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  หมวดท่ี  2  การสร้างความสัมพนัธ์  (เขา้ถึง)  มีขอ้ค าถาม  2  ขอ้ 

  หมวดท่ี  3  การบริหารจดัการ  (พฒันา)  มีขอ้ค าถาม  8  ขอ้ 

หมวดท่ี  4  ผลสัมฤทธ์ิของงาน  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัจ านวน  12  ตวั 
  ซ่ึงจะท าให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของโครงการน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพ
การปฏิบติังานของโครงการต่อไป  
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              สรุปขอมูลองคกร 
1. พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของโครงการชลประทานเลย 
 

หนวยงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

สํานักงานชลประทาน ที่ 5    มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ดําเนินการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรกรรม  การ
อุปโภคบริโภค  การอุตสาหกรรม  การคมนาคมทางนํ้า  
การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศน 
(2) ควบคุมและดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และโครงการอื่นตามพื้นท่ีลุมน้ําท่ีกรม
มอบหมาย 
(3) วางแผน ควบคุมและประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา 
(4) ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ท่ีเกี่ยวกับงานชลประทาน  และดําเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ 
(5) สงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสราง
องคกรผูใชน้ําชลประทานใหมีความเขมแข็ง 
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจาก
น้ํา 
(7) ศึกษา จัดทํารายงานเบ้ืองตน  สํารวจและออกแบบ
โครงการชลประทาน  และโครงการอื่นตามพื้นท่ีลุมน้ําตามท่ี
กรมมอบหมาย 
(8) ควบคุม  กํากับดูแลการใชท่ีราชพัสดุในสวนท่ีกรม
รับผิดชอบ ทางน้ําชลประทานและการบริหารสินทรัพยของ
กรม 
(9) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตรรวมกับจังหวัดและ
สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
(10) ใหคําปรึกษาในการบํารุงรักษาอาคารชลประทานและ
ภารกิจท่ีถายโอน 
(11) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

โครงการชลประทานเลย       มีหนาท่ีความรับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ 
การดําเนินการสงน้ํา  และบํารุงรักษาของพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ควบคุมและบริหารงานท่ัวไป  ดานพัสดุครุภัณฑ งานธุรการ
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และงานบัญชี การเงิน  ควบคุมดําเนินงานของกรม
ชลประทานภายในเขตจังหวัด ติดตอ  ประสานงานกับสวน
ราชการตาง ๆ ดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา การ
เกิดอุทกภัย การติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา  ใหคําแนะนําในการใช
เคร่ืองสูบน้ํา บํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา และระบบสงน้ํา  
ตลอดจนการวางแผนงานสงน้ํา ระบายน้ําและบํารุงรักษา  
จัดทําสถิติขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําทา น้ําฝนและปริมาณน้ํา
ท่ีสงเขาพื้นท่ี โครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบ สงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชน ดําเนินการจัดการขอรองเรียนและ
ขอเสนอแนะจากประชาชน รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย แบง
ออกเปน 1 งาน 4 ฝาย และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 
จํานวน 4 ฝาย 

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา      มีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผน การควบคุมและการ
ประเมินผลการสงน้ําและบํารุงรักษาในพื้นท่ีโครงการท่ี
รับผิดชอบ วางแผนงานพัฒนาแหลงน้ําตางๆท่ีอยูนอกเขต
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆและเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดําเนินงาน
บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และ
ดําเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุมผูใชน้ําชลประทาน 
อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน 
รวมท้ังการจัดฝกอบรม และใหคําแนะนําแกกลุมผูใชน้ําใหมี
ความรูเร่ืองการใชน้ําชลประทานอยางถูกวิธี  ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ี ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

แผนภูมิโครงสรางองคกรของโครงการชลประทาน 
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2. วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของโครงการชลประทานเลย  
 

วิสัยทัศน กรมชลประทานเปนองคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา 
(Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป 2579 

พันธกิจ 1. พัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน ตามศักยภาพของลุมน้ํา
ใหเกิดความสมดุล 
2. บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม  
3. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยาง
เหมาะสม 
4. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการ
บริหารจัดการน้ํา 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. การพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุมน้ํา (Basin-based Approach) 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงคการใชน้ํา 
3. การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ํา 
4. การเสริมอํานาจประชาชนในระดับพื้นท่ี (Empowering) การ
สรางเครือขายและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ในงานบริหาร
จัดการน้ําชลประทาน(Netwoking Collaboration Participation) 
5. การปรับเปล่ียนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent 
Organization) 
 
 

คานิยม "WATER for all" น้ําเพ่ือสรรพส่ิง 
Work Smart                            ==>   เกงงาน เกงคิด 
Accountability                  ==>    รับผิดชอบงาน 
Teamwork & Networking    ==>   รวมมือ รวมประสาน   
Expertise                                 ==>   เช่ียวชาญงานท่ีทํา 
Responsiveness               ==>   นําประโยชนสูประชาชน 

วัฒนธรรมองคกร เชี่ยวชาญเร่ืองน้ํา  ทํางานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน 
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แผนทีย่ทุธศาสตรก์รมชลประทาน 

 
 
3. โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย  สชป. ที่ 5   

4. ที่ตั้งหัวงานของโครงการ เลขที ่  -  หมูที ่ -  ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง  จังหวัดเลย

รหัสไปรษณีย 42000  โทรศัพท  042-811-111 

5. รายละเอียดโครงการในความรับผิดชอบ 
  

ท่ี 

 

โครงการ 

ประเภท กอ 

สราง

เสร็จป 

ฝสบ. 

ท่ีรับ

ผิด 

ชอบ 

ปริมาณ

เก็บกัก 

สูงสุด 

ปริมาณ

เก็บกัก 

ต่ําสุด 

ปริมาณ

นํ้า

สูงสุด 

(Q/s) 

ปริมาณ

นํ้า

ต่ําสุด 

(Q/s) 

พ้ืนท่ี

โครงการ 

(ไร) 

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร) 

1 ฝายหวยนํ้าหมาน ฝายทดนํ้า 2493 1 - - 466 - 1,163 576 

2 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าหมาน อางเก็บนํ้า 2533 1 26.500 1.465 257 - 1,490 1,195 

3 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าพาว อางเก็บนํ้า 2499 1 1.364 0.030 19.00 - 1,240 1,082 

4 อางเก็บนํ้าหวยแหว อางเก็บนํ้า 2511 1 2.730 0.188 26.00 - 874 757 

5 อางเก็บนํ้าหวยนอย อางเก็บนํ้า 2494 1 0.355 0.092 10.18 - 823 803 

6 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าวัก อางเก็บนํ้า 2494 1 0.664 0.216 19.00 - 567 521 

7 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าสวย อางเก็บนํ้า 2527 2 3.300 0.073 23.03 - 673 158 

8 อางเก็บนํ้าหวยโปง อางเก็บนํ้า 2525 2 0.297 0.069 9.60 -   

9 อางเก็บนํ้าหวยชม อางเก็บนํ้า 2525 2 0.308 0.079 19.19 - 576 169 

10 อางเก็บนํ้าหวยไร อางเก็บนํ้า 2525 2 0.220 0.062 20.15 -   

11 อางเก็บนํ้าหวยลิ้นควาย อางเก็บนํ้า 2538 2 29.000 2.000 151 - 11,934 10,927 

12 อางเก็บนํ้าหวยอีเลิศ อางเก็บนํ้า 2496 3 1.431 0.100 25.00 - 4,120 4,100 

13 อางเก็บนํ้าหวยยาง อางเก็บนํ้า 2509 3 3.713 0.721 19.00 - 2,052 2,032 

14 ฝายยางบานติดตอ ฝายทดนํ้า 2549 1 - - - - 5 - 

15 อางฯศูนยพันธไมหวยศอก อางเก็บนํ้า 2525 4 0.050 - - - 55 35 

16 ระบบสงนํ้าหวยศอก ระบบสงนํ้า 2541 4 - - - - 62 42 

17 ฝายหวยนํ้าผัก ฝายทดนํ้า 2544 4 - - - - 200 180 
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18 อางฯสถานีเกษตรท่ีสูงภูเรือ อางเก็บนํ้า 2546 4 0.200 - - - 5,020 5,000 

19 อางฯหวยโขงชาง อางเก็บนํ้า 2551 4 0.090 - - - 240 220 

20 ฝายทดนํ้าหวยนํ้าหมัน ฝายทดนํ้า 2552 4 - - - - 247 - 

21 ฝายบานเดิ่น ฝายทดนํ้า 2554 4 - - - - 1,320 1,300 

22 อางฯหวยเหวหวะ อางเก็บนํ้า 2526 1 0.270 - - - 520 500 

23 อางฯหวยขัน อางเก็บนํ้า 2542 1 0.168 - - - 270 250 

24 อางฯบานนํ้าแคม อางเก็บนํ้า 2545 1 0.049 - - - 570 550 

25 อางฯหวยหาดเบ้ีย อางเก็บนํ้า 2544 2 0.051 - - - 73 - 

26 อางฯหวยถํ้าใหญ อางเก็บนํ้า 2528 2 0.090 - - - 266 246 

27 อางฯหวยซวก อางเก็บนํ้า 2543 2 0.170 - - - 40 - 

28 อางฯหวยเหมืองนา อางเก็บนํ้า 2545 4 0.126 - - - 122 102 

29 อางฯหวยบุง อางเก็บนํ้า 2530 4 0.170 - - - 628 608 

30 ฝายหวยโปง ฝายทดนํ้า 2530 4 - - - - 10 - 

31 ฝายบานนาผักกาม ฝายทดนํ้า 2551 4 - - - - 557 - 

32 อางฯหวยมวง อางเก็บนํ้า 2552 2 0.367 - - - 272 252 

33 อางฯหวยนํ้ากํ่า อางเก็บนํ้า 2553 2 0.760 - - - 244 224 

34 ฝายหวยกอก ฝายทดนํ้า 2554 4 - - - - 10 - 

35 ฝายยางบานทาทิศเฮือง ฝายทดนํ้า 2555 3 - - - - 1,220 1,200 

36 ขุดสระน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนาปศุ

สัตวดานซาย 
สระนํ้า 2554 4 0.02  - - -  - - 

37 ผาเก้ิง-ผานาง อางเก็บนํ้า 2524 3 0.072 - - - 220 200 

38 ผาบาว-ผาสาว อางเก็บนํ้า 2534 3 0.070 - - - 120 100 

39 อางฯหวยนํ้าเทา อางเก็บนํ้า 2531 1 0.610 - - - 1,020 1,000 

40 อางฯหวยสรางโทน อางเก็บนํ้า 2532 1 0.440 - - - 665 645 

41 ฝายบานโนนกกหาด ฝายทดนํ้า 2531 3 - - - - 1,020 1,000 

42 อางฯหวยหมากหมาง อางเก็บนํ้า 2531 3 0.450 - - - 1,020 1,000 

43 อางฯหวยนํ้าคู อางเก็บนํ้า 2532 3 1.420 - - - 2,027 2,007 

44 อางฯหวยกลม อางเก็บนํ้า 2535 2 0.900 - - - 115 96 

45 อางหวยเมี่ยง อางเก็บนํ้า 2535 2 0.120 - - - 124 104 

46 ฝายทดน้ําพัฒนาลําน้ําเลยบาน

ทรายขาว 
ฝายทดนํ้า 2554 3 - - - - - - 

47 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าไพร อางเก็บนํ้า 2555 4 2.062 - - - 344 324 

48 สระเก็บน้ําโรงเรียนฮิลมารพาเบิล สระนํ้า 2556 2 0.006 - - - 50 - 

49 โครงการปรับปรุงการจัดหาแหลง

น้ําใหแกราษฎร ต.ทรัพยไพรวัลย 
สระนํ้า 2556 3 0.008 - - - 50 - 

50 อางเก็บนํ้าหวยสงาว อางเก็บนํ้า 2549 2 0.450 - - - - - 

51 อางเก็บนํ้าหวยนอย อางเก็บนํ้า 2532 4 0.104 - - - - - 

52 อางเก็บนํ้าหวยตาดสูง อางเก็บนํ้า 2558 4 0.104 - - - 440 420 

53 อางเก็บนํ้าหวยสีดา อางเก็บนํ้า 2558 4 0.156 - - - 162 142 

54 อางเก็บนํ้าหวยทับหม ู อางเก็บนํ้า 2558 4 0.912 - - - 284 264 

55 อางเก็บนํ้าหวยวังกวางโตน อางเก็บนํ้า 2557 3 0.320 - - - 320 300 
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56 จัดหาแหลงน้ําในที่ดิน

สาธารณประโยชนปาโคกดงนอย 
ฝายทดนํ้า 2559 4 - - - - - - 

57 โครงการระบบประปาโรงเรียน

บานหมันขาว 
ระบบประปา 2559 4 - - - - - - 

58 ฝายหวยนํ้าสวย ฝายทดนํ้า 2559 2 - - - - - - 

59 ประตูระบายนํ้าบุงกกตาล ประตูระบายน้ํา 2559 3 - - - - - - 

60 อางเก็บนํ้านํ้าเลย อางเก็บนํ้า 2555 3 35.807 5.858 - - - - 

61 อางเก็บนํ้าหวยศอก อางเก็บนํ้า 2559 4 9.975 11.623 0.102 - - - 

62 ฝายลําปงใหญ    ฝายทดนํ้า 2562 2 - - - - - - 

63 ฝายบานนานกปด ฝายทดนํ้า 2562 2 - - - - - - 

 รวม    126.44 22.576 1,064.25 - 45,444 40,631 
 

6. โครงการชลประทานเลย ประกอบดวยฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จํานวน 4 ฝาย   

แผนที่โครงการและฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

 

 
 

7. ปริมาณนน้ําตนทุนของโครงการฯ (ลานลบ.ม.) 
 

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ ปริมาณนํ้าตนทุน(ลาน ลบ.ม.) หมายเหต ุ
    

1. โครงการชลประทานเลย 63.149 ขอมูลฤดูแลง ป 2562-63 
    

 
 

8. ปริมาณน้ําผานสูดของโครงการฯ (ลบ.ม./วินาที) 
 

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ ปริมาณนํ้าผานสูงสุด (ลบ.ม./ หมายเหต ุ
    

1. โครงการชลประทานเลย -  
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9. พ้ืนที่โครงการฯ และพ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 
 

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ 
                พ้ืนท่ี (ไร)   

หมายเหต ุ    

โครงการฯ 
  

ชลประทาน      
       

1. โครงการชลประทานเลย 275,188   138,451  
        
 
 

10. คลองสงน้ําคลองระบายน้ํา และอาคารประกอบ 
 

 
 
 

11. ระบบจัดรูปที่ดิน 
 
   ระบบจัดรูปที่ดิน    

    

 
 

อาคารชลประทาน 
 

ที ่ โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ 

คูสงนํ้า คูระบายนํ้า 

หมายเหต ุ

     

(แหง) จํานวน ความยาว จํานวน 

 

ความยาว     
  (สาย) (กม.) (สาย)  (กม.)   
         

1. โครงการชลประทานเลย - - -  -  -  
         

 

 

12. ระบบคันคนู้ํา 
 
   ระบบคันคูนํ้า    

    

 
 

อาคารชลประทาน 
 

ที ่ โครงการฯ /ฝายสงน้ําฯ 

คูสงน้ํา คูระบายน้ํา 

หมายเหตุ  
   

(แหง) จํานวน ความยาว จํานวน ความยาว    

  (สาย) (กม.) (สาย) (กม.)   
        

1. โครงการชลประทานเลย 47 24.205 - - -  
        

 

13. แผนที่คลองสงน้ําและอาคารชลประทาน   
 

                       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ 
ความยาวคลอง (กม.) อาคารประกอบ 

หมายเหต ุ  

(แหง) คลองสง คลองระบาย    
      

1. โครงการชลประทานเลย 139 - -  
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14.ขอมูลดานอุตุอุทกวิทยา 
 
   สถานีอุตุอุทกวิทยา   

   
   

 

ที ่ โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ 

สถานีวัดน้ําฝน สถานีวัดการระเหย 

หมายเหตุ  
   

จํานวน (แหง ปริมาณฝนเฉลีย่ จํานวน(แหง) อัตราการระเหย    

   (มม./ป)  (มม./ป)  

1. โครงการชลประทานเลย 14 1,084.50 2 1,278.08  
       

 
 
 

15. การปลูกพืชและผลผลิตของเกษตรกร (แยกตามชนิดพืชหลักเชนขาว ขาวโพดออยฯลฯ) 
 

 ท่ี  โครงการฯ /ฝายสงนํ้า  ชนิดพืช  พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณน้ําท ี่ใช  ผลผลิตรวม  มูลคา  หมายเหตุ 
         (ไร)  (ลาน ลบ.ม.)  (ตัน)  (ลานบาท)   
                      

 

1. 

โครงการชลประทานเลย (ฤดูฝน)   ขาว   11,195   14.917          

 

          
 

         

   โครงการชลประทานเลย (ฤดูฝน) 
  

ขาวโพด 
  

81 
  

0.12 
         

                    

  โครงการชลประทานเลย (ฤดูฝน)   ออย   771   

0.88 
          

  
 

                  

     โครงการชลประทานเลย (ฤดูแลง)   -   -   -   -   -    
                     
                      

 
 
 

16.ปริมาณน้ําที่ใชในการเพาะปลูกพืชทั้งหมด 
 

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้า 
ปริมาณน้ําที่ใชในการเพาะปลูกพืช(ลานลบ.ม.) 

รวม (ลาน ลบ.ม.) หมายเหตุ   

ฤดูฝน ฤดแลง     
      

1. โครงการชลประทานเลย 15.910 9.080 24.990  
      

 

 

17. กิจกรรมการใชน้ํา   

ท่ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้า     กิจกรรมการใชนํ้า(ลาน ลบ.ม./ป)    
          

   (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
              

1. โครงการชลประทานเลย 4.875 - - -  - 15.917 6.400 - - - 9.037 

 
หมายเหตุ กิจกรรมการใชน  าประเภทตาง  ๆ 

(1) เพื่อการอุปโภคบริโภค (5) เพื่อการคมนาคม (9) เพื่อพาณิชยกรรม 

(2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศ (6) เพื่อการเกษตรกรรม (10) เพื่อการทองเที่ยว 

(3) เพื่อจารีตประเพณ ี (7) เพื่อการประปา (11) อื่น ๆ (ระบุ)…………….…. 
 
(4) เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย                       (8) เพื่ออุตสาหกรรม 
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18. แหลงน้ําในพ้ืนที่การเกษตร 
 

   แหลงนํ้าในพ้ืนที่การเกษตร  
        

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้า 
บอสูบนํ้าตื้น สระเก็บนํ้า อื่นๆ (ระบ)ุ 

      

จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร   

  (บอ) (ลาน ลบ.ม.) (บอ) (ลาน ลบ.ม.) (บอ) (ลาน ลบ.ม.) 
        

1. โครงการชลประทานเลย - - - - - - 
        

 
 

19.ประสิทธิภาพการชลประทาน  

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้า 

ประสิทธิภาพการชลประทาน % 

หมายเหต ุ

  

ฤดูฝน ฤดูแลง    
     

1. โครงการชลประทานเลย 37.82 48.27  
     

 
 
 
20. การคำนวณปริมาณน้ําชลประทานที่ตองสงใหพ้ืนที่เพาะปลูก 

โครงการชลประทานเลย ไดจัดทําการวิเคราะหปริมาณน้ําตนทุน ( ROS) ตามโปรแกรม 

ROS ของกรมฯ ในอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 อางฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําเกณฑการบริหารจัดการน้ํา เชน Rule Curve หรืออื่นๆ / เกณฑการบริหารจัดการ

น้ําทาในกรณีไมมีอางเก็บน้ํา 
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การจัดทําปฏิทินการปลูกพืช/การจัดทําแผนการระบายน้ําในพื้นท่ี โดยแปลงน้ําฝนเปนน้ําทา  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

การกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกตามศักยภาพของน้ําตนทุน /การวางแผนการบริหารจัดการน้ําตาม

ศักยภาพของลําน้ํา 
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21. ข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินการสงน้ํา/การระบายน้ํา  

โครงการฯ  ไดแจงขาวสารใหผูใชน้ําทราบท้ังกอน  และระหวางสงน้ํา  และการปองกัน
และบรรเทาภัยจากน้ํา ทางชองทางดังนี้ 

1.  กรณีการสงน้ําในพื้นท่ีชลประทาน  จะแจงขาวสารโดยการจัดประชุมกลุมผูใชน้ํา  ทาง
วิทยุชุมชน  หอกระจายเสียงประจําหมูบาน  และแจงผานประธานกลุมผูใชน้ํา 

2.  กรณีการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  จะแจงขาวสารเปนหนังสือและทาง internet 
ไปท่ี  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาล  อําเภอ  จังหวัด  เพื่อใหรับทราบความกาวหนาของ
พายุ  ปริมาณน้ําฝน  ปริมาณน้ําทา  ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

- การควบคุมการสงน้ํา  (การระบายน้ํา) ในระดับตางๆ 

เนื่องจาก โครงการฯ รับผิดชอบอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 1 4 อางฯ จึงมอบหมายให 

ฝายสงน้ําในพื้นท่ี เปนผูดําเนินการควบคุมการสงน้ํา และรายงานใหฝายจัดสรรน้ําทราบ  

- การรายงาน  การประสานงาน  และการแจงขาวสารหนวยงานที่เกี่ยวของในภาวะวิกฤติ 

โครงการฯไดมีการรายงานสถานการณน้ําให สชป.5และกรมฯทราบทุกวัน สําหรับในสวน

ของจังหวัดไดมีการประสานงานโดยรายงานใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามผัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. การสอบเทียบอาคาร    
     การสอบเทียบอาคาร    
        

  อาคารในคลองสาย อาคารในคลองซอย อาคารในคลองแยก ทอสงนํ้าเขา ไมมีการ 

ท ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้า ใหญ ซอย 
   

สอบ      
  จํานวน ช่วงเวลา จํานวน ช่วงเวลา จํานวน ช่วงเวลา จํานวน ช่วงเวลา เทียบ 

  (แห่ง) (ว/ด/ป) (แห่ง) (ว/ด/ป) (แห่ง) (ว/ด/ป) (แห่ง) (ว/ด/ป)   
1. โครงการชลประทานเลย 

 - - - - - - - 
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23.  จำนวนองคกรผูใชน้ําในปจจุบนั  
        จาํนวนองคก์รผูใ้ชน้ํ้ าชลประทาน    
                

ที่ 
 

โครงการฯ /ฝายสงน้ํา 
 สหกรณผูใชน้ํา สมาคมผูใชน้ํา กลุมบริหารฯ กลุมเกษตรกรฯ กลุมพื้นฐานฯ 

 

              

 

จํานวน พื้นที่ จํานวน พื้นที ่ จํานวน พื้นที ่ จํานวน พื้นที ่ จํานวน 
 

พื้นที่      

    (สหกรณ) (ไร) (สมาคม) (ไร) (กลุม (ไร) (กลุม (ไร) (กลุม  (ไร) 
                 

1.  โครงการชลประทานเลย  1 158  - - 49 31,011.30 -  - 232  16,767 
                 

 
 
24.  จํานวนครัวเรือนในพ้ืนที่          
        

ท่ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ  จํานวนครัวเรือนในพ้ืนท่ี(ครัวเรือน)   หมายเหต ุ  
                

1.  โครงการชลประทานเลย      3,423        
              

 
 
 
 
25. พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย  

ท่ี โครงการฯ /ฝ่ายส่งนํ้ าฯ พ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน หมายเหต ุ
    

1. โครงการชลประทานเลย 8  
    

 
 
 
26.รายไดโดยเฉลี่ย  

ท่ี โครงการฯ /ฝ่ายส่งนํ้ าฯ รายได้โดยเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) หมายเหต ุ
    

1. โครงการชลประทานเลย 62,942  
      
 

 

27. การบํารุงรักษาโดยองคกรผูใชน้ํา  
  

สมาชิกรวมกัน 
 การบํารุงรักษาโดยองคกรผูใชน้ํา  

         

  

รวมแรงกันทํา จางผูรับเหมา อื่นๆ (ระบุ) 

 

ท่ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ บํารุงรักษา หมายเหตุ 
      

ระยะ ปริมาณ ระยะ ปริมาณ ระยะ ปริมาณ 

  (คร้ัง/ป) (เมตร) (ลบ.ม.) (เมตร) (ลบ.ม.) (เมตร) (ลบ.ม.)  
    
          

1. โครงการชลประทานเลย 2 5,000 - 3,000 - - -  
          

 
 
28. การประชุม  

ท่ี โครงการฯ /ฝายสงนํ้าฯ 

องคกรผูใชน้ํา จนท.จัดประชุม อบรม ดูงาน 

หมายเหตุ ประชุมเอง (คร้ัง/ป) เปดเวทีประชุมกับองคกรผูใชน้ํา(คร้ัง/ป) 
     

1. โครงการชลประทานเลย 14 21  
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29. อัตรากําลังของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการชลประทานและฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา    
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30. โครงสรางการบริหารงานภายในโครงการฯ หรือฝายสงน้ําและบํารุงรักษา (Organization Chart) 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกรของโครงการชลประทาน 

 

 
โครงการชลประทานเลย มีการแบงงานภายในออกเปน 1งาน  8 ฝาย ตามรูปภาพแสดงโครงสราง    

ขางตน และไดมีการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน เปนโครงสรางท่ีมีสาย         
การบังคับบัญชาส้ัน ทําใหการควบคุม ตรวจสอบ ส่ังการและการส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิ     
ภาพ ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงบริบท หรือสภาพแวดลอมใหมเกิดขึ้น สามารถท่ีจะปรับตัวใหสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงหรือรับมือกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงนั้น ไดอยารวดเร็ว มีความคลองตัวสูงและมีประสิทธิภาพ 
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31. งบประมาณที่ไดรับ 
 
   งบประมาณ โครงาการฯ 
     

2559     
       

1. เงินเดือน 15,172,240 

2. บริหาร 1,779,705 

3. ปรับปรุงบํารุงรักษา 36,043,553 

4. ปรับปรุง 48,495,046 

5. อื่นๆ (ระบุ) 338,860 
      

    รวมป 2559 101,829,404 
     

2560     
     

1. เงินเดือน 17,275,220 

2. บริหาร 1,110,899.95 

3. ปรับปรุงบํารุงรักษา 36,500,000 

4. ปรับปรุง 65,000,000 

5. อื่นๆ (ระบุ) 213,500 
      

    รวมป 2560 120,099,619.95 
     

2561     
     

1. เงินเดือน 18,168,600 

2. บริหาร 1,119,091 

3. ปรับปรุงบํารุงรักษา 72,570,626.98 

4. ปรับปรุง 62,678,848 

5. อื่นๆ (ระบุ) 1,154,000 
      

    

รวมป 2561 
 155,691,165.98 

     

2562     
     

1. เงินเดือน 18,556,720 

2. บริหาร 1,377,235.92 

3. ปรับปรุงบํารุงรักษา 36,815,087.52 

4. ปรับปรุง 82,229,253.97 

5. อื่นๆ (ระบุ) 16,523,275 
      

    รวมป 2562 155,501,572.41 
       

 
32. ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
 ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการเปนจํานวนมาก  จําเปนตองบรรจุพนักงานราชการ      
เพื่อทดแทน
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หมวดที่ 1 
การนําองคกร  

 
1.1 ความเขาใจนโยบายในระดับตางๆ รวมถึงการแปลงนโยบายสูผูปฏิบัติ 

 
          วิสัยทัศนกรมชลประทาน 
กรมชลประทานเปนองคกรอัจฉริยะ ท่ีมุ งสรางความมั่นคงดานน้ํา ( Water Security)           

เพื่อเพิ่มคุณคาการบริการ ภายในป 2579 
     วิสัยทัศนจังหวัดเลย  
  เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเท่ียวและลงทุน ภายใตการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
       วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมที่ 1 

    (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดเลย) 
แหลงพํานักแหงท่ีสองของนักลงทุน และนักทองเท่ียว 

จากวิสัยทัศนดังกลาว ผูบริหารโครงการชลประทานเลยไดพิจารณาถึงพันธกิจของกรม
ชลประทาน  

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

อยางบูรณาการ 
4. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
5. สนับสนุนการรักษาพื้นท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานเพื่อการผลิตใหอยูใน

จํานวนท่ีเหมาะสม 
ทําใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีและพิจารณาถึงยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อ

การวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกัน  ผูบริหารโครงการชลประทานเลยไดคํานึงถึงความ
ตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยยึดหลักความโปรงใสและความ
ชัดเจน  ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กําหนดเปนแผนงานประจําป และถายทอดเปาหมาย
ผลงานสูการปฏิบัติ โดยผานการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป กับสํานักชลประทานท่ี ๕ 
ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดตางๆ กระจายสูตัวบุคคล และ   แจงในท่ีประชุมโครงการชลประทานเลย ถึง
ผลการดําเนินการท่ีคาดหวังของตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไมวาจะเปนผลการเบิกจายท่ีระบุเปาหมายในแตละ
ไตรมาสไวอยางชัดเจน 
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1.2 การจัดทำและจัดเก็บขอมูลตาม sheet ขอมูล 
 

ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ  เพื่อใชในการบริหารจัดการโครงการ  ท่ีมีอยูในปจจุบัน          

มีฐานขอมูลสถิติน้ําฝน ระดับน้ํา , ปริมาณน้ํา , INFLOW , OUTFLOW ในอางเก็บน้ําขนาดกลาง,

โครงการชลประทานตางๆท่ีดําเนินการแลว,อาคารชลประทานในโครงการขนาดกลาง 

   ฐานขอมูล รอบระยะเวลา         
การเก็บขอมูล 

   ผูรับผิดชอบ รูปแบบการเก็บขอมูล 

สถิติน้ําฝน 
ระดับน้ํา 
ปริมาณน้ํา 
INFLOW 
OUTFLOW 
โครงการชป.  ท่ี
ดําเนินการแลว 
อาคาร ชป.ใน
โครงการชป.กลาง 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกป 

 
ทุกป 

ฝายจัดสรรน้ํา 
ฝายจัดสรรน้ํา 
ฝายจัดสรรน้ํา 
ฝายจัดสรรน้ํา 
ฝายจัดสรรน้ํา 
ฝายจัดสรรน้ํา 

 
ฝายจัดสรรน้ํา 

Data  Base , Excel 
Data  Base , Excel 
Data  Base , Excel 
Data  Base , Excel 
Data  Base , Excel 

 Excel 
 

 Excel 

รอบระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบ (Update Data) 

ขอมูล รอบระยะเวลา/ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

1. ดานจัดสรรน้ํา 
2. ดานวิศวกรรม 
3. ดานการเงิน 
4. ดานการเจาหนาท่ี 
5. ดานธุรการ 
6. ดานชางกล 
7. ดานพัสดุ 

ทุกวัน, ทุกสัปดาห, ทุกเดือน 
ทุกสัปดาห, ทุกเดือน 
ทุกสัปดาห, ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกวัน, ทุกสัปดาห ทุกเดือน 

พนักงานวัดระดับน้ํา 
เจาหนาท่ีฝายวิศวกรรม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
เจาหนาท่ีธุรการ 
เจาหนาท่ีธุรการ 
นายชางเคร่ืองกล 
เจาหนาท่ีพัสด ุ

ระบบการจัดเก็บและการใชขอมูลระบบสารสนเทศ  เพ่ือใชในการติดตามผลการ

ดําเนินงานและการตัดสินใจ 

ขอมูลจัดเก็บในรูปแบบ  Data Base จะเก็บไวท่ี  Server สวนขอมูลท่ีเปน  Excel  จะตอง

จัดเก็บตามแผนกท่ีเกี่ยวของ  ในบางสวนจะนําขึ้น  Websiteโครงการ 

- ระบบการจัดเก็บขอมูล  เชน  เปนระบบ  Data  BASE , Excel , GIS , MIS 

โครงการดําเนินการจัดเก็บขอมูลหลายระบบไมวาจะเปนในรูปแบบ Data Base , Excel  

- ระบบการนําขอมูลมาใชในการดําเนินงาน/แสดงขอมูลใหผูรับบริการฯ  เพ่ือใชในการ

ติดตามผลการดําเนินงาน  เชน  กราฟแสดงน้ําฝน  น้ําทา  น้ําในอาง  ฯลฯ 
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การนําขอมูลมาใชในการดําเนินงานหรือแสดงขอมูลใหผูรับบริการสวนใหญจะอยูในรูปแบบ

ของตารางและกราฟ  เชน  ตารางแสดงโครงการชลประทานท่ีดําเนินการแลวในเขตจังหวัด  ตาราง

แสดงขอมูลองคกรผูใชน้ํา , กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือน  เปนตน 

- ระบบฐานขอมูลตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกรมฯ และของโครงการ  เชน ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ฯลฯ 

การจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  จะกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัด  มีรอบ

ระยะเวลาการเก็บทุกเดือน  และนํามารวมกันเพื่อรายงานผลใหผูบริหาร  และยังแสดงผลไวท่ี

เว็บไซตโครงการ 

- การดําเนินการรายงานในระบบ Online ของกรมชลประทาน สําหรับความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน และผลการดําเนินการดานพัสดุ โครงการชลประทานเลย จะดําเนินการตรวจสอบและ

ปรับปรุงขอมูลทุกวันอังคาร สวนการดําเนินการดานรายงานผลการเบิกจาย จะจัดสงใหสํานัก

ชลประทานท่ี 5 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลทุกวันศุกร ของแตละสัปดาห 

- ขอมูลท่ีนําเสนอบน  Website  และตามแนวทางท่ีกรมกําหนดของโครงการ  เพื่อเสนอตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ตาม  พรบ.ขอมูลขาวสาร 

โครงการฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมฯกําหนดและตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร ท้ังขอมูล

ดานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ขอมูลแผนงานโครงการงบประมาณประจําป และขอมูลสถิติโครงการ

ชลประทาน เปนตน ในเว็บไซตโครงการฯ 

- มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)  ความถี่ และผูรับผิดชอบ 

การสํารองขอมูลโดยใช External Harddisc  หรือแผนซีดี  โดยผูรับผิดชอบในการปอน
ขอมูล สวนรอบการสํารองขอมูลนั้น ใหพิจารณาจากปริมาณขอมูลและความสําคัญของขอมูลนั้นๆ 

- การปองกันระบบฮารดแวร และซอรฟแวร ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการในการทําใหอุปกรณ ท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ ( Hardware 
และ Software) ท่ีใชในโครงการฯ มีความเชื่อถือได ปลอดภัยและใชงานงาย 

  1. Hardware  ตองมีคุณภาพสูง  มีการรับประกัน ติดตั้งซอฟแวรตรวจไวรัส 
  2. Hardware  ตองมีการบํารุงรักษาตลอดเวลา และใชอุปกรณมาตรฐาน 
  3. Software   ตองใชซอฟแวรมาตรฐาน เปนของแท 
  4. ตองมีคูมือผูใช 
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1.3 วิธีการ/กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ 
 

(1)  การจัดทําแผน  5  ป  และ  1  ป  ตามยุทธศาสตรของโครงการในแตละดาน 
โครงการชลประทานเลย มีการจัดทําแผนงาน 5 ป และแผนงานระยะเรงดวน 1 ป ตาม

ยุทธศาสตรของโครงการชลประทานเลย และกรมชลประทานในแตละดาน และในแตละปจะมีการ

ตรวจสอบแผนงานและปรับแก เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความเรงดวนกับทาง

สํานักงานชลประทานท่ี 5 เปนประจํา 

(2) วิธีการในการจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา และการจัดสรรงบประมาณ 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีจัดการความสําคัญของปญหาในพื้นท่ีฝายสงน้ําและบํารุงรักษา

ตางๆ เสนอเขามา  โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

1. ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น  

2. ผลประโยชนท่ีไดรับ 

3. ลําดับการรองขอ 

ในการแกไขปญหาในพื้นท่ี  และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย  เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินงาน  และทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 (3) วิธีการวิเคราะหและจัดทําแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง  ตาม

แนวทางที่กรมฯกําหนด 

โครงการไดดําเนินการโดยการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความเส่ียง  เพื่อใหครอบคลุมในทุกประเด็น  โดยวิเคราะหจาก  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

 (4) วิธีการติดตาม คาดการณ  และทบทวน  ผลการดําเนินการของแผนปฏิบัติการ  5  ป  

เพ่ือใหผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

ในการทบทวนและคาดการณผลการดําเนินการของแผนปฏิบัติการ 5 ป นั้น โครงการ

ชลประทานเลย  ไดมีการทบทวนเปนประจําทุกป  เพื่อจะไดมีการปรับแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง

กับพื้นท่ี  และทันตอความตองการของผูรับบริการ  ซึ่งเมื่อทบทวนเสร็จแลวจะแจงใหผูรับผิดชอบ

ทราบและดําเนินการตอไป 
 
1.4 วิธีการจัดวางอัตรากําลังบุคลากรอยางเหมาะสม 

โครงการฯไดจัดวางอัตรากําลังบุคลากรใหสอดคลองกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และปริมาณงาน

ท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถ ความรู และพื้นฐานของแตละบุคคล มีการกระจายความ

รับผิดชอบไปยังฝายตางๆ ใหอิสระในการปฏิบัติงาน แตตองอยูในกรอบและกฏเกณฑ สามารถท่ีจะ

ปรับเปล่ียนโยกยายเฉพาะกิจ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
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1.5 การจําแนกกลุมผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียมีอะไรบาง 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกําหนดผูรับบริการตามประเภทการใหบริการ โดยแบง

ออกเปน 3 ประเภทคือ 
1. ผูรับบริการประเภทผูใชน้ํา มีการกําหนดตามวัตถุประสงคของการใชน้ํา ออกเปน  3 

วัตถุประสงค  คือ 
1.1 เพื่อการเกษตรกรรม ประกอบดวย ผูใชน้ําเพื่อเกษตรกรรมในเขตชลประทาน และ 

ผูใชน้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 
1.2 เพื่อการอุปโภค-บริโภค ประกอบดวย ผูใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
1.3 เพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบดวย ผูใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

2. ผูรับบริการประเภทผูไดรับผลกระทบจากน้ํา เปนผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบจากน้ํา
ทวม น้ําแลง  น้ําเสีย ซึ่งเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 3 การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้ํา ประกอบดวย ผูไดรับผลกระทบจากน้ํา 

3. ผูรับบริการประเภทอื่น ๆ เชน หนวยราชการตาง ๆ 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียตามประเภทผูไดรับผลกระทบ 

จากการดําเนินงานของสวนราชการ ประกอบดวย ประชาชนผูถูกเวนคืนหรือขอใชท่ีดินเพื่อการ
ชลประทาน  และกําหนดตามประเภทผูกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของสวนราชการ 
ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
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หมวดที�  2 

การสร้างความสัมพันธ์  

2.1 วิธีการ/กระบวนการในการใหบริการกับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(ที่ระบุไวในข อ1.5)  

การกําหนดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชองทางการติดตอของ
ผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางในการกําหนดวิธี
ปฏิบัติของบุคลากร 

การทําใหมั่นใจไดวา
บุคคลากรที่เกี่ยวของทุกคน
ไดปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่

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

1.ประชุมชี้แจงแนวทางวิธี
ปฏิบัติในการใหขอมูลขาวสาร
แกเจาหนาท่ีไดรับทราบ 
2.กําหนดผังกํากับงาน 
 3.มอบหมายหนาท่ี 
4.สรางจิตสํานึกในการบริการ
ท่ีดี 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการติดตอ 
2.สอบถามผูรับบริการดวยตัว
ผูบริการเอง 
3.รายงานในท่ีประชุม 
 

 
2.2 วิธีการเพิ่มขีดความสามารถ/ศกัยภาพของทีมงานตอการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทํางาน 

1.การนําระบบเทคโนโลยี อุปกรณ  เคร่ืองมือในการปฏิบัติการ และสิ่งอํานวยความสะดวก

มาใชในการปฏิบัติงาน 

โครงการฯ ไดนําระบบเทคโนโลยี อุปกรณ  เคร่ืองมือในการปฏิบัติการ และส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว เชน ระบบ VPN อุปกรณ

คอมพิวเตอร รถยนต กลอง GPS เปนตน 

2. ระบบการประเมินผลบุคลากรภายในโครงการ การยกยองชมเชย และการใหรางวัล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละคร้ัง  โครงการฯ จะแจงผลการประเมินใหผูรับ
การประเมินทราบเปนรายบุคคล  โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  มี
การยกยอง  ชมเชยบุคลากร ท่ีมีผลการปฏิบัติราชการดี และพิจารณาความดีความชอบใหตามผล
การปฏิบัติราชการ  เพื่อสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดี
ย่ิงขึ้น 

3. การสรรหาและการวาจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการ 

การจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการจะคํานึงถึงความรูความสามารถและประสบการณ

ในการทํางานซึ่งสวนใหญจะเปนผูท่ีถูกจางอยูเดิมในการจางบางคร้ังอาจจะมีการสอบคัดเลือก  

เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
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4. การจัดวางอัตรากําลังบุคลากรอยางเหมาะสม 

โครงการฯไดจัดวางอัตรากําลังบุคลากรใหสอดคลองกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และปริมาณงาน

ท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถ ความรู และพื้นฐานของแตละบุคคล มีการกระจายความ

รับผิดชอบไปยังฝายตางๆ ใหอิสระในการปฏิบัติงาน แตตองอยูในกรอบและกฏเกณฑ สามารถท่ีจะ

ปรับเปล่ียนโยกยายเฉพาะกิจ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
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หมวดที� 3 

การบริหารจัดการ 
 
 

3.1 วิธีการรับทราบ/รับรู/คํานวณปริมาณน้ําตนทุนในการจัดสรรน้ํา หรือการระบายน้ําในแต 
ฤดูกาล 

ฝายสงน้ําฯในพื้นท่ี จะทําการสํารวจขอมูลตางๆ เชนพื้นท่ีเพาะปลูก ชนิดพืชท่ีปลูก ฯลฯ 

และรวบรวมขอมูลในแตละอางเก็บน้ําขนาดกลางในความรับผิดชอบ สงใหโครงการฯดําเนินการ

วางแผนตอไป  โดยโครงการฯไดจัดทําการวิเคราะหปริมาณน้ําตนทุน (ROS) ตามโปรแกรม ROS 

ของกรมฯ ในอางเก็บน้ําขนาดกลางและจัดทําแผนจัดสรรน้ํารายฤดูกาลตามสํานักอุทกฯ 
 

3.2 การนําปริมาณน้ําตนทุนที่ไดรับมาวางแผนจัดสรรน้ํา/ระบายน้ํา 
โครงการฯไดจัดทําแผนจัดสรรน้ํารายฤดูกาลตามสํานักอุทกฯ 

 
 
 

3.3 การแจงขาวสารใหผูใชน้ําทราบท้ังกอนและระหวางสงน้ํา/การแจงขาวสารใหผูรับบริการ             
และผูมีสวนไดสวนเสียในลําน้ําที่รับผิดชอบ 

โครงการฯ  ไดแจงขาวสารใหผูใชน้ําทราบท้ังกอน  และระหวางสงน้ํา  และการปองกัน
และบรรเทาภัยจากน้ํา ทางชองทางดังนี้ 

1.  กรณีการสงน้ําในพื้นท่ีชลประทาน  จะแจงขาวสารโดยการจัดประชุมกลุมผูใชน้ํา  
ทางวิทยุชุมชน  หอกระจายเสียงประจําหมูบาน  และแจงผานประธานกลุมผูใชน้ํา 

2.  กรณีการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  จะแจงขาวสารเปนหนังสือและทาง 
internet ไปท่ี  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาล  อําเภอ  จังหวัด  เพื่อใหรับทราบ
ความกาวหนาของพายุ  ปริมาณน้ําฝน  ปริมาณน้ําทา  ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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3.4 การควบคุมการสงน้ําในระดับตาง ๆ/การควบคุมการระบายน้ําในระดับตาง ๆ  
เนื่องจาก โครงการฯ รับผิดชอบอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 1 4 อางฯ จึงมอบหมาย

ใหฝายสงน้ําในพื้นท่ี เปนผูดําเนินการควบคุมการสงน้ํา และรายงานใหฝายจัดสรรน้ําทราบ  
 
 

3.5 การดําเนินงานปองกันและบรรเทาภัยจากน้ําหรือในสภาวะวิกฤต (น้ําทวม/น้ําแลง/น้ําเสีย) 
โครงการฯไดดําเนินการจัดทําแผนงานปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา โดยแบงเปน แผน

กอนน้ํามา,ระหวางน้ํามา และหลังเกิดอุทกภัย ซึ่งมีท้ังมาตรการใชส่ิงกอสรางและไมใชส่ิงกอสราง 

ตามปฏิทินการดําเนินการ 

 

การใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤติ 

 โครงการดําเนินการโดยการจัดสงเคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนท่ีใหความชวยเหลือในกรณีท่ีมีภัยอัน

เกิดจากน้ํา  ท้ังภัยแลงและน้ําทวม  เชนการสูบน้ําจากกนอางเพื่อบรรเทาภัยแลง  เปนตน 
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3.6 การดําเนินการจัดทําบันทึกประวัติการตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษาอาคาร 
ชลประทาน/Walk through 

โครงการฯ ไดดําเนินการบํารุงรักษาปกติเชิงปองกัน โดยทําการตรวจสอบสภาพอาคารกอน

ฤดูกาลสงน้ํา ดังนี้ 

-  การบํารุงรักษาเขื่อนเก็บกักน้ําและอาคารประกอบ  โดยการจัดเรียงหินท้ิงดานหนามิ
ใหเกิดโพรงลึก  การตัดหญาลาดเขื่อน  บํารุงรักษาเคร่ืองกวานบานระบายโดยการทาจารบีท่ีเฟอง
และเกลียว  เติมน้ํามันไฮดรอลิก  และทาสีบานระบาย 

-  การบํารุงรักษาคลองสงน้ํา  โดยการอุดรูโพรงบริเวณขอบคลอง  ตัดหญาและตนไม
ตามแนวคลอง 

-  การบํารุงรักษาอาคารชลประทานในคลองสงน้ํา  โดยการบํารุงรักษาเคร่ืองกวานบาน
ระบาย  ทาจารบีและทาสีบานระบาย  จัดเรียงหินดานหนาและดานทายอาคารใหมีความมั่นคง
แข็งแรง  อุดรูโพรงบริเวณโดยรอบอาคาร  กําจัดขยะดานหนาอาคารบังคับน้ําและเขียน กม. ท่ี
อาคารใหชัดเจน 

สําหรับในกรณีเรงดวน ฝายสงน้ําท่ีรับผิดชอบจะดําเนินการทันที หากตองการความ
ชวยเหลือจะประสานกับโครงการฯอยางเรงดวน 

เมื่อดําเนินการบํารุงรักษาปกติเสร็จเรียบรอยฝายสงน้ําจะจัดทํารายงานจัดสงให
โครงการฯ พิจารณาตรวจสอบประเมินผล หากเห็นสมควรท่ีจะตองดําเนินการซอมแซมปรับปรุงก็
จะไดจัดทําเขาแผนงานซอมแซมปรับปรุงตอไป 
 
3.7 การคิดคน/นํานวัตกรรมมาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการทํางาน  

โครงการชลประทานเลย มีเทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ ในการ
ใหบริการและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เทคโนโลยีดานวิศวกรรม และบริหารจัดการน้ํา 
2.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและตัดสินใจ  
       - ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 
       - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
       - ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
       - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณ 
การเงิน พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
1. เคร่ืองมือ ดานอุตุ-อุทกวิทยา  
2. เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะแลขนสง เชน เคร่ืองสูบน้ํา 
3. อุปกรณควบคุมอาคารชลประทานตางๆเชน อาคาร
บังคับน้ํา ท้ังแบบ Manual และ Automatic  
4. อุปกรณคอมพิวเตอร ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบ อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร  LAN  
5. อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน  
6. อุปกรณเคร่ืองมือส่ือสาร วิทยุ โทรศัพท โทรสาร ท่ี
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ส่ิงอํานวยความสะดวก 

สามารถติดตอส่ือสารไดทุกระดับ   
       โครงการชลประทานมีหนวยงานในสังกัดกระจายอยู
ในจังหวัดเลย ชวยอํานวยความสะดวกในงานดานตางๆให
มีความคลองตัวสําหรับการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ในพื้นท่ี  โดยมี  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ท่ี 1 - 4 มี
หนาท่ีรับผิดชอบครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัดเลย 

 
3.8 วิธีการสรางการมีสวนรวมกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละฤดูกาล 

- การรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) การจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกําหนดผูรับบริการตามประเภทการใหบริการ โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภทคือ 

1. ผูรับบริการประเภทผูใชน้ํา มีการกําหนดตามวัตถุประสงคของการใชน้ํา ออกเปน  3 
วัตถุประสงค  คือ 

1.1 เพื่อการเกษตรกรรม ประกอบดวย ผูใชน้ําเพื่อเกษตรกรรมในเขตชลประทาน 
และ ผูใชน้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 

1.2 เพื่อการอุปโภค-บริโภค ประกอบดวย ผูใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
1.3 เพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบดวย ผูใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

2. ผูรับบริการประเภทผูไดรับผลกระทบจากน้ํา เปนผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบจากน้ํา
ทวม น้ําแลง  น้ําเสีย ซึ่งเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 3 การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ํา ประกอบดวย ผูไดรับผลกระทบจากน้ํา 

3. ผูรับบริการประเภทอื่น ๆ เชน หนวยราชการตาง ๆ 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียตามประเภทผูไดรับ

ผลกระทบ จากการดําเนินงานของสวนราชการ ประกอบดวย ประชาชนผูถูกเวนคืนหรือขอใช
ท่ีดินเพื่อการชลประทาน  และกําหนดตามประเภทผูกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของ
สวนราชการ ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 

(2) การกําหนดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชองทางการติดตอของ
ผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางในการกําหนดวิธี
ปฏิบัติของบุคลากร 

การทําใหมั่นใจไดวา
บุคคลากรที่เกี่ยวของทุกคน
ไดปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่

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

1.ประชุมชี้แจงแนวทางวิธี
ปฏิบัติในการใหขอมูลขาวสาร
แกเจาหนาท่ีไดรับทราบ 
2.กําหนดผังกํากับงาน 
 3.มอบหมายหนาท่ี 
4.สรางจิตสํานึกในการบริการท่ีดี 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการติดตอ 
2.สอบถามผูรับบริการดวยตัว
ผูบริการเอง 
3.รายงานในท่ีประชุม 
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น้ําหนัก :  รอยละ 13.32

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการวัดจํานวนความหนาแนนของการปลูกพืช หรือความถี่ของการใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกในรอบป

ถามีการปลูกพืชเต็มพื้นที่เพียงครั้งเดียวในรอบป (Cropping Intensity)ในรอบปนั้นจะเทากับ 100 โดย

พื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตลประทาน หมายถึง จํานวนพื้นที่เพาะปลูกไดแก นาขาว พืชผัก ผลไม ไมยืนตน

รวมทั้งพื้นที่ บอปลา บอกุง ที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในแตละป ในเขตพื้นที่รับริการน้ําจากระบชลประทาน

วิธีการเก็บขอมูล

โครงการฯ ใหเจาหนาที่สํารวจและเก็บขอมูลพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการฯทั้งใน

สูตรการคํานวณ 

                         พื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตลประทาน x  100

                 พื้นที่ชลประทาน

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณป 2562

หมายเหตุ  ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป  คือ  ปปจจุบัน  และ 3 ปยอนหลัง

พื้นที่ชลประทานทั้งโครงการ = 22,185 ไร

การคํานวณป 2562

รอยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตโครงการ =(11,979 - 2,696) *100/22,185 =41.84%

รวมพื้นที่ปลูกจริง

(ไร)

11,195

1,137

2,308

35

14,675




พื้นที่เพาะปลูกจริงฤดูแลง

(ไร)

0

366

2,300

30

2,696

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (Cropping Intensity)

ชนิดพืช

ออย

ฤฝนและฤดูแลง  ไมรวมพื้นที่นอกเขตชลประทาน  สําหรับพืชอายุยาวใหนับครั้งเดียว




พื้นที่เพาะปลูกจริงฤดูฝน

(ไร)

11,195

771

8

รวม

พืชไร

พืชสวน

ขาว

5

11,979
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ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

หมายเหตุ  ในการเขียนกราฟไมนําเครื่องหมายลบ (-) นําหนาตัวเลข

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

คาคะแนนที่ได คะแนน

  กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

ระดับคะแนน

5

±151%

3 4

±143%±147%

2

1

±139%

1

2561
41.84%

±135%

29.99% 27.01%
2560

ตัวี้วัด

2562
42.35%

รอยละพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขต
ชลประทาน (Cropping Intensity)

2559

-

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

120.00 

140.00 

160.00 

2559 2560 2561 2562

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend
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ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความเสียหายของพืเศรษฐกิจในเขตลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง

น้ําหนัก : รอยละ  6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจจากการริหารจัดการน้ําของโครงการฯ 'ตลอดฤดูฝนและฤดู

แลง โดยพื้นที่ดังกลาวจะตองอยูในแผนการสงน้ําของโครงการฯ และเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง
วิธีการเก็บขอมูล

ทําการสํารวจและเก็บขอมูลความเสียายของพื้นที่เพาะปลูกที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแลงที่เสียหาย

โดยสิ้นเงทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง

สูตรการคํานวณ 

     (พื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในฤดูฝน + ฤดูแลง) X 100

                 จํานวนพื้นที่เพาะปลูกจริง (ฤดูฝน +  ฤดูแลง)

พื้นที่ไดรับความเสียหายจากภัยน้ําทวม พื้นที่ไดรับความเสียหายจากภัยแลง (ป 2562) 

หมายเหตุ  ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป  คือ  ปปจจุบัน  และ 3 ปยอนหลัง

การคําณวนป 2562

รอยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง

 =(904*100)/11,195 = 8.07

ขอมูลยอนหลัง (3 ป)

พื้นที่ที่เสียหาย (ไร)

11,195

0

11,195

904

0

904

2562

ขาว

ขาว

 - -

แลง

รวม

 -
2559 2560 2561

สาเหตุ

ภัยแลง

ชนิดพืชฤดู พื้นที่เพาะปลูกจริง

(ไร)

8.07

ฝน
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เกณฑการใหคะแนน  (Le)

Interpolate = (0.195-0.145) =0.05 ,(2-3) =-1 ,0.195 -0.16 = 0.035 ,0.035/0.05*-1 = - 0.7

ดังนั้น 2 - (-0.7) = 2.7

คาคะแนนที่ได คะแนน

  กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

ระดับคะแนน

2.8

1 2 3 4
ตัวชี้วัด

5

0.145 0.095 0.0450.245 0.195

ฐ

ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและ

ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง 

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

2559 2560 2561 2562

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend
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น้ําหนัก : รอยละ  6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

รอยละของการวัดคุณภาพน้ําลประทานตามจุดตรวจวัดที่กําหนดที่วัดจริงตอจุดวัดที่กําหนดหมายถึง 

การตรวจวัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบวัดคุณภาพน้ําตามขอกําหนดของสํานักบริหารจัดการน้ํา

และอุทกวิทยากําหนดใหมีการตรวจวัดตามเกณฑมาตรฐานการวัดคุณภาพน้ํา ที่โครงการฯ กําหนดไวลวงหนา

และมีกําหนดระยะเวลาวัดไวอยางชัดเจน
วิธีการเก็บขอมูล

ใหโครงการฯ  กําหนดจุดการตรวจวัดคุณภาพน้ําภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ หรือรวบรวมขอมูลของ

ฝายสงน้ําที่รับผิดชอบ เชนบริเวณอางเก็บน้ํา  คลองสงน้ํา  และคลองระบายน้ํา โดยระบุจุดตรวจวัดใหชัดเจน

และกําหนดชวงเวลาในการตรวจวัด  เชน วัดทุกเดือน วัดทุก 3 เดือน เปนตน และดําเนินการตรวจวัดตามที่

กําหนด  โดยนับจํานวนครั้งที่วัดจริงที่จุดวัดทั้งหมดเทียบกับจํานวนครั้งที่ตองวัดตามแผนงานที่กําหนดไว

สูตรการคํานวณ 

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

หมายเหตุ  ใหใสขอมูลทั้งหมด  4  ป  คือ ปปจจุบัน  และ 3 ปยอนหลัง

36

36

36

362562

36

ุ
ตามแผนที่กําหนดไว

ตามแผนที่กําหนดไว

จํานวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ําชลประทานทั้งปตามแผนที่กําหนดไว

จํานวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ําชลประทานจริงที่จุดวัด×100

2559

2560

ตัวชี้วัดที่ 3  รอยละของการวัดที่จุดวัดคุณภาพน้ําชลประทานตามจุดตรวจวัดที่กําหนด

ป พ.ศ.
จํานวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ําชลประทานจริง

ที่จุดตรวจวัด

36

36

36

2561
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 = 36*100/36 = 100%

ขอมูลยอนหลัง  (ไมนอยกวา  3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

คาคะแนนที่ได คะแนน

2559 2560 2561 2562

90 100

2 3

การคํานวณป  2562
รอยละของการวัดคุณภาพน้ําชลประทานตอจํานวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ําชลประทานทั้งปตามแผนที่กําหนด

51 4

5

100% 100% 100% 100%

รอยละของการวัดที่จุดวัดคุณภาพน้ํา
ชลประทานตามจุดวัดคุณภาพ
ชลประทานที่กําหนด

60 70 80
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กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)
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น้ําหนัก : รอยละ  6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการวัดคุณภาพการใหบริการของโครงการที่มีตอลูกคาตามรายละเอียดแบบประเมินความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจที่กําหนด โดยจะดูในเรื่องความพึงพอใจตอการบริหารจัดการน้ําของโครงการ

วิธีการเก็บขอมูล

โครงการใหเจาหนาที่ออกสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจและไม

สูตรการคํานวณ 

    1.4 เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูใชน้ํา

D1 D2 D3 D4 n

    1.3 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และตอบปญหา ขอซักถาม
ไดเปนอยางดี

C1 C2 C3 C4 n

n

    1.2 เจาหนาที่เอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ ออกพบปะ
เกษตรกรอยางสม่ําเสมอ

B1 B2 B3 B4 n

ที่สุด ที่สุด

 1. การใหบริการของเจาหนาที่ชลประทาน

    1.1 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส A1 A2 A3 A4

2 3 4

นอย นอย มาก มาก

ตัวชี้วัดที่ 4  รอยละของผูใชน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานที่พอใจตอการบริหารจัดการน้ํา

พึงพอใจ (แบบ สสช.P1) ของกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  โดยใชกลุมตัวอยางจะตองครอบคลุม

ตั้งแตตนคลอง  กลางคลอง  และปลายคลอง  และครอบคลุมทุกกลุมผูใชน้ํา  โดยทําการประเมินชวง

เดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกป

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

จํานวนผูแสดงความคิดเห็นแตละ รวม
จํานวน
ผูตอบ
แบบ

สํารวจ

ระดับ

1
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    4.3 ไมมีปญหาความขัดแยงระหวางผูใชน้ํา M1 M2 M3 M4 n

    4.2 ผูใชน้ําสามารถเพาะปลูกไดพื้นที่ ตามที่วางแผน
รวมกับชลประทาน

L1 L2 L3 L4 n

 4. ความพึงพอใจตอผลการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน

    4.1 ผูใชน้ําไดรับน้ํา ตามแผนที่กําหนด K1 K2 K3 K4 n

    3.2 ผูใชน้ํามีชองทาง และสามารถติดตอกับเจาหนาที่
ชลประทานไดอยางสะดวก รวดเร็ว

J1 J2 J3 J4 n

 3. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให

    3.1 คลองสงน้ําคูสงน้ํา ถนนบนคันคลองและอาคาร
บังคับน้ําอยูในสภาพดี พรอมใชงาน

I1 I2 I3 I4 n

    2.4 เกษตรกรผูใชน้ํารวมกันขุดลอก คู คลองสงน้ํา
อยางสม่ําเสมอ

H1 H2 H3 H4 n

    2.3 มีการกําหนดแผนการสงน้ําประจําฤดูกาลที่ชัดเจน G1 G2 G3 G4 n

    2.2 มีการสํารวจความตองการเพาะปลูก กอนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก

F1 F2 F3 F4 n

 2. ความพึงพอใจในกระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน

    2.1 มีการแจงขอมูลขาวสาร แกผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอ E1 E2 E3 E4 n

มาก มาก

ที่สุด ที่สุด

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

จํานวนผูแสดงความคิดเห็นแตละ รวม
จํานวน
ผูตอบ
แบบ

สํารวจ

ระดับ

1 2 3 4

นอย นอย
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    3.2 ผูใชน้ํามีชองทาง และสามารถ
ติดตอกับเจาหนาที่ชลประทานได
อยางสะดวก รวดเร็ว

(J1x1)+(J2x2)+(J3x3)+(J4x4) Ʃ J Ʃ J / n

คะแนนความพึงพอใจใน
กระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษา
ของกรมชลประทาน

(Ʃ E + Ʃ F + Ʃ G + Ʃ H) Z2

 3. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให

    3.1 คลองสงน้ําคูสงน้ํา ถนนบน
คันคลองและอาคารบังคับน้ําอยูใน
สภาพดีพรอมใชงาน

(I1x1)+(I2x2)+(I3x3)+(I4x4) Ʃ I Ʃ I / n

    2.3 มีการกําหนดแผนการสงน้ํา
ประจําฤดูกาลที่ชัดเจน

(G1x1)+(G2x2)+(G3x3)+(G4x4) Ʃ G Ʃ G / n

    2.4 เกษตรกรผูใชน้ํารวมกันขุด
ลอก คู คลองสงน้ําอยางสม่ําเสมอ

(H1x1)+(H2x2)+(H3x3)+(H4x4) Ʃ H Ʃ H / n

 2. ความพึงพอใจในกระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน

    2.1 มีการแจงขอมูลขาวสาร แก
ผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอ

(E1x1)+(E2x2)+(E3x3)+(E4x4) Ʃ E Ʃ E / n

    2.2 มีการสํารวจความตองการ
เพาะปลูก กอนถึงฤดูกาลเพาะปลูก

(F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4) Ʃ F Ʃ F / n

    1.4 เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของผูใชน้ํา

(D1x1)+(D2x2)+(D3x3)+(D4x4) Ʃ D Ʃ D / n

คะแนนความพึงพอใจการใหบริการ
ของเจาหนาที่ชลประทาน

(Ʃ A + Ʃ B + Ʃ C + Ʃ D) Z1

    1.2 เจาหนาที่เอาใจใสในการ
ปฏิบัติหนาที่ ออกพบปะเกษตรกร
อยางสม่ําเสมอ

(B1x1)+(B2x2)+(B3x3)+(B4x4) Ʃ B Ʃ B / n

    1.3 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และ
ตอบปญหา ขอซักถามไดเปนอยางดี

(C1x1)+(C2x2)+(C3x3)+(C4x4) Ʃ C Ʃ C / n

ประเด็นวัดความพึงพอใจ การคํานวณ
ผลรวม
คะแนน

คาคะแนน
ความพึง

พอใจแตละ
ประเด็นยอย

 1. การใหบริการของเจาหนาที่ชลประทาน

    1.1 เจาหนาที่ใหบริการดวยความ
สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส

(A1x1)+(A2x2)+(A3x3)+(A4x4) Ʃ A Ʃ A / n
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    1.4 เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูใชน้ํา

0 0 34 5 39

    1.3 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และตอบปญหา ขอ
ซักถามไดเปนอยางดี

0 0 29 10 39

    1.2 เจาหนาที่เอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ ออก
พบปะเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ

0 2 29 8 39

 1. การใหบริการของเจาหนาที่ชลประทาน

    1.1 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใส

0 0 32 7 39

3 4

นอย
ที่สุด

นอย มาก
มาก
ที่สุด

คิดคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

(Z1 + Z2 + Z3 + Z4)/13 = Y

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ Y*100/4

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

จํานวนผูแสดงความคิดเห็นแตละระดับ รวม
จํานวน
ผูตอบ
แบบ

สํารวจ

1 2

    4.3 ไมมีปญหาความขัดแยง
ระหวางผูใชน้ํา

(M1x1)+(M2x2)+(M3x3)+(M4x4) Ʃ M Ʃ M / n

ความพึงพอใจตอผลการสงน้ําและ
บํารุงรักษาของกรมชลประทาน

(Ʃ K + Ʃ L + Ʃ M) Z4

 4. ความพึงพอใจตอผลการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน

    4.1 ผูใชน้ําไดรับน้ํา ตามแผนที่
กําหนด

(K1x1)+(K2x2)+(K3x3)+(K4x4) Ʃ K Ʃ K / n

    4.2 ผูใชน้ําสามารถเพาะปลูกได
พื้นที่ตามที่วางแผนรวมกับชลประทาน

(L1x1)+(L2x2)+(L3x3)+(L4x4) Ʃ L Ʃ L / n

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให

(Ʃ I + Ʃ J) Z3
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    4.3 ไมมีปญหาความขัดแยงระหวางผูใชน้ํา 0 0 25 14 39

    4.2 ผูใชน้ําสามารถเพาะปลูกไดพื้นที่ ตามที่
วางแผนรวมกับชลประทาน

0 1 29 9 39

 4. ความพึงพอใจตอผลการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรม
ชลประทาน

    4.1 ผูใชน้ําไดรับน้ํา ตามแผนที่กําหนด 0 1 30 8 39

    3.2 ผูใชน้ํามีชองทาง และสามารถติดตอกับ
เจาหนาที่ชลประทานไดอยางสะดวก รวดเร็ว

0 1 26 12 39

 3. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกที่กรม
ชลประทานจัดให

    3.1 คลองสงน้ําคูสงน้ํา ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้ําอยูในสภาพดี พรอมใชงาน

0 0 29 10 39

    2.4 เกษตรกรผูใชน้ํารวมกันขุดลอก คู คลองสง
น้ําอยางสม่ําเสมอ

0 0 26 13 39

   2.3 มีการกําหนดแผนการสงน้ําประจําฤดูกาลที่
ชัดเจน

0 0 29 10 39

   2.2 มีการสํารวจความตองการเพาะปลูก กอนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก

0 1 26 12 39

 2. ความพึงพอใจในกระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรม
ชลประทาน

   2.1 มีการแจงขอมูลขาวสาร แกผูใชน้ําอยาง
สม่ําเสมอ

0 2 29 8 39
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    2.4 เกษตรกรผูใชน้ํารวมกันขุด
ลอก คู คลองสงน้ําอยางสม่ําเสมอ

(0x1) + (0x2)+
(26x3) + (13x4)

130
130/39 
= 3.33

    2.2 มีการสํารวจความตองการ
เพาะปลูก กอนถึงฤดูกาลเพาะปลูก

(0x1) + (1x2)+
26x3) + (12x4)

128
128/39 
= 3.28

    2.3 มีการกําหนดแผนการสงน้ํา
ประจําฤดูกาลที่ชัดเจน

(0x1) + (0x2)+
(29x3) + (10x4)

127
127/39 
= 3.26

คะแนนความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาที่ขล
ประทาน

(3.18 + 3.15 + 3.26 + 3.13) = 12.72

 2. ความพึงพอใจในกระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษาของ
กรมชลประทาน

    2.1 มีการแจงขอมูลขาวสาร แก
ผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอ

(0x1) + (2x2)+
(29x3) + (8x4)

123
123/39 
= 3.15

    1.3 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และ
ตอบปญหา ขอซักถามไดเปน
อยางดี

(0x1) + (0x2)+
(29x3) + 10x4)

127
127/39 
= 3.26

    1.4 เจาหนาที่รับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชน้ํา

(0x1) + (0x2)+
(34x3) + (5x4)

122
122/39 
= 3.13

 1. การใหบริการของเจาหนาที่
ชลประทาน

    1.1 เจาหนาที่ใหบริการดวย
ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส

(0x1) + (0x2)+
(32x3) + (7x4)

124
124/39 
= 3.18

    1.2 เจาหนาที่เอาใจใสในการ
ปฏิบัติหนาที่ ออกพบปะเกษตรกร
อยางสม่ําเสมอ

(0x1) + (2x2)+
(29x3) + (8x4)

123
123/39 
= 3.15

การคํานวณป 2562

ประเด็นวัดความพึงพอใจ การคํานวณ ผลรวมคะแนน

คาคะแนน
ความพึง

พอใจแตละ
ประเด็นยอย
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หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 3.23 x 100 / 4 = 80.75%

ความพึงพอใจตอผลการสงน้ําและ
บํารุงรักษาของกรมชลประทาน

(3.18 + 3.21 + 3.36) = 9.75

คิดคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

(12.72 + 13.02 + 6.54 + 9.75)/13 = 3.23

    4.2 ผูใชน้ําสามารถเพาะปลูกได
พื้นที่ ตามที่วางแผนรวมกับ
ชลประทาน

(0x1) + (1x2)+
(29x3) + (9x4)

125
125/39 
= 3.21

    4.3 ไมมีปญหาความขัดแยง
ระหวางผูใชน้ํา

(0x1) + (0x2)+
(25x3) + (14x4)

131
131/39 
= 3.36

 4. ความพึงพอใจตอผลการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน

    4.1 ผูใชน้ําไดรับน้ํา ตามแผนที่
กําหนด

(0x1) + (1x2)+
(30x3) + (8x4)

124
124/39 
= 3.18

    3.2 ผูใชน้ํามีชองทาง และ
สามารถติดตอกับเจาหนาที่
ชลประทานไดอยางสะดวก รวดเร็ว

(0x1) + (1x2)+
(26x3) + (12x4)

128
128/39 
= 3.28

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให

(3.26 + 3.28) = 6.54

 3. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให

    3.1 คลองสงน้ํา คูสงน้ํา ถนน
บนคันคลองและอาคารบังคับน้ําอยู
ในสภาพดี พรอมใชงาน

(0x1) + (0x2)+
(29x3) + (10x4)

127
127/39 
= 3.26

คะแนนความพึงพอใจใน
กระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษา
ของกรมชลประทาน

(3.15 + 3.28 + 3.26 + 3.33) = 13.02
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ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน (Le)

Interpolate = (85 - 80) = 5 , (2 - 1) = 1 ดังนั้น (85 - 80.75) = 4.25 , 4.25/5 x 1 = 0.85

จะไดคะแนน = (5 - 0.85) = 4.15

คาคะแนนที่ได คะแนน

รอยละของผูใชน้ําทุกภาคสวนในเขต
พื้นที่ชลประทานที่พึงพอใจตอการ
บริหารจัดการน้ํา

65 70 75 80 85

82.3 81.4 80.5 80.75

1 2 3 4 5

2559 2560 2561 2562

4.15
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กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)
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น้ําหนัก : รอยละ  6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูฝน ซึ่งหมายถึงอัตราสวนที่คิดเปน

เปอรเซ็นระหวางปริมาณน้ําสุทธิที่จะตองใหแกพืช (Net Water Application) ตอปริมาณน้ําทั้งหมดที่ตอง

ใหแกพืช (Gross Water Application)

วิธีการเก็บขอมูล

โครงการฯ ตองทําการเก็บขอมูลปริมาณน้ําที่สงจริงเปนรายวัน และรวบรวมวิเคราะหเปนขอมูลราย

สัปดาห รายเดือน จนเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูฝน จึงรวบรวมวิเคราะหวาตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใชน้ํา

ทั้งหมดเปนปริมาณเทาใด แลวนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่ตองสงตามทฤษฎี

สูตรการคํานวณ 
(ปริมาณนําตามทฤษฎี - ฝนใชการ + การรัวซึม) × 100

ปริมาณน้ําที่สงจริงตลอดฤดูฝน

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

การคํานวณป 2562

ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน = (3.019-0.203+3.06)*100/15.535 = 37.82

ตัวชี้วัดที่ 5  ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน

ลําดับที่ รายการ ลบ.ม.

1

3 ปริมาณน้ํารั่วซึม 3.06

ปริมาณน้ําตามทฤษฎี 3.019

2 ปริมาณน้ําจากฝนใชการ 0.203

ปริมาณน้ําสงจริง 15.5354
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ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

2.78

2559 2561 2562

37.38%
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น้ําหนัก : รอยละ  6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูแลง ซึ่งหมายถึงอัตราสวนที่คิดเปน

เปอรเซ็นระหวางปริมาณน้ําสุทธิจะตองใหแกพืช (Net Water Application) ตอปริมาณน้ําทั้งหมดที่ตอง

ใหแกพืช (Gross Water Application)

วิธีการเก็บขอมูล

โครงการฯ ตองทําการเก็บขอมูลปริมาณน้ําที่สงจริงเปนรายวัน และรวบรวมวิเคราะหเปนขอมูลราย

สัปดาห รายเดือน จนเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูแลง จึงรวบรวมวิเคราะหวาตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใชน้ํา

ทั้งหมดเปนปริมาณเทาใด แลวนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่ตองสงตามทฤษฎี

สูตรการคํานวณ 

(ปริมาณน้ําตามทฤษฎี - ฝนใชการ + การรั่วซึม) × 100

ปริมาณน้ําที่สงจริงตลอดฤดูแลง

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

การคํานวณป 2562

ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแลง =  = (2.752-.222+2.196)*100/2.554 = 48.27

2 ปริมาณน้ําจากฝนใชการ 0.222

ตัวชี้วัดที่ 6  ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแลง

3 ปริมาณน้ํารั่วซึม 0.151

ลําดับที่ รายการ ลบ.ม.

1 ปริมาณน้ําตามทฤษฎี 2.752

ปริมาณน้ําสงจริง 5.5544
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ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

5

2559 2560 2561 2562

60

48.96% 46.76% 50.72% 48.27%
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ตัวชี้วัด
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ชลประทานในฤดูแลง

20 30 40 50

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2559 2560 2561 2562

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend



- 48 -

คําอธิบายตัวชี้วัด

การพิจารณาผลสําเร็จเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจาย เปนตัวชี้วัด

ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณ รายจายลงทุนของโครงการ (ตามเลม พรบ.งบประมาณประจําป)

ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณโดยใชขอมูลดังกลาวจากระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบ Online ของกองแผนงานและงบประมาณเปนหลัก

วิธีการเก็บขอมูล

โครงการดําเนินการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามเลม พรบ.งบประมาณประจําป แลว

รายงานผลเบิกจายทาง Online ใหกองแผนงานและงบประมาณ ตาม พรบ.จะใชวงเงินงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน เปนฐานในการคํานวณ

สูตรการคํานวณ 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่โครงการเบิกจาย  x 100

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่โครงการไดรับ

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

ตัวชี้วัดที่ 7  รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนที่เปนไปตามแผน

หมวดงบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ งบประมาณที่ คิดเปนรอยละ

งบซอมแซม 100.00                  

ไดรับ เบิกจายจริง

36,815,087.52      

งบกปร.  -  -  -

รวม 211,913,839.83    211,911,606.40    100.00                  

งบพัฒนาแหลงน้ํา 87,055,053.92      87,055,053.92      100.00                  

งบพระราชดําริ 5,814,444.42        5,814,444.42        100.00                  

36,815,087.52      

น้ําหนัก  : รอยละ 10

งบปรับปรุง 82,229,253.97      82,227,020.54      99.99                    
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การคํานวณป 2562

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน =

(211,911,606.40/211,913,839.83)*100 = 99.99%

ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบ

ลงทุนที่เปนไปตามแผน  (รอยละ)

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

80% 85% 90% 95% 100%

1

1 2 3 4 5
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น้ําหนัก : รอยละ 13.32

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการตรวจสอบถึงสภาพอาคารควบคุมน้ําชลประทานของโครงการวาอยูในสภาพใชงานไดดีเปน

จํานวนเทาใด เมื่อเทียบกับปริมาณอาคารควบคุมน้ําทั้งหมด เพื่อจะดูถึงความสอดคลองกับการตั้ง

งบประมาณงานซอมแซม ปรับปรุงของโครงการ

วิธีการเก็บขอมูล

ออกสํารวจสภาพอาคารชลประทานทั้งหมดของฝายสงน้ําและบํารุงรักษาวาอยูในสภาพที่ใชงานได

เปนจํานวนเทาไร เพื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาคารชลประทานทั้งหมด ของโครงการโดยนําขอมูลที่ไดบันทึก

ลงในบัญชีประวัติอาคารชลประทาน

สูตรการคํานวณ 

(จํานวนอาคารควบคุมน้ําใน ระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ําที่มีสภาพพรอมใชงาน)  ×100

(จํานวนอาคารควบคุมน้ําในระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ําทั้งหมด

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

การคํานวณป 2562

รอยละของอาคารควบคุมน้ําในระบบสงน้ําและในระบบระบายน้ําที่อยูในสภาพใชงานไดดี 

= (1,420*100)/1,495 = 95.00%

หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

ตัวชี้วัดที่  8  รอยละของอาคารควบคุมน้ําในระบบสงน้ําและในระบบระบายน้ําที่อยูในสภาพใชงานไดดี

จํานวนอาคารควบคุมน้ําใน ระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ําที่มี
สภาพพรอมใชงาน

1,420

จํานวนอาคารควบคุมน้ําในระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ําทั้งหมด 1,495
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ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

Interpolate = (100-90) = 10 , (5 - 4) = 1 ดังนั้น (100 - 93.31 ) = 6.69/10*1 = 0.67

จะไดคะแนน = (5 - 0.67) = 4.33

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

96.19% 95.00% 93.31%

2559 2560 2561 2562

95.54%

4.33
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รอยละของอาคารควบคุมน้ําในระบบสง
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น้ําหนัก : รอยละ 6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการวัดถึงโครงการฯ วามีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ คิด

เปนรอยละ

วิธีการเก็บขอมูล

รวบรวมขอมูลพื้นที่ของกลุมผูใชน้ําชลประทานพื้นฐานจากฐานขอมูลองคกรผูใชน้ําชลประทานของ 

สูตรการคํานวณ 

(พื้นที่ของกลุมผูใชน้ําชลประทานพื้นฐาน) ×100

จํานวนพื้นที่ชลประทานของโครงการ

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

การคํานวณป 2562

รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานพื้นฐาน = (16,767*100)/22,185 = 75.58%

โครงการฯ  ที่กรอกขอมูลในระบบออนไลน

ตัวชี้วัดที่ 9  รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานพื้นฐาน        

พื้นที่ของกลุมผูใชน้ําฯพื้นฐาน (ไร) พื้นที่ชลประทานทั้งโครงการ (ไร)

16,767 22,185
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ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

3.5

รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการ
ตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานพื้นฐาน 50% 60% 70%

54321

80% 90%
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สมาคมฯ  และสหกรณฯ  ตอพื้นที่โครงการ     

น้ําหนัก : รอยละ 6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการวัดถึงโครงการมีการจัดตั้งกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุมเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ

สหกรณฯ ครอบคลุมพื้นที่โครงการที่รับผิดชอบคิดเปนรอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้ง ตอพื้นที่ตาม

แผนที่กําหนด

วิธีการเก็บขอมูล

รวบรวมขอมูลพื้นที่ของกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุมเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณฯจาก

ฐานขอมูลองคกรผูใชน้ําชลประทานของโครงการฯ ที่กรอกขอมูลในระบบออนไลน

สูตรการคํานวณ 

   (พื้นที่ของกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน  กลุมเกษตรกรฯสมาคมฯและสหกรณ) ×100

จํานวนพื้นที่ชลประทานของฝายสงน้ําและบํารุงรักษา

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

การคํานวณป 2562

รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุมเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ

สหกรณฯตอ พื้นที่โครงการ  = (16,767*100)/22,185 = 75.58%

22,185

พื้นที่ของกลุมบริหารการใชน้ําฯ กลุม
เกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณฯ (ไร)

พื้นที่ชลประทานทั้งโครงการตาม
แผนที่กําหนด (ไร)

ตัวชี้วัดที่  10  รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน  กลุมเกษตรกรฯ   

16,767



- 55 -

ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

3.5

5

50% 60% 70% 80% 90%

2562

75.58% 75.58% 75.58%
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รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้ง
กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุม
เกษตรกรสมาคมฯ และสหกรณฯ ตอ
พื้นที่โครงการ
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น้ําหนัก : รอยละ 10

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการวัดถึงความเขมแข็งของกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุมเกษตรกร สมาคมผูใชน้ํา

ชลประทาน และสหกรณผูใชน้ําชลประทาน ตามแบบประเมินความเขมแข็งองคกรผูใชน้ํา

วิธีการเก็บขอมูล

โครงการใหเจาหนาที่ออกสํารวจและประเมินความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุม

บริหารการใชน้ําฯ ขึ้นไป)  โดยใชแบบประเมินความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ําชลประทาน (แบบ ปมอ.3  ปมอ.

4) ของสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  โดยทําการประเมินชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน  ของทุกป

สูตรการคํานวณ 

จํานวนกลุมผูใชน้ําฯ  ที่มีเกณฑประเมินอยูในระดับเขมแข็ง×100

       จํานวนกลุมผูใชน้ําทั้งหมดที่ตองทําการประเมิน

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

การคํานวณป 2562

รอยละขององคกรผูใชน้ําชลประทานที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา= ( 7*100)/11 = 63.64 %

7

จํานวนองคกรผูใชน้ําฯ ที่มีเกณฑประเมินอยู
ในระดับเขมแข็ง

็

จํานวนองคกรผูใชน้ําทั้งหมดที่ทําการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 11  รอยละของกลุมผูใชน้ําชลประทานที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา

11
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ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

เกณฑการใหคะแนน  (Le)

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

2.4

50% 60% 70% 80%

63.64

90%
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รอยละขององคกรผูใชน้ําชลประทานที่
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา
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น้ําหนัก : รอยละ 6.67

คําอธิบายตัวชี้วัด

เปนการพิจารณาผลผลิตของการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหผูรับบริการและปราชนไดรับรูและ

เขาใจภารกิจและผลงานของกรมลประทานอยางตอเนื่องและทั่วถึง  ซึ่งเรื่องที่เผยแพรประชาสัมพันธ

ควรมีความนาเชื่อถือ  กระชับ ถูกตอง และเขาใจงาย และเพื่อใหการประชาสัมพันธมีความทั่วถึงจึงควร

ดําเนินการผานสื่อตางๆ ดังนี้

1. สื่อโทรทัศน

2.สื่อวิทยุกระจายเสียง

3. สื่อ สิ่งพิมพ

4. เอกสารสิ่งพิมพ

5. สื่อ Internet Website Fcebook เปนตน

6. ปายประชาสัมพันธ

7. สื่อกิจกรรม

8. สื่อนิทรรศการ

วิธีการเก็บขอมูล

เจาหนาที่โครงการฯ ทําการรวบรวมสิ่งตางๆ ที่ใชในการเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาระกิจ

ผานสื่อตางๆ เพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบอยางทั่วถึง

สูตรการคํานวณ 

จํานวนเรื่องที่ผลิตและเผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ×100

       จํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมดตามแผนที่วางไว

สถิติหรือขอมูลที่จะนํามาคํานวณ

2. สื่อวิทยุกระจายเสียง

3. สื่อสิ่งพิมพ

4. เอกสารสิ่งพิมพ

5. สื่อ Internet Website Facebook เปนตน 9 5

2562

0

0

4

4

0

0

2

2

ตัวชี้วัดที่ 12  รอยละของจํานวนเรื่องที่เผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

สื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

1. สื่อโทรทัศน
แผน ผล
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หมายเหตุ ใหใสขอมูลทั้งหมด 4 ป คือ ปปจจุบัน และ 3 ปยอนหลัง

การคํานวณป 2562

รอยละของจํานวนเรื่องที่เผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ= ( 18*100)/28 = 64.28 %

ขอมูลยอนหลัง (ไมนอยกวา 3 ป)

คาคะแนนที่ได

คาคะแนนที่ได คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโนม (Le/T)

ระดับคะแนน

 -  -  - 64.28%

2

รวม 28 18

6. ปายประชาสัมพันธ 4 2

100%

1

รอยละขององคกรผูใชน้ําชลประทานที่
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา

80% 85% 90% 95%

2559 2560

7. สื่อกิจกรรม 5 5

2561 2562

8. สื่อนิทรรศการ 2
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