือมโยง 

การแสวงหาและแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ 

คาํนึงถึงการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคคลในองค์กรรวมทั้ ง
ผูรั้บบริการและผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียและแลกเปล่ียนวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

 
1.4 การพฒันาองค์กร 

ก.  ระบบงาน 

(1) การนําระบบเทคโนโลย ีอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการปฏิบัติการ และส่ิงอาํนวยความสะดวกมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการฯ ไดน้าํระบบเทคโนโลย ี อุปกรณ์  เคร่ืองมือในการปฏิบติัการ และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างมาใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั รวดเร็ว เช่น ระบบ VPN อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รถยนต ์กลอ้ง GPS เป็นตน้ 

(2) ระบบการประเมินผลบุคลากรภายในโครงการ  การยกย่องชมเชย  และการให้รางวลั 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละคร้ัง  โครงการฯ จะแจง้ผลการประเมินให้ผูรั้บการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผูรั้บการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  มีการยกยอ่ง  
ชมเชยบุคลากร ท่ีมีผลการปฏิบติัราชการดี และพิจารณาความดีความชอบใหต้ามผลการปฏิบติัราชการ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจใหพ้ฒันาผลการปฏิบติัราชการในรอบการประเมินต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

(3) การสรรหาและการว่าจ้างบุคลากรเพือ่ปฏิบัตงิานในโครงการ 

การจา้งบุคลากรเพื่อปฏิบติังานในโครงการ  จะคาํนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การทาํงาน  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ถูกจา้งอยูเ่ดิม  ในการจา้งบางคร้ังอาจจะมีการสอบคดัเลือก  เพือ่ใหไ้ด้

บุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังาน 
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(4) การจัดวางอตัรากาํลงับุคลากรอย่างเหมาะสม 

โครงการฯไดจ้ดัวางอตัรากาํลงับุคลากรลงในกรอบอตัรากาํลงัโดยไดค้าํนึงถึงกรอบหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบและปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ ดงัแสดงในแผนภูมิ 

      
 

ข.  การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรมจูงใจ 

(5) การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร  เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบัตงิานของบุคลากรและ

เจ้าหน้าทีภ่ายในโครงการ 

โครงการฯ  ได้มีจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดจากผลการใช้ระบบประเมิน
สมรรถนะ  7  ตวั ของกรมชลประทาน ซ่ึงจะพิจารณาไดว้่าบุคลากรคนใดสมควรจะไดรั้บการพฒันาดา้น
ใด  ตามแผนการพฒันาผลการปฏิบติังานรายบุคคล  เพื่อใหบุ้คลากรของโครงการฯ มีความสามารถเพ่ิมข้ึน
และมีโอกาสท่ีจะแสดงศกัยภาพสูงสุดในการทาํงาน 

มีการสนบัสนุนบุคลากรท่ีเป็นพนกังานราชการบรรจุใหม่เขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศท่ีจดัข้ึน ส่ง
บุคลากรเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีกรมชลประทานจดัข้ึน เช่น จริยธรรมในการปฏิบติังาน  การ
บริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรมีส่วนร่วม วิทยากรกระบวนการ ความปลอดภยัเข่ือนและหลกัสูตร
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน   และโครงการยงัไดจ้ดัอบรมสอนงานให้ผูป้ฏิบติั
รับทราบแนวทางและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง      

(6) การรับฟังและตอบสนองความคดิเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน 

ในการประชุมประจาํเดือน ผูบ้ริหารไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกนั

ตดัสินใจในการปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินการ นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นทั้ง

ผา่นสายการบงัคบับญัชาและถึงผูอ้าํนวยการโครงการโดยตรง และไดเ้รียกประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นก่อนการตดัสินใจ 
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(7) การส่ือสารและความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน 

โครงการฯ  มีการดาํเนินการเพื่อให้การส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้หรือทักษะระหว่าง
บุคลากรภายในโครงการฯ มีประสิทธิผล คือ มีการประชุมประจาํเดือน มีการแต่งตั้งคณะทาํงานต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนั นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรม เพื่อเช่ือมความสามคัคี เช่นการแข่งขนักีฬาใน
เทศกาลต่างๆ  

(8) การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career & 

Job Rotation) 

โครงการฯ ได้ส่งบุคลากรท่ีตอ้งการพฒันาตนเองและพฒันางานเขา้รับการอบรม  ทั้งท่ีเป็น
หลกัสูตรภายในกรมชลประทานและภายนอก โดยคาํนึงถึงการนาํมาใชป้ฏิบติังาน เพื่อให้การปฏิบติังาน
บรรลุตามยทุธศาสตร์ของกรมฯ เพื่อให้บุคลากรของโครงการฯ มีโอกาสท่ีจะแสดงศกัยภาพสูงสุดในการ
ทาํงาน  โครงการฯ ได้ถ่ายทอดวิสัยทศัน์   พนัธกิจ และปลูกฝังค่านิยมวฒันธรรมองค์กรให้บุคลากร
ตระหนกัถึงความสาํเร็จร่วมกนั และความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตนเอง  พฒันางาน 

การสร้างความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานให้แก่บุคลากร  ผูบ้ริหารจะเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนสามารถขอเล่ือน/เปล่ียนตาํแหน่ง เพื่อการบรรจุและดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  โดยผูอ้าํนวยการโครงการฯ 
จะช่วยสนบัสนุนเตม็กาํลงัความสามารถ 

ค.  การเสริมสร้างความพงึพอใจและความผาสุข 

(9) การจัดสวสัดิการภายในหน่วยงาน 

การจดัสวสัดิการภายในโครงการ: ไดใ้หบุ้คลากรทุกระดบัและทุกประเภทเขา้มาร่วมเป็นสมาชิก 
สวสัดิการภายในโครงการฯ โดยแยกเป็น สวสัดิการสงเคราะห์เจา้หนา้ท่ี สวสัดิการกีฬาและนนัทนาการ 

(10) การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนในพืน้ที ่

โครงการไดใ้ห้ความสาํคญักบัชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า โดยการออกพบปะ
สอบถามพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหา ตลอดจนมีการจดัประชุมกลุ่มผูใ้ช้
นํ้ าและประชุมคณะกรรมการจดัการชลประทาน มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ประเพณีของหมู่บา้นเช่นงานบุญประจาํปี มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อส่ือสาร  ตลอดจนมีการอบรมยุวชลกร  และจัดตั้ ง
อาสาสมคัรชลประทาน เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
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(11) การดําเนินการตามแผนการสร้างความผาสุขของกรมฯ 

 การดาํเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผกูพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร  โครงการ
ได้ดําเนินการในหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็น  โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน    
โครงการพัฒนาระบบส่ือสารภายในองค์กร   โครงการสร้างความเข้มแข็ง   โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  โครงการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  โครงการสุขภาพดีชีวิตมีสุข  
โครงการชลประทานสมัพนัธ์สร้างสรรคอ์งคก์ร  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 37 - 
 

หมวดที ่2   
การปฏิบัตกิารโครงการ 

ก.  การบริหารจดัการโครงการ 
 (1) การทํางานบูรณาการกับส่วนราชการในพืน้ที่  ในการจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด  และแผนการ
พฒันาและจัดการนํ้าแบบบูรณาการ  เช่น  จํานวนการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานแก้ไขปัญหา
ตามภารกจิของงานบูรณาการ 

โครงการชลประทานเลย  ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํยุทธศาสตร์จงัหวดัและแผนการพฒันา
และจดัการนํ้ าแบบบูรณาการ  โดยไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะทาํงานระดบัจงัหวดั  จาํนวน  8  คณะ  เช่น  
คณะทาํงานโครงการภูมิรักษ์พิทกัษ์แม่นํ้ าเลยอย่างย ัง่ยืน  คณะทาํงานจดัทาํแผนพฒันาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดบัจงัหวดัเป็นตน้ 
 (2) การประสานงานกบัโครงการฯ  ในพืน้ที่จังหวัดรับผิดชอบ  การให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  ด้านการบริหารจัดการนํ้า ทั้งนํ้าแล้งและนํ้าท่วม การส่งเคร่ืองสูบนํ้า
ช่วยเหลอื 
 ในเขตจงัหวดัเลยไม่มีโครงการส่งนํ้ าฯ  การให้ความช่วยเหลือแก่ผูรั้บบริการ  ในดา้นการบริหาร
จดัการนํ้า  รวมถึงการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และนํ้ าท่วม  โครงการไดใ้หค้วามช่วยเหลือในดา้นการใหค้วามรู้
แก่องคก์รผูใ้ชน้ํ้ า  ให้ขอ้มูลสถานการณ์นํ้ าและเตือนภยั  ตลอดจนการส่งเคร่ืองสูบนํ้ าเคล่ือนท่ี  ช่วยเหลือ
บรรเทาภยัต่างๆ 
 (3) การบริหารทีร่าชพสัดุและมาตรการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ิน 
 โครงการชลประทานเลย   มี ท่ีราชพัสดุในความครอบครอง   จํานวน   9,509  ไร่   1  งาน                    
13.20  ตารางวา  ดาํเนินการบริหารท่ีราชพสัดุโดยมอบหมายให้ฝ่ายส่งนํ้ าดูแลรับผิดชอบในพ้ืนท่ี  และมี
มาตรการตรวจสอบรายงานเป็นประจาํทุกเดือน  และจดัทาํรายงานการปกครองดูแล  บาํรุงรักษา  ใช ้ และ
จดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ  ตามแบบ  ธร.3801  ทุกปี  ในส่วนมาตรการการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดิน  โครงการไดด้าํเนินการจดัทาํแผนการซ่อมปักหลกัเขต  เพื่อแสดงถึงแนวเขตท่ีดินท่ีชดัเจน  แจง้ให้
องคก์รผูใ้ชน้ํ้ าทราบถึงแนวเขต  มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ  หากพบว่ามีการบุกรุก  จะทาํหนงัสือแจง้ผูบุ้ก
รุกทราบ  และใหร้ื้อยา้ยส่ิงปลูกสร้างตามกาํหนดเวลาต่อไป 
 (4) การประสานงานกบัโครงการฯ  ในพืน้ทีจั่งหวดัและผู้ว่าราชการจังหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในการแจ้งเตือนภัย 
 ในการประสานงานการเตือนภยันั้น  โครงการชลประทานเลย  ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานดา้นการ
เตือนภยัของจงัหวดัเลย  โดยมีสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเลยเป็นเลขานุการ 
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ข.การบริหารจดัการนํา้และบํารุงรักษา 
ข.1 การบริหารจดัการนํา้ 

การวางแผนการส่งน้ํา 
(1) นโยบายและแนวทางการวเิคราะห์ปริมาณนํา้ต้นทุน (ROS) ในภาพรวมของโครงการทีมี่อ่างเกบ็

นํา้ และในกรณไีม่มีอ่างเกบ็นํา้ให้วเิคราะห์หานํา้ท่าเพือ่การบริหารจัดการ 

โครงการฯไดจ้ดัทาํการวิเคราะห์ปริมาณนํ้าตน้ทุน (ROS) ตามโปรแกรม ROS ของกรมฯ ในอ่าง

เกบ็นํ้าขนาดกลาง จาํนวน 12 อ่างฯ 

 
                       

(2) การทาํแผนการบริหารจัดการนํา้  พืน้ทีส่่งนํา้  และการลงพืน้ทีส่่งนํา้ในระบบ  GIS 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

(3) นโยบายในการกําหนดพืน้ที่ส่งนํ้าของโครงการ  การป้องกันระบบนิเวศน์และอุตสาหกรรม /ใน

โครงการทีไ่ม่มีพืน้ทีส่่งนํา้ให้พจิารณาการระบายนํา้ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ  

โครงการฯให้ความสําคญักบัการอุปโภค-บริโภค เป็นอนัดบัแรก และการรักษาระบบนิเวศน์, 

การบรรเทาภยัจากนํ้าและการเกษตร ตามลาํดบั 

(4) การจัดทาํเกณฑ์การบริหารจัดการนํา้ เช่น Rule Curve หรืออืน่ๆ / เกณฑ์การบริหารจัดการ

นํา้ท่าในกรณไีม่มีอ่างเกบ็นํา้ 



- 39 - 
 

 
 

(5) การวางแผนการและดําเนินการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิของอาคารชลประทานหลกัโครงการ 

ไม่ไดด้าํเนินการ 

(6) การจัดทาํปฏิทนิการปลูกพชื/การจัดทาํแผนการระบายนํา้ในพืน้ที ่โดยแปลงนํา้ฝนเป็นนํา้ท่า 

 

               
(7) การกาํหนดพืน้ทีเ่พาะปลูกตามศักยภาพของนํา้ต้นทุน /การวางแผนการบริหารจัดการนํา้ตาม

ศักยภาพของลาํนํา้ 
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(8) การสํารวจข้อมูลความต้องการใช้นํา้ของผู้ใช้นํา้ก่อนส่งนํา้/ การสํารวจศักยภาพในการระบายนํา้

ในลาํนํา้ทีรั่บผดิชอบ 

ฝ่ายส่งนํ้าฯในพื้นท่ี จะทาํการสาํรวจขอ้มูลต่าง เช่นพื้นท่ีเพาะปลูก ชนิดพืชท่ีปลูก ฯลฯ และ

รวบรวมขอ้มูลในแต่ละอ่างเกบ็นํ้าขนาดกลางในความรับผดิชอบ ส่งใหโ้ครงการฯดาํเนินการวางแผน

ต่อไป 

(9) การจัดทาํแผนจัดสรรนํา้รายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์  หรือ การจัดทาํแผนการบริหารลาํนํา้

ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

โครงการฯไดจ้ดัทาํแผนจดัสรรนํ้ารายฤดูกาลตามสาํนกัอุทกฯ 

      
(10) มาตรการบริหารจัดการนํา้ในภาวะวกิฤติ  และการเตือนภัย 
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 เม่ือเกิดสภาวะวิกฤติ จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเดด็ขาดรวดเร็ว  เพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัผูรั้บบริการ  ทั้งการปรับแผนจดัสรรนํ้า  การส่งเคร่ืองสูบนํ้าใหค้วามช่วยเหลือ  การประชาสมัพนัธ์

ใหเ้กษตรกรทราบสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงโครงการไดมี้การจดัตั้งศูนยป์ระมวลและวิเคราะห์

สถานการณ์นํ้าเพื่อรองรับเหตุการณ์ดงักล่าว 

(11) มาตรการ  การเฝ้าระวงั  และการเตือนภัยในภาวะวกิฤติ 

โครงการฯ ไดด้าํเนินการเฝ้าระวงั  ตามลาํนํ้าหลกัของจงัหวดัเลย  และมีมาตรการในการแจง้เตือนภยั

ใหก้บัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การปฏิบัติการส่งน้ํา 

(12) การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้นํา้ทราบทั้งก่อนและระหว่างส่งนํา้ หรือการแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลาํนํา้ทีรั่บผดิชอบ (สําหรับโครงการไม่มีอ่างเกบ็นํา้)  

โครงการฯ  ไดแ้จง้ข่าวสารให้ผูใ้ช้นํ้ าทราบทั้งก่อน  และระหว่างส่งนํ้ า  และการป้องกนัและ
บรรเทาภยัจากนํ้า ทางช่องทางดงัน้ี 

1.  กรณีการส่งนํ้ าในพื้นท่ีชลประทาน  จะแจง้ข่าวสารโดยการจดัประชุมกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า  ทางวิทยุ
ชุมชน  หอกระจายเสียงประจาํหมู่บา้น  และแจง้ผา่นประธานกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า 
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2.  กรณีการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํ้ า  จะแจง้ข่าวสารเป็นหนงัสือและทาง internet ไปท่ี  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาล  อาํเภอ  จงัหวดั  เพื่อให้รับทราบความกา้วหน้าของพายุ  ปริมาณ
นํ้าฝน  ปริมาณนํ้าท่า  ในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

(13) การควบคุมการส่งนํา้  (การระบายนํา้) ในระดับต่างๆ 

เน่ืองจาก โครงการฯ รับผดิชอบอ่างเกบ็นํ้าขนาดกลาง จาํนวน 12 อ่างฯ จึงมอบหมายให ้ ฝ่ายส่ง

นํ้าในพื้นท่ี เป็นผูด้าํเนินการควบคุมการส่งนํ้า และรายงานใหฝ่้ายจดัสรรนํ้าทราบ 

(14) การรายงาน  การประสานงาน  และการแจ้งข่าวสารหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในภาวะวกิฤติ 

โครงการฯไดมี้การรายงานสถานการณ์นํ้าใหส้ชป.5และกรมฯทราบทุกวนั สาํหรับในส่วนของ

จงัหวดัไดมี้การประสานงานโดยรายงานใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามผงั 

 
. 

 

(15) การดําเนินงานป้องกนัและบรรเทาภัยจากนํา้ในพืน้ทีโ่ครงการ 

โครงการไดด้าํเนินการจดัทาํแผนงานป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํ้า โดยแบ่งเป็น แผนก่อนนํ้ามา,

ระหวา่งนํ้ามา และหลงัเกิดอุทกภยั ซ่ึงมีทั้งมาตรการใชส่ิ้งก่อสร้างและไม่ใชส่ิ้งก่อสร้าง ตามปฏิทินการ

ดาํเนินการ 
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(16) การให้ความช่วยเหลอืในภาวะวกิฤต ิ

 โครงการดาํเนินการโดยการจดัส่งเคร่ืองสูบนํ้าเคล่ือนท่ีใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีมีภยัอนัเกิดจาก

นํ้า  ทั้งภยัแลง้และนํ้าท่วม  เช่นการสูบนํ้าจากกน้อ่างเพ่ือบรรเทาภยัแลง้  เป็นตน้ 
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(17) การส่งเสริมให้มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนํา้ในพืน้ทีโ่ครงการ 

โครงการฯ  ไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่งนํ้าของอ่างเกบ็นํ้าในความรับผดิชอบ จาํนวน 13 แห่ง  ส่ง

ใหส้าํนกัวิจยัและพฒันาทาํการตรวจสอบสภาพนํ้าของโครงการเป็นประจาํทุกไตรมาส  

(18) การตดิตามและประเมินผลการส่งนํา้ 

โครงการฯไดม้อบหมายให ้ ฝ่ายส่งนํ้าในพื้นท่ี เป็นผูด้าํเนินการติดตามและประเมินผลการส่งนํ้ า 

และรายงานใหฝ่้ายจดัสรรนํ้าทราบ 

(19) การตดิตามและประเมินผลการเพาะปลูก 

การจดัเกบ็ขอ้มูลผลการเพาะปลูก  ดาํเนินการโดยฝ่ายส่งนํ้าในพื้นท่ี  โดยการประสานกบักลุ่ม

ผูใ้ชน้ํ้ า หรืออาสาสมคัรชลประทานและรายงานทุกสปัดาห์  และทาํการเปรียบเทียบกบัแผนการเพาะปลูกท่ี

วางไว ้และในปัจจุบนัมีการรายงานผลการปลูกพืชประจาํสปัดาห์ทาง online 

(20) การรายงานผลการบริหารจัดการนํา้และการจัดเกบ็ข้อมูล 

โครงการฯไดมี้การรายงานผลการบริหารจดัการนํ้า ใหก้รมฯ และสชป.5 เป็นประจาํทุกวนั ทาง 

internet และ e-mail และไดมี้การจดัเกบ็ขอ้มูลทั้ง hard copy และ digital file นอกจากน้ียงัมีการรายงานผล

การบริหารจดัการนํ้า หลงัจากเสร็จส้ิน ฤดูกาลเพาะปลูก 

 

ข.2 การซ่อมแซมและบํารุงรักษา 

(1) การจัดทําทะเบียนและประวัติอาคารชลประทานฐานข้อมูลการตรวจสอบสภาพและการ

บํารุงรักษาอาคารชลประทาน 

โครงการฯ จะดาํเนินการสาํรวจสภาพของอาคารชลประทาน และมีการบาํรุงรักษาอาคารให้

พร้อมท่ีจะใชง้านได ้ ก่อนท่ีจะเร่ิมฤดูกาลเพาะปลูก หรือก่อนเร่ิมท่ีจะส่งนํ้าใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ า 
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(2) การดําเนินงานบํารุงรักษาปกติ  เชิงป้องกนั  และกรณเีร่งด่วน 

-  การบาํรุงรักษาเข่ือนเก็บกกันํ้ าและอาคารประกอบ  โดยการจดัเรียงหินท้ิงดา้นหน้ามิให้เกิด
โพรงลึก  การตดัหญา้ลาดเข่ือน  บาํรุงรักษาเคร่ืองกวา้นบานระบายโดยการทาจารบีท่ีเฟืองและเกลียว  เติม
นํ้ามนัไฮดรอลิก  และทาสีบานระบาย 

-  การบาํรุงรักษาคลองส่งนํ้ า  โดยการอุดรูโพรงบริเวณขอบคลอง  ตดัหญา้และตน้ไมต้ามแนว
คลอง 

-  การบาํรุงรักษาอาคารชลประทานในคลองส่งนํ้ า  โดยการบาํรุงรักษาเคร่ืองกวา้นบานระบาย  
ทาจารบีและทาสีบานระบาย  จดัเรียงหินดา้นหนา้และดา้นทา้ยอาคารให้มีความมัน่คงแขง็แรง  อุดรูโพรง
บริเวณโดยรอบอาคาร  กาํจดัขยะดา้นหนา้อาคารบงัคบันํ้าและเขียน กม. ท่ีอาคารใหช้ดัเจน 

(3) การบันทกึประเมินผลการบํารุงรักษา ประจําฤดูกาล 

 จดัทาํรายงานเสร็จงานของแต่ละงานท่ีไดรั้บงบประมาณเสนอคณะกรรมการตรวจรับงาน

และโครงการฯ 

(4) การจัดลาํดบัความสําคญังานซ่อมแซม  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีจดัลาํดบัความสาํคญัของงานซ่อมแซม ปรับปรุงและบาํรุงรักษา  

โดยใชเ้กณฑต่์างๆ เช่น ความสําคญัของอาคาร ความพร้อมของแบบ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  เร่ิมตน้ดว้ยการ

เปรียบเทียบ “ความสาํคญั” ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ  เพื่อหา “นํ้ าหนกั” ของแต่ละเกณฑ ์จากนั้นจึง

นาํ มาจดัลาํดบัสาํคญั  เพื่อจดัทาํแผนงานงบประมาณ 
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(5) การประเมินความเสียหายตามระเบียบการปฏิบัติกรณปีรกติ  เกดิอุทกภัย  ฯลฯ  และอาคาร

เสียหายโครงการมีขั้นตอนและวธีิการดําเนินการอย่างไร 

ฝ่ายส่งนํ้าฯจะเป็นผูต้รวจสอบความเสียหาย ในกรณีปกติ จะดาํเนินการจดัทาํประมาณการเพ่ือขอ
งบประมาณในการดาํเนินการ ถา้เป็นเหตุอ่ืน เช่น อุทกภยั จะจดัทาํรายงานและประเมินความเสียหาย
เบ้ืองตน้ เสนอโครงการ เพื่อจะไดร้ายงานกรมทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาขอ้เทจ็จริงต่อไป 

 

ข.3 การประเมินผลการส่งนํา้ 

(1) การคาํนวณประสิทธิภาพการชลประทานประจําฤดู (ร้อยละ) หรือคาํนวณปริมาณการใช้นํา้ของ

พชืต่อฤดู (ลบ.ม./ไร่)  

 
 

(2) การบันทกึประเมินผลการบริหารจัดการนํา้ ในวธีิการอืน่ ๆ ประจําฤดูกาล 
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(3) การบันทกึผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการชลประทานเป็นรายฤดูกาล และรายปี 

 

 
(4) การประเมนิความเสียหายของพืน้ทีเ่พาะปลูกและอาคารชลประทานหลงัการส่งนํา้ 
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โครงการฯ ไดมี้การสาํรวจขอ้มูลความเสียหายและรายงานเป็นประจาํทุกสปัดาห์ ตามแบบฟอร์ม 

จบ.1-45 

 

(5) การประเมนิต้นทุนผลผลติของโครงการตามเกณฑ์ทีก่รม กาํหนด 

 
(6) การประเมนิผลการส่งนํา้ด้วย  GIS 

ไม่ไดด้าํเนินการ 
 

ข.4 การปฎบัิติตามพรบ.ชลประทานทีเ่กีย่วข้อง 

(1) การดําเนินการประกาศชลประทานตามมาตรา 5 และมาตรา 8 ของโครงการอย่างไร 

ช่ือโครงการ จํานวนทางนํา้ 
ประกาศ 

มาตรา 5 

ประกาศ 

มาตรา 8 
หมายเหตุ 

โครงการ 

ฝายหว้ยนํ้าหมาน 3 3 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าหมาน 2 2 1   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าพาว 3 3 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยแหว้ 4 4 1   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนอ้ย 2 2 -   
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อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าวกั 2 2 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยนํ้าสวย 2 2 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยโป่ง 1 1 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยชม 1 1 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยไร่ 1 1 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยล้ินควาย 3 3 1   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยอีเลิศ 5 5 -   

อ่างเกบ็นํ้าหว้ยยาง 5 5 1   

ฝายยางบา้นติดต่อ 1 - -   

อ่างฯศูนยพ์นัธ์ไมห้ว้ยศอก 1 - -   

ระบบส่งนํ้าหว้ยศอก 1 - -   

ฝายหว้ยนํ้าผกั 1 - -   

อ่างฯสถานีเกษตรท่ีสูงภเูรือ 1 - -   

อ่างฯหว้ยโขงชา้ง 1 - -   

ฝายทดนํ้าหว้ยนํ้าหมนั 1 - -   

ฝายบา้นเด่ิน 1 - -   

อ่างฯหว้ยเหวหวะ 1 - -   

อ่างฯหว้ยขนั 1 - -   

อ่างฯบา้นนํ้าแคม 1 - -   

อ่างฯหว้ยหาดเบ้ีย 1 - -   

อ่างฯหว้ยถํ้าใหญ่ 3 - -   

อ่างฯหว้ยซวก 1 - -   

อ่างฯหว้ยเหมืองนา 1 - -   

อ่างฯหว้ยบุ่ง 2 - -   

ฝายหว้ยโป่ง 1 - -   

ฝายบา้นนาผกักา้ม 1 - -   

อ่างฯหว้ยม่วง 1 - -   

อ่างฯหว้ยนํ้ากํ่า 1 - -   

ฝายหว้ยกอก 1 - -   

รวม 58 34 4   
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(2) การวางแผนการจัดเก็บค่านํ้าชลประทานตามมาตรา 8 /การจัดเก็บรายได้ของโครงการ

ชลประทานตามมาตรา 8 (ถ้ามี) 

ช่ือผู้ใช้นํา้ 
ปริมาณนํา้ 

(ลบ.ม.) 

รายได้ค่าชลประทาน 

 ปี 2555 (บาท) 
หมายเหตุ 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย 6,936,782 3,711,178.39  

เทศบาลตาํบลภูกระดึง 255,269 136,568.95  

รวม 7,192,051 3,847,747.34  

 

(3) การปฏิบัตติามกฎหมายอืน่ๆ 

ไม่มี 

(4) การดูแล การอนุมัติ อนุญาต และการบริหารจัดการพืน้ทีร่าชพสัดุ  และการบุกรุกทีร่าชพสัดุ

โครงการ 

การบริหารจดัการพื้นท่ีราชพสัดุ  โครงการฯ ไดด้าํเนินการตามรูปแบบท่ีกรมฯ กาํหนด  โดยใหอ้ยูใ่น
เกณฑก์ารพิจารณาอนุญาต  และการใหค้วามช่วยเหลือ  ซ่ึงปัจจุบนัมีเสน้ทางหลายสายตดัผา่น  คลองส่งนํ้า
เพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงตอ้งดาํเนินการพิจารณาอนุญาตตามระเบียบของกรมชลประทานการบุกรุกท่ีราชพสัดุ  ใน
ความรับผดิชอบดูแลของโครงการฯ นั้น  มีจาํนวน  2  ราย  โครงการไดร้ายงานใหก้รมฯ ทราบ เป็นประจาํ
ทุกเดือน  ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการดาํเนินการแจง้ใหร้ื้อถอนส่ิงปลูกสร้างออกใหพ้น้เขตชลประทาน 
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หมวดที ่3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้นํา้ชลประทาน  
 และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

3.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
(1) การจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกาํหนดผูรั้บบริการตามประเภทการให้บริการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. ผูรั้บบริการประเภทผูใ้ช้นํ้ า มีการกาํหนดตามวตัถุประสงค์ของการใช้นํ้ า ออกเป็น 3 
วตัถุประสงค ์ คือ 

1.1 เพื่อการเกษตรกรรม ประกอบดว้ย ผูใ้ชน้ํ้ าเพื่อเกษตรกรรมในเขตชลประทาน และ ผูใ้ช้
นํ้ าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 

1.2 เพื่อการอุปโภค-บริโภค ประกอบดว้ย ผูใ้ชน้ํ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
1.3 เพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ผูใ้ชน้ํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 

2. ผูรั้บบริการประเภทผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนํ้ า เป็นผูรั้บบริการท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม 
นํ้ าแลง้  นํ้ าเสีย ซ่ึงเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกิดจากนํ้ า 
ประกอบดว้ย ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนํ้า 

3. ผูรั้บบริการประเภทอ่ืน ๆ เช่น หน่วยราชการต่าง ๆ 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกาํหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามประเภทผูไ้ดรั้บผลกระทบ จาก

การดาํเนินงานของส่วนราชการ ประกอบดว้ย ประชาชนผูถู้กเวนคืนหรือขอใชท่ี้ดินเพื่อการชลประทาน  
และกาํนดตามประเภทผูก่้อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของส่วนราชการ ประกอบดว้ย องค์กร
พฒันาเอกชน (NGO) 

(2) การกาํหนดช่องทางในการรับฟังความคดิเห็นของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการตดิต่อของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางในการกาํหนดวธีิปฏิบัติ
ของบุคลากร 

การทาํให้ม่ันใจได้ว่าบุคคลากรที่
เกีย่วข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวธีิ

ปฏิบัติทีก่าํหนด 
1.ติดต่อดว้ยตวัเอง 
2.ทางโทรศพัท ์
3.ผา่นอาสาสมคัร 
4.เจา้หนา้ท่ีชลประทานในสนาม 
5.E-mail 
 

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางวิธีปฏิบติั
ในการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่
เจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบ 
2.กาํหนดผงักาํกบังาน 
 3.มอบหมายหนา้ท่ี 
4.สร้างจิตสาํนึกในการบริการท่ีดี 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การติดต่อ 
2.สอบถามผูรั้บบริการดว้ยตวัผู ้
บริการเอง 
3.รายงานในท่ีประชุม 
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(3) การจัดการข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 

- คดักรองและตรวจสอบ    - พิจารณา/สัง่การ       - ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง - พิจารณา 
- เสนอ            - ดาํเนินการแกไ้ข  - แจง้กลบัผู ้

         เบ้ืองตน้และรายงาน    ร้องเรียน 
1.งานบริหารทัว่ไปรับเร่ืองร้องเรียนแลว้คดักรอง/ตรวจสอบ นาํเสนอ ผอ.โครงการฯ 
2. ผอ.โครงการฯพิจารณาเร่ืองร้องเรียนแลว้สัง่การใหห้วัหนา้ฝ่ายฯ ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปตรวจสอบ 
3. หวัหนา้ฝ่ายฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และดาํเนินการแกไ้ขเบ้ืองตน้  แลว้

รายงานผอ.โครงการฯ ทราบ 
4. ผอ.โครงการฯ พิจารณาแลว้แจง้ผลการดาํเนินงานกลบัยงัผูร้้องเรียน 

(4) การนําข้อมูลในการรับฟังความคดิเห็นไปปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

โครงการชลประทานเลย  ไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการวางแผนปฏิบติังาน และการปรับปรุง
กระบวนการทาํงาน รวมถึงการพฒันาการบริการใหม่ๆ  ดงัน้ี 

วธีิการรับฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการและความคาดหวงัหลกั 

ข้อมูลทีไ่ด้รับจากการรับฟัง 
การนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงกระบวนการ 

1. แผนการประเมินความพึง
พอใจ 
2. การประชุมกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า 
3. จดัเวทีประชาคม 
4. ตูรั้บความคิดเห็น 
5.หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน 
6.เขา้พบดว้ยตนเอง 
7. จดหมาย 
8. โทรศพัท ์
9. ส่ือมวลชลทอ้งถ่ิน 
10. อาสาสมคัรประทาน 

1.การส่งนํ้าไม่ทัว่ถึง 
2.อาคารชลประทานเสียหาย 
3. ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใน
การใหบ้ริการ 
4. มีการปล่อยนํ้าเสียลงคลอง 
5. ไม่ทนัต่อความตอ้งการ 
6. ตอ้งการใหป้รับปรุงอาคาร
เพิ่มเติม 
7.ไม่รับทราบการแจง้ข่าวสาร 

1. ติดตามและควบคุมการ
แพร่กระจายนํ้าใหท้ัว่ถึง 
2. วางแผนปรับปรุงอาคาร
ชลประทาน 
3. ประชุมช้ีแจงและจดัทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนั 
4. เพิ่มเวลาหรือช่องทางการ
บริการ 
5. ประชาสมัพนัธ์ใหถ่ี้ข้ึน 
6. ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

งานบริหารโครงการฯ 
รับเร่ืองร้องเรียน 

ผูอ้าํนวยการ
โครงการฯ 

หวัหนา้ฝ่ายฯ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูอ้าํนวยการ
โครงการฯ 
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3.2 การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็องค์กรผู้ใช้นํา้ชลประทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) การสร้างความเข้าใจกบักลุ่มผู้ใช้นํา้ชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน อาสาสมัคร

ชลประทาน อย่างต่อเน่ือง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทชุีมชน ฯลฯ 

โดยการใหฝ่้ายส่งนํ้าเจา้ของพื้นท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัการประชุมเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าในแต่ละ

ฤดูกาลของการส่งนํ้า เพื่อส่งเสริมและทาํความเขา้ใจในระยะของการเพาะปลูกและการส่งนํ้า การใชน้ํ้ าของ

เกษตรกร  

(2) การพฒันาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้นํา้ชลประทาน 

โดยการจดัการประชุม อบรม เพื่อใหค้วามรู้ดา้นต่างๆ ตลอดจนพาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และ

ยงัดาํเนินการใหมี้งานจา้งเหมาซ่อมแซมบาํรุงรักษาโดยกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าใหม้ากข้ึน 

(3) การพฒันาและการเสริมสร้างความเขม็แข็งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 

โดยการนาํเอาองคก์รผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เจา้หนา้ท่ีชลประทาน 

และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชลประทานหรือมีหนา้ท่ีรับผดิชอบและดูแล ในดา้น

การส่งนํ้าและบาํรุงรักษา  ดา้นการพฒันา ส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ ใหมี้ส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการชลประทาน เพื่อจดัตั้งคณะกรรมการจดัการชลประทาน (JMC) และใหมี้การประชุม

คณะกรรมการ  จดัการชลประทาน ( JMC) ตลอดจนพยายามกระตุน้ใหค้ณะกรรมการมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน 

(4) การพฒันาและการเสริมสร้างความเขม็แข็งอาสาสมัครชลประทาน 

โดยการส่งอาสาสมคัรเขา้ร่วมอบรมกบัสาํนกัส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอย

สอนงานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการใหค้วามรู้อยา่งสมํ่าเสมอ และถือปฏิบติัเสมือนเป็นเจา้หนา้ท่ีชลประทาน 

(5) การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้นํ้าชลประทาน และการนําผลมาปรับปรุงการ

ให้บริการให้ดียิง่ขึน้ 

โครงการฯ ไดด้าํเนินการวดัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยใชแ้บบสํารวจความพึงพอใจ

ตามท่ีกรมฯ กาํหนด และไดน้าํผลสาํรวจมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการดาํเนินการ 

(6) การประเมนิความเข้มแขง็องค์กรผู้ใช้นํา้ชลประทาน  และนําผลมาปรับปรุงความเข้มแข็งของ

องค์กรให้ดียิง่ขึน้ 

โครงการฯ ไดป้ระเมินความเขม้แขง็องคก์รผูใ้ชน้ํ้ า ในเดือนกนัยายนของทุกปี และสรุปรายงาน
ใหก้รมฯ ทราบ เพื่อรวบรวมสรุปเป็นภาพรวมของกรมฯ และไดน้าํผลมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการ
ดาํเนินการ 
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3.3 การบริหารองค์กรผู้ใช้นํา้ 
(1) การจัดทาํปฏิทนิกจิกรรมประจําปี และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

โครงการฯไดจ้ดัทาํแผนการปฏิบติังาน และ รายงานผลรายไตรมาส ตามแบบฟอร์มท่ีกรม
กาํหนด 

 
 

(2) การเข้าร่วมบริหารจัดการนํ้าของกลุ่มบริหารการใช้นํ้าชลประทาน กลุ่มผู้ใช้นํ้าชลประทาน

พืน้ฐาน อาสาสมัคร และคณะกรรมการจัดการชลประทาน 

โครงการฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า เพื่อรับฟังความคิดเห็นและใหข้อ้มูลสถานการณ์นํ้า

เพื่อร่วมกนัตดัสินใจในการวางแผนการปลูกพืชและการรักษาปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า โดยมอบหมายให้

ฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา เจา้ของพื้นท่ี เป็นเจา้ภาพหลกั 

(3) การบํารุงรักษาอาคารชลประทานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

โครงการฯ ไดส้นบัสนุนใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน ดาํเนินการบาํรุงรักษาอาคารชลประทาน   

และระบบส่งนํ้าใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ โดยดาํเนินการก่อนฤดูกาลส่งนํ้า ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง้ 

(4) การบริหารองค์กรผู้ใช้นํา้และกองทุนมีความโปร่งใส  

ปัจจุบนัมีกองทุนชลประทาน อยู ่3 กองทุน                

 



- 56 - 
 

(5) การส่งเสริมให้มีทีท่าํการกลุ่มและบอร์ดสําหรับตดิประกาศต่าง ๆ 

โครงการฯไดก่้อสร้างอาคารกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า เม่ือปี 2553 จาํนวน 1 หลงั 

 
(6) การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้นํา้บํารุงรักษาอาคารชลประทาน 

ในปี 2555 มีงานจา้งเหมากลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า จาํนวน 8 งาน งบประมาณ 800,000.-บาท แต่ในปัจจุบนัไม่

มีงบประมาณดา้นน้ีในกรมชลประทาน 

 

(7) การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางนํา้เพือ่คุณภาพนํา้ทีด่ี 

ในการประชุมกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานพ้ืนฐาน  กลุ่มบริหารการใชน้ํ้ าชลประทาน หรือในโอกาส

เขา้ร่วมประชุมกบัส่วนราชการอ่ืน จะช้ีแจงใหท่ี้ประชุมตระหนกัถึงการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางนํ้า 
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หมวดที ่ 4  ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 
ตัวช้ีวดัที ่1  ร้อยละของคุณภาพนํา้ในอ่างเกบ็นํา้และทางนํา้ชลประทานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

 เป็นการตรวจวดัคุณภาพนํ้าในอ่างเกบ็นํ้าท่ีโครงการรับผดิชอบท่ีผา่นเกณฑ ์ หารดว้ยจาํนวนอ่างเกบ็นํ้าท่ี
โครงการรับผดิชอบทั้งหมด 

 
   วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ใหโ้ครงการฯกาํหนดจุดการตรวจวดัคุณภาพนํ้าภายในของเขตท่ีรับผดิชอบ หรือรวบรวมขอ้มูลของฝ่ายส่งนํ้าท่ี

รับผดิชอบ  เช่นบริเวณอ่างเกบ็นํ้า  คลองส่งนํ้า  และคลองระบายนํ้า  โดยระบุจุดตรวจวดัใหช้ดัเจน และกาํหนดช่วงเวลาใน
การตรวจวดั  เช่น วดัทุกเดือน  วดัทุก  3  เดือน เป็นตน้ และดาํเนินการตรวจวดัตามท่ีกาํหนดโดยจุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าผา่น

เกณฑม์าตรฐาน จะตอ้งมีผลการตรวจวดัท่ีผา่นเกณฑต์ลอดทั้งปี 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
         จาํนวนปริมาณคุณภาพนํ้าในอ่างเกบ็นํ้ าท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน ×100 

                 จาํนวนปริมาณอ่างเกบ็นํ้ าทั้งหมด 

       หรือ  
       
   จาํนวนปริมาณคุณภาพนํ้าในทางนํ้าชลประทานท่ีเกณฑม์าตรฐาน ×100 

                 จาํนวนปริมาณทางนํ้าชลประทานทั้งหมด 
  

ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 
  

 
2552 

 
2553 

 
2554 

 
2555 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของคุณภาพนํ้าในอ่างเกบ็นํ้าและ 

ทางนํ้าชลประทานผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

                                          ค่าคะแนนทีไ่ด้       5                   คะแนน 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่2  การประเมนิผลผลติของพชืเศรษฐกจิเฉลี่ยต่อไร่ 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเฉล่ียต่อไร่  ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานจากการปลกูผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น  
ขา้ว  ออ้ย  ขา้วโพด  ฯลฯ  ท่ีเป็นพืชหลกัในเขตชลประทานทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ทาํการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลจาํนวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในแต่ละฤดูกาล  และคาํนวณผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ในเขตพ้ืนท่ี

ชลประทานของโครงการ 

 
สูตรการคาํนวณ - 

 
             จาํนวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตโครงการทั้งหมด(แยกรายชนิด) ×100 
                จาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตโครงการ(แยกรายชนิด) 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
- 

 
450 

 
480.50 

 
476 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

จาํนวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขต 

โครงการ  (แยกรายชนิด) 

 
×-4% 

 
×-2% 

 
× 

 
×+2% 

 
×+4% 

 

ค่าเฉล่ีย × = (ผลรวมขอ้มูลยอ้นหลงั) / จาํนวนปี                                   

 

                                    ค่าคะแนนทีไ่ด้       4                   คะแนน 
  กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่3  จํานวนพืน้ที่บริหารจัดการนํา้ในเขตชลประทานท่ีโครงการรับผดิชอบ (Cropping Intensity) 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัจาํนวนพ้ืนท่ีในการบริหารจดัการนํ้าฤดูฝน + ฤดูแลง้  โดยคิดจากพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการโดย
คิดเป็นค่าพ้ืนฐานท่ี  130 % 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการฯ ใหเ้จา้หนา้ท่ีสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลพ้ืนท่ีเพาะปลกูในเขตพ้ืนท่ีชลประทานของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา

ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้  ทั้งน้ีไม่นบัรวมในกรณีท่ีมีการส่งนํ้าใหเ้กษตรกรนอกเขตชลประทาน 

 
สูตรการคาํนวณ - 

 
                    (จาํนวนพ้ืนท่ีในการทาํการเกษตรฤดูฝน + ฤดูแลง้) ×100 
                      จาํนวนพ้ืนท่ีชลประทานของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา 

        
ข้อมูลย้อนหลงั (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 
 

 
2552 

 
2553 

 
2554 

 
2555 

 
162.73 

 
167.25 

 
172.03 

 
135.17 

  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

จาํนวนพ้ืนท่ีบริหารจดัการนํ้าในเขตชลประทานท่ี 

โครงการรับผดิชอบ  (Cropping Intensity) 

 
120% 

 
125% 

 
130% 

 
135% 

 
140% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้      4                    คะแนน 
              
  
 
 
  กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่4  ร้อยละความเสียหายของพชืเศรษฐกจิในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้งที่โครงการ   
                    รับผดิชอบ         

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโครงการจากอุทกภยัและภยัแลง้ตลอดฤดูฝนและฤดูแลง้โดย  
มีค่าความเสียหายเฉล่ียพ้ืนฐานท่ี  0.145 % 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการฯ ใหเ้จา้หนา้ท่ีสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลความเสียหายของพื้นท่ีเพาะปลกูในเขตพ้ืนท่ีชลประทานของฝ่ายส่งนํ้า

และบาํรุงรักษาทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้และสรุปเป็นภาพรวมของโครงการฯ  ทั้งน้ีไม่นบัรวมในกรณีท่ีมีการส่งนํ้าให้

เกษตรกรนอกเขตชลประทาน  
สูตรการคาํนวณ - 

 
                    (จาํนวนพ้ืนท่ีเสียหายของพืชเศรษฐกิจจากอุทกภยั + ภยัแลง้) ×100 
                                      จาํนวนพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการ 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 

- 
 

- 
 
- 

 
- 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต

ชลประทานจากอุทกภยัและภยัแลง้ท่ีโครงการ 

รับผดิชอบ 

 
 
0.245 

 
 
0.195 

 
 
0.145 

 
 
0.095 

 
 
0.045 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้     5                     คะแนน 
    กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่5  ร้อยละของผู้ใช้นํา้ในเขตพืน้ที่ชลประทานที่พอใจต่อการบริหารจัดการนํ้า 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัคุณภาพการใหบ้ริการของโครงการท่ีมีต่อลกูคา้ตามรายละเอียดแบบประเมินความพึงพอใจและไม่  
พึงพอใจท่ีกาํหนด  โดยจะดูในเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการนํ้าของโครงการ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการฯ ใหเ้จา้หนา้ท่ีออกสาํรวจความพึงพอใจของเกษตรกรโดยการใชแ้บบประเมินความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจ (แบบ  สสช.P1) ของสาํนกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งครอบคลุมตั้งแต่ตน้คลอง  

กลางคลอง  และปลายคลอง  และครอบคลุมทุกกลุ่มผูใ้ชน้ํ้า  โดยทาํการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน ของทุกปี  
สูตรการคาํนวณ - 

 
       

 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 

- 
 

79.2 
 

81.9 
 

80.7 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของผูใ้ชน้ํ้าในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 

ท่ีพอใจต่อการบริหารจดัการนํ้า 

 
 

65 
 
 
70 

 
 
75 

 
 
80 

 
 
85 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้   4                       คะแนน 
              
  
  กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่6  ร้อยละความพงึพอใจของผู้ปฏิบัติงานของโครงการ 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัความพึงพอใจบุคลากรผูป้ฏิบติังานของโครงการ  ท่ีมีต่อการบริหารจดัการของโครงการ 

 
 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

เป็นการสาํรวจความพึงพอใจของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโครงการ  ตามแบบฟอร์มของสาํนกับริหารทรัพยากร

บุคคล  (ฝ่ายสวสัดิการ)  เพ่ือวดับรรยากาศการดาํเนินงานของบุคลากรของโครงการตามเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  ซ่ึงในภาพรวมของกรมจะใชร้ะบบ  GES Climate survey เป็นภาพรวมของกรม  
สูตรการคาํนวณ - 

 
       

 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
- 

 
- 

 
71.32 

 
70.89 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 

ของโครงการ 

 
 

65 
 
 
70 

 
 
75 

 
 
80 

 
 
85 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้    2                   คะแนน 
              
                                                             ไม่มีการเกบ็ขอ้มูลของตวัช้ีวดัน้ี 

  กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่7  ร้อยละความสําเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคดิเห็นและ

วธีิการแก้ไข  เปรียบเทียบกับจํานวนเร่ืองทั้งหมด         
 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัความสาํเร็จในการจดัการขอ้ร้องเรียนของโครงการ  วา่ไดมี้การดาํเนินการจดัการในเร่ืองร้องเรียน  
ขอ้เสนอแนะ  จากการรับฟังความคิดเห็นมาดาํเนินการมีผลเป็นอยา่งไรโดยตั้งค่ามาตรฐานไวท่ี้  75% 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการตอ้งรวบรวมขอ้ร้องเรียนของโครงการและขอ้เสนอแนะ  เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและตอบขอ้

ร้องเรียนใหแ้ลว้เสร็จตามเกณฑก์ารจดัการขอ้ร้องเรียน  (ภายใน  15  วนั) 

 
สูตรการคาํนวณ - 

 
                                     จาํนวนขอ้ร้องเรียนท่ีดาํเนินการแลว้×100 
                                   จาํนวนขอ้ร้องเรียนท่ีโครงการไดรั้บทั้งหมด 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 

- 
 
- 

 
44.83 

 
55.56 

  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละความสาํเร็จของการจดัการขอ้ร้องเรียน และ

ขอ้เสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น และวธีิการ

แกไ้ข เปรียบเทียบกบัจาํนวนเร่ืองทั้งหมด 

 
 

55 
 
 

65 
 
 
75 

 
 
85 

 
 
95 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้    1                      คะแนน 
  
  กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่8  ร้อยละความสําเร็จเปรียบเทยีบแผนและผลรายเดือนการบริหารจัดการนํา้กบั ROS/นํ้าท่าพร้อม

รายละเอยีดช้ีแจง         
 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการเปรียบเทียบแผน-ผลการระบายนํ้าเปรียบเทียบกบัแผน ROS โดยจะดูความเบ่ียงเบนของเส้นแผนและ 
ผลเป็นอยา่งไร  โดยมีค่ามาตรฐานการเบ่ียงเบนไม่เกิน  10% 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการตอ้งดาํเนินการจดัทาํแผนบริหารจดัการนํ้า  และติดตามผลการดาํเนินการบริหารจดัการนํ้าในรายเดือน  

เพ่ือติดตามปริมาณการใชน้ํ้าระหวา่งแผนกบัผล  เพ่ือวดัประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํ้าหรือความแม่นยาํของโครงการใน

การบริหารจดัการนํ้า  
สูตรการคาํนวณ - 

 
                                    ผลต่างการใชน้ํ้ าจริงตามการบริหารจดัการ×100 
                                                  แผนการใชน้ํ้ าชลประทาน 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละเปรียบเทียบแผนและผลการระบายนํ้า

เปรียบเทียบกบั ROS 

 
 

20% 
 
 
10% 

 
 
0% 

 
 

-10% 
 
 

-20% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้        0                 คะแนน 
              
  
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่9  ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้นํา้ชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการนํา้         

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัถึงโครงการมีการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานพ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการท่ีรับผดิชอบ         
คิดเป็นร้อยละ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการใหเ้จา้หนา้ท่ีออกสาํรวจและประเมินความเขม้แขง็ของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าชลประทาน (กลุ่มบริหารการใชน้ํ้ าฯ  

ข้ึนไป) โดยใชแ้บบประเมินความเขม้แขง็ของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าชลประทาน (แบบ ปมอ.3  ปมอ.4)ของสาํนกัส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยทาํการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน  ของทุกปี  
สูตรการคาํนวณ - 

 
                      จาํนวนกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าฯท่ีมีเกณฑป์ระเมินอยูใ่นระดบัเขม้แขง็×100 
                                จาํนวนกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าทั้งหมดท่ีตอ้งทาํการประเมิน 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
18 

 
18 

 
27 

 
45 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้า

ชลประทานพ้ืนฐาน 

 
 

50% 
 
 

60% 
 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้    0                      คะแนน 
 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่10  ร้อยละของพืน้ที่ชลประทานที่มกีารตั้งกลุ่มผู้ใช้นํา้ชลประทานพืน้ฐาน         

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัถึงฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา  วา่มีการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานพื้นฐานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ี
รับผดิชอบคิดเป็นร้อยละ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูลพ้ืนท่ีของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าชลประทานพ้ืนฐานจากฐานขอ้มูลองคก์รผูใ้ชน้ํ้าชลประทานของโครงการฯ ท่ี

กรอกขอ้มูลในระบบออนไลน์ 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
                                    (พ้ืนท่ีของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานพ้ืนฐาน)×100 
                                           จาํนวนพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการ 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้า

ชลประทานพื้นฐาน 

 
 

50% 
 
 

60% 
 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้      5                    คะแนน 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่11  ร้อยละของพืน้ที่ชลประทานที่มกีารตั้งกลุ่มบริหารการใช้นํา้ชลประทาน  กลุ่มเกษตรกรฯ   

สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ  ต่อพืน้ทีโ่ครงการ      
 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัถึงโครงการมีการจดัตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ํ้ าชลประทาน  กลุ่มเกษตรกรฯ  สมาคมฯ  และสหกรณ์ฯ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการท่ีรับผิดชอบคิดเป็นร้อยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการตั้ง  ต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูลพ้ืนท่ีของกลุ่มบริหารการใชน้ํ้ าชลประทาน  กลุ่มเกษตรกรฯ  สมาคมฯ  และสหกรณ์ฯจากฐานขอ้มูล

องคก์รผูใ้ชน้ํ้าชลประทานของโครงการฯ  ท่ีกรอกขอ้มูลในระบบออนไลน์ 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
     (พ้ืนท่ีของกลุ่มบริหารการใชน้ํ้ าชลประทาน  กลุ่มเกษตรกรฯสมาคมฯและสหกรณ์)×100 
                            จาํนวนพ้ืนท่ีชลประทานของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มบริหาร
การใชน้ํ้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรสมาคมฯ และ

สหกรณ์ฯ ต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 

50% 
 
 

60% 
 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                 5                 คะแนน 
              
    กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่12  ร้อยละของการสร้างความเข้าใจกบัผู้ใช้นํา้อย่างต่อเน่ือง โดยการประชุม  อบรม  ดูงาน  การจัดเวที

ชุมชน ฯลฯ เปรียบเทียบกับแผน      
 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัถึงโครงการไดด้าํเนินการสร้างความเขา้ใจกบัผูใ้ชน้ํ้ าอยา่งต่อเน่ือง  โดยการประชุม อบรม ดูงาน   
การจดัเวทีชุมชน ฯลฯ โดยการเปรียบเทียบกบัแผนงานของโครงการ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

เป็นการวดัแผนผลการดาํเนินงานดาํเนินการสร้างความเขา้ใจกบัผูใ้ชน้ํ้ าอยา่งต่อเน่ือง  โดยการประชุม อบรม ดูงาน  

การจดัเวทีชุมชน ฯลฯ โดยเปรียบเทียบกบัแผนงานของโครงการ 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
                                   (ผลการดาํเนินการสร้างความเขา้ใจกบัผูใ้ชน้ํ้ า)×100 
                                       แผนการดาํเนินการสร้างความเขา้ใจกบัผูใ้ชน้ํ้ า 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของการสร้างความเขา้ใจกบัผูใ้ชน้ํ้าอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจดัเวที

ชุมชน ฯลฯ เปรียบเทียบกบัแผน 

 
 

60% 
 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 
 

100% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                  5                  คะแนน 
              
    กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่13  ร้อยละของความสําเร็จของแผน  5  ปี ที่สามารถดาํเนินการได้จริงตามแผน      

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัถึงผลสัมฤทธ์ิของแผน  MTEF   หรือแผน  5 ปี  ท่ีโครงการดาํเนินงานและสามารถใชไ้ดจ้ริง  เพ่ือ   
วดัถึงประสิทธิภาพในการวางแผนงานของโครงการ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

วดัการดาํเนินการบริหารจดัการแผนงานและงบประมาณของโครงการ  วา่ไดด้าํเนินการตามแผน  MTEF  เป็น

จาํนวนร้อยละเท่าไหร่  เม่ือเทียบกบังบประมาณท่ีไดรั้บจริง 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
                                   (ผลการดาํเนินการและไดรั้บงบประมาณตาม  MTEF)×100 
                                                แผนงานและงบประมาณ  MTEF 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
- - 27.27 50.00 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของความสาํเร็จของแผน  5  ปี  ท่ีสามารถ

ดาํเนินการไดจ้ริงตามแผน 

 
 

50% 
 
 

60% 
 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้     1                     คะแนน 
              
    กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่14  ร้อยละของแผนบริหารความเส่ียงที่นําไปใช้ปฏิบัติงานจริง      

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัโครงการไดมี้การจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง  และนาํแผนบริหารความเส่ียงของโครงการมาใชใ้น
การดาํเนินงานของโครงการ  โดยดูจากแผนและผลการปฏิบติังาน 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

เป็นการวดัผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงตามหลดัเกณฑ ์ COSO โดยจะขอดูแผนบริหารความเส่ียง

ของโครงการ  และวดัผลการดาํเนินงานตามหลกัเกณฑ ์ COSO   วา่ไดมี้แผนและผลการดาํเนินงานจริงหรือไม่ 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
                                   (ผลการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง)×100 
                                                         แผนบริหารความเส่ียง 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
- 

 
- 

 
100 

 
100 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของแผนบริหารความเส่ียงท่ีนาํไปใช้

ปฏิบติังานจริง 

 
 

60% 
 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 
 

100% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้      5                    คะแนน 
              
    กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่15  ร้อยละของงานซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผน

ในแต่ละปี      
 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผนงานซ่อมแซม  ปรับปรุง  และงานบรรเทาภยัทางนํ้าท่ีแลว้เสร็จตาม
แผน โดยวดัแผนผลการดาํเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ  วดัรายโครงการ  โดยใหโ้ครงการทาํเป็นรายละเอียดราย  
โครงการ  โดยเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามงบประมาณท่ีไดรั้บ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

เป็นการรวบรวมการเกบ็ขอ้มูลของงานซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภยัท่ีไดจ้ดัทาํใน

แต่ละปีวา่  ดาํเนินการเสร็จภายในกาํหนดหรือไม่  และแต่ละโครงการ  ใชง้บประมาณเป็นจาํนวนเท่าใด  เพ่ือเปรียบเทียบกบั

จาํนวนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บ  
สูตรการคาํนวณ - 

ลาํดบั 
ท่ี 

 
รายการ 

งปม. 
(x) 

ผลการ 
ดาํเนิน
งาน 
(%) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

คะแนน
ท่ีได ้
(y) 

คะแนน
เฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั

(m) 

     
 

      
    
    o m = (X x Y) / ∑ X 
    o คะแนนทีไ่ด ้∑(m) 

 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
- - 3.31 4.25 

  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบชลประทาน

และงานบรรเทาอุทกภยัท่ีแลว้เสร็จตามแผนใน        

แต่ละปี (ร้อยละ) 

 
 
80% 

 
 
90% 

 
 

100% 
 

เสร็จ 

ก่อน 

15 กย. 
 

 
เสร็จ 

ก่อน 

1 กย. 
 

                                              คะแนนที่ได้             4.25              คะแนน 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่16  ร้อยละของงานพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็องค์กรผู้ใช้นํา้ที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี     

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัแผน-ผลการดาํเนินงานของโครงการในงานพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็องคก์รผูใ้ชน้ํ้ าท่ีแลว้
เสร็จตามแผนในแต่ละปี 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

นาํผลการดาํเนินงานท่ีไดจ้ากงานพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็องคก์รผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานท่ีแลว้เสร็จตาม

แผนการดาํเนินงาน ตามแบบฟอร์มการรายงานของสาํนกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
       ผลการดาํเนินงานพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็องคก์รผูใ้ชน้ํ้ า × 100 

                    แผนการดาํเนินงานพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็องคก์รผูใ้ชน้ํ้ า 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของงานพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็

องคก์รผูใ้ชน้ํ้าท่ีแลว้เสร็จตามแผนในแต่ละปี        

(ร้อยละ) 

 
 

50% 
 
 

60% 
 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                  5                 คะแนน 
              
    กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่17  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณภาพรวม แยกตาม หมวดรายจ่าย และงบลงทุน     

ทีเ่ป็นไปตามแผน     
 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน  หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ ตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรของ
โครงการ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

เป็นการเกบ็ขอ้มูลตามภาพรวมรายจ่ายงบประมาณ  โดยโครงการตอ้งดาํเนินการแยกออกเป็นรายหมวด 

งบประมาณ  งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใชใ้นการวดัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของโครงการในภาพรวม 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
     หมวดงบประมาณท่ีไดรั้บ งบประมาณท่ี

ไดรั้บ 
งบประมาณท่ี  
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็นร้อยละ 

งบลงทุน 25,420,740 15,485,812 60.92 
งบรายจ่ายอ่ืน 235,700 235,700 100 
งบอ่ืนๆ - - - 
รวมทั้งส้ิน 25,656,440 15,721,512 61.28 

        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
99.69 

 
77.46 

 
97.97 

 
61.28 

  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนท่ีเป็นไป

ตามแผน (ร้อยละ) 

 
 
80% 

 
 
85% 

 
 
90% 

 
 
95% 

 
 

100% 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                0                   คะแนน 
              
    กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 



- 74 - 
 
 
 
ตัวช้ีวดัที ่18  ต้นทุนการบริหารจัดการนํา้  (บาท/ไร่/ปี)     

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการคาํนวณตน้ทุนการบริหารจดัการนํ้า  โดยเป็นการคาํนวณงบประมาณ  ตั้งแต่  เงินเดือน  ค่าจา้ง  
ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  พนกังานราชการ  ลูกจา้งชัว่คราว  งบบริหาร  ตลอดจนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง 
บาํรุงรักษาท่ีโครงการไดรั้บ หารดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลกูของโครงการทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ 

 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการฯ  ทาํการเกบ็ขอ้มูลงบประมาณต่างๆ ท่ีไดรั้บในแต่ละปี  ไดแ้ก่  เงินเดือนของขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ 

และพนกังานราชการ ค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ค่ารักษาพยาบาล (ทั้งน้ีไม่รวมงบประมาณค่าท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง ทั้งหมด) 
 
สูตรการคาํนวณ - 

 
               งบประมาณท่ีโครงการฯไดรั้บ × 100 

           พื้นท่ีชลประทานของโครงการฯ 
        
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
           
          1,659.30 

           
           4,678.16 

           
           3,352.02 

  
    2,047.02 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ตน้ทุนการบริหารจดัการนํ้า  (บาท/ไร่/ปี)  
500-600 

 
400-500 

 
300-400 

 
200-300 

 
200> 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                0                   คะแนน 
              
  
  
 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 



- 75 - 
 

 

 

 
ตัวช้ีวดัที ่19  จํานวนผลผลิตทีไ่ด้รับต่อปริมาณนํา้ทีใ่ช้ของพชืแต่ละชนิด  (กก./ลบ.ม.)     

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัปริมาณนํ้าท่ีส่งใหพ้ื้นท่ีเพาะปลกูส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิตเป็นปริมาณเท่าใด  โดยดูจากผลผลิตหลกัท่ีได้
หารดว้ย ปริมาณนํ้าท่ีส่งให ้ (กิโลกรัม / ลกูบาศกเ์มตร) 

 
 
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โครงการฯ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลจาํนวนผลผลิตขา้วในเขตพื้นท่ีชลประทานของโครงการฯ  

เปรียบเทียบกบัปริมาณนํ้าท่ีส่งจริงใหพ้ื้นท่ีท่ีทาํการเพาะปลกูขา้ว 

  
สูตรการคาํนวณ - 

 
          จาํนวนผลผลิตขา้วท่ีได ้ (กก.) 

                      ปริมาณนํ้าท่ีส่งใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว  (ลบ.ม.) 

 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
- 

 
- 

 
- 

 
ไม่มีขอ้มูล 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

จาํนวนผลผลิตท่ีไดรั้บต่อปริมาณนํ้าท่ีใชข้องพืช      

แต่ละชนิด  (กก./ลบ.ม.) 

 
0.7 

 
0.6 

 
0.5 

 
0.4 

 
0.3 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                 0                  คะแนน 
              
  
 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 



- 76 - 
 

 
 

 
ตัวช้ีวดัที ่20  ร้อยละของพืน้ที่ชลประทานที่ได้รับนํา้ต่อพืน้ทีเ่ป้าหมาย  ฤดูฝนและฤดูแล้ง 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัการวางแผนพ้ืนท่ีชลประทานในฤดูฝนและฤดูแลง้  กบัพ้ืนท่ีท่ีสามารถดาํเนินงานไดจ้ริง  โดยจะดู
จากแผนท่ีคาํนวณปริมาณนํ้ากบัพ้ืนท่ีส่งนํ้าตามการคาํนวณ  เทียบกบัแผนการเพาะปลูกและปริมาณนํ้าท่ีส่งจริง 

  
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ฝสบ. ใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํการสาํรวจพื้นท่ีท่ีทาํการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูแลง้  ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ดัทาํการรายงานพ้ืนท่ี

เพาะปลกูใหก้รมฯ ทราบ เพ่ือเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีเพาะปลกูพืชฤดูแลง้ตามท่ีฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาไดว้างแผนไว ้

  
สูตรการคาํนวณ - 

 
          (จาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลกูท่ีปลกูไดจ้ริงในฤดูฝน+ฤดูแลง้) × 100 

                           (จาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีวางแผนในฤดูฝน+แลง้) 

 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 

102.17 
 

100.47 
 

100.43 
 

110.28 
 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีไดรั้บนํ้าต่อพ้ืนท่ี

เป้าหมาย  ฤดูฝนและฤดูแลง้ (ร้อยละ) 

 
80 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                  4                 คะแนน 
              
  
 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่21  ร้อยละอาคารชลประทาน ระบบส่งนํา้และระบบระบายนํ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการตรวจสอบถึงสภาพอาคารชลประทานของโครงการวา่อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้เป็นจาํนวนเท่าใด  เม่ือ
เทียบกบัปริมาณอาคารทั้งหมด  เพ่ือจะดูถึงความสอดคลอ้งกบัการตั้งงบประมาณงานซ่อมแซม  ปรับปรุงของโครงการ 

  
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ออกสาํรวจสภาพอาคารชลประทานทั้งหมดของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาวา่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดเ้ป็นจาํนวน

เท่าไร  เพ่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนอาคารชลประทานทั้งหมดของฝ่ายส่งนํ้าและบาํรุงรักษา โดยนาํขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกลงในบญัชี

ประวติัอาคารชลประทาน  
สูตรการคาํนวณ - 

 
               (จาํนวนสภาพอาคารชลประทาน ระบบส่งนํ้า และระบบระบายนํ้าพร้อมใชง้าน) × 100 

                           (จาํนวนสภาพอาคารชลประทาน ระบบส่งนํ้า และระบบระบายนํ้าทั้งหมด) 

 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
80.96 

 
87.29 

 
89.96 

 
95.18 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ร้อยละอาคารชลประทาน ระบบส่งนํ้าและระบบ

ระบายนํ้าอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้              4.5                    คะแนน 
              
  
 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่22  ร้อยละของจํานวนองค์ความรู้  (KM) ทีเ่พิม่ขึน้ในคลังจัดการความรู้ของโครงการ 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นการวดัการจดัการความรู้ของโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนในคลงัการจดัการความรู้ของโครงการ  ซ่ึงเป็นการ
ดาํเนินงานตามแผนงาน  KM ของกรม 

  
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

เป็นการจดัเกบ็องคค์วามรู้ภายในโครงการ  วา่มีฐานองคค์วามรู้เดิม  (ในปีท่ีผา่นมา)  จาํนวนเท่าไร และมีจาํนวน

องคค์วามรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนในคลงัความรู้อีกจาํนวนเท่าไร 

  
สูตรการคาํนวณ - 

 
     จาํนวนองคค์วามรู้ปัจจุบนั – จาํนวนองคค์วามรู้เม่ือส้ินปีงบประมาณ 

       
 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
 
- 

 
- 

 
1 

 
8 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

จาํนวนองคค์วามรู้ (KM )ท่ีเพ่ิมข้ึนในคลงัจดัการ

ความรู้ของโครงการ 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้                 5                  คะแนน 
              
  
 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 
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ตัวช้ีวดัที ่23  คะแนนความโปร่งใส  ตามเกณฑ์ที่กรมกาํหนด (คะแนนเฉลีย่ตัวช้ีวดั) 

 
  คาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เป็นเกณฑก์ารวดัดชันีความโปร่งใส  ของสาํนกังาน  ก.พ.ท่ีใชว้ดักรม  โดยตวัช้ีวดัดงักล่าวจะถูกถ่ายทอดมายงั
ระดบัโครงการ  ซ่ึงโครงการตอ้งดาํเนินการประเมินตนเอง 

  
  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ใหโ้ครงการนาํเกณฑก์ารประเมินความโปร่งใส  ของสาํนกังาน  ก.พ. มาทาํการประเมินโครงการตนเองและนาํผล

การประเมินตามเกณฑค์วามโปร่งใสมาใชเ้ป็นคะแนนของโครงการ  ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินความโปร่งใสสามารถ  Download 

ไดท่ี้ WWW.ocsc.go.th  หรือท่ี  เวบ็ไซดก์ลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
 
สูตรการคาํนวณ - 

ใชค้่าคะแนนเฉล่ียรวมของผลการดาํเนินการตามดชันีวดัความโปร่งใสของโครงการ 
       

 
ขอ้มูลยอ้นหลงั (ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี) 

  
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

2555 
- - - 4.15 

 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  (Le) 

 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

คะแนนความโปร่งใส  ตามเกณฑท่ี์กรมกาํหนด 

(คะแนนเฉล่ียตวัช้ีวดั) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

                                ค่าคะแนนทีไ่ด้              4.15                    คะแนน 
              
  
 
   กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

  ข้อมูลเปรียบเทยีบและความเช่ือมโยง (C/Li) 


