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ค าน า 
 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ โครงการชลประทานเลย 
โดยประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ี  1  คือ  ขอ้มูลสรุปของโครงการชลประทานซ่ึงจะระบุถึงขอ้มูลทัว่ๆไปของ
โครงการฯ  ซ่ึงจะเป็นการอธิบายบริบทของโครงการ  ท าใหผู้ป้ระเมินหรือผูท่ี้ถูกประเมินเขา้ใจในบริบทของ
โครงการ  ส่วนท่ี 2  คือ  เกณฑก์ารประเมินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการโครงการชลประทาน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 หมวด  ไดแ้ก่ 

  หมวดท่ี  1  การน าองคก์ร (เขา้ใจ)  มีขอ้ค าถาม  5  ขอ้ 

  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  
 

         

โครงการชลประทานเลย  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

                                                                                                                             
                

สารบัญ 
       หนา้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสรุปโครงการ             
    บทสรุปผู้บริหาร  
     สรุปข้อมูลองค์กร              1 
          

ส่วนท่ี 2  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ        

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา/โครงการชลประทาน 

หมวดที ่1  การน าองค์กร              
1.1  ความเขา้ใจนโยบายในระดบัต่างๆ รวมถึงการแปลงนโยบายสู่ผูป้ฏิบติั         21 
1.2  การจดัท าและจดัเก็บขอ้มูลตาม sheet ขอ้มูล                 22 
1.3  วิธีการ/กระบวนการจดัท าแผนงานโครงการ                       24 
1.4  วิธีการจดัวางอตัราก าลงับคุลากรอยา่งเหมาะสม            25 
1.5  การจ าแนกกลุ่มผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย            26 

หมวดที่  2   การสร้างความสัมพนัธ์                       
2.1  วิธีการ/กระบวนการในการใหบ้ริการกบักลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย           27  
2.2  วิธีการเพิ่มขีดความสามารถ/ศกัยภาพของทีมงานต่อการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิ      27 
      ภาพการท างาน                

หมวดที่  3   การบริหารจัดการ        
 3.1  วิธีการรับทราบ/รับรู้/ค านวณปริมาณน ้าตน้ทุนในการจดัสรรน ้า หรือการระบายน ้ าในแต่    29  

      ฤดูกาล      
 3.2  การน าปริมาณน ้าตน้ทุนท่ีไดรั้บมาวางแผนจดัสรรน ้า/ระบายน ้า                        29  
 3.3  การแจง้ข่าวสารใหผู้ใ้ช้น ้าทราบทั้งก่อนและระหวา่งส่งน ้า/การแจง้ข่าวสารใหผู้รั้บ     29 
                     บริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในล าน ้าท่ีรับผิดชอบ      
 3.4   การควบคุมการส่งน ้าในระดบัต่าง ๆ/การควบคุมการระบายน ้าในระดบัต่าง ๆ            30   
 3.5   การด าเนินงานป้องกนัและบรรเทาภยัจากน ้าหรือในสภาวะวิกฤต (น ้าท่วม/น ้าแลง้/น ้าเสีย)    30 
        3.6  การด าเนินการจดัท าบนัทึกประวติัการตรวจสอบสภาพและการบ ารุงรักษาอาคาร       32 
                    ชลประทาน/Walk through 
 3.7 การคิดคน้/น านวตักรรมมาใชใ้นการปฏิบติังาน หรือปรับปรุงวิธีการท างาน      32 
 3.8  วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละฤดูกาล        33 

หมวดที่  4  ผลสัมฤทธ์ิของงาน          
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ร้อยละของพื้นท่ีบริหารจดัการน ้าในเขตชลประทาน (Cropping Intensity)                    35 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภยัและภยัแลง้      37 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของการวดัท่ีจุดวดัคุณภาพน ้าชลประทานตามจุดตรวจวดัท่ีก าหนด      39 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4 ร้อยละของผูใ้ชน้ ้ าในเขตพื้นท่ีชลประทานท่ีพอใจต่อการบริหารจดัการน ้า                   42 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน                                                                                45  
ตวัช้ีวดัท่ี 6 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแลง้                                                                      47 
ตวัช้ีวดัท่ี 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนท่ีเป็นไปตามแผน 49 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 ร้อยละของอาคารควบคุมน ้าในระบบส่งน ้าและในระบบระบายน ้าท่ีอยูใ่นสภาพ          55 
                 ใชง้านไดดี้  

   ตวัช้ีวดัท่ี 9 ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานพื้นฐาน     57                      
  

ตวัช้ีวดัท่ี 10 ร้อยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน                  59                                      
กลุ่มเกษตรกรฯ  สมาคมฯ  และสหกรณ์ฯ  ต่อพื้นท่ีโครงการ                                               

              ตวัช้ีวดัท่ี 11 ร้อยละของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานท่ีมีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการน ้า 61 
ตวัช้ีวดัท่ี 12 ร้อยละของจ านวนเร่ืองท่ีเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ               63           
                  

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                          

                                                                                                                             
                                         

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการชลประทานเลย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  477/6 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720 อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

โครงการชลประทานเลย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 7 ฝ่าย ตามรูปภาพแสดง
โครงสร้างข้างต้น และได้มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  เป็น
โครงสร้างที่มีสายการบังคับบัญชาสั้น ทำให้การควบคุม ตรวจสอบ สั่งการและการสื่อสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบริบท หรือสภาพแวดล้อมใหม่เกิดขึ้น สามารถที่
จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น  ได้อย่ารวดเร็ว     
มีความคล่องตัวสูงและมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารโครงการชลประทานเลย  ได้พิจารณาถึงพันธกิจของกรมชลประทาน ดังนี้ 
1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล 
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง   เป็นธรรม   และยั่งยืน 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

อย่างบูรณาการ 
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
5. สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทานเพื่อการผลิตให้อยู่ใน

จำนวนที่เหมาะสม 
ทำให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อการ

วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน ผู้บริหารโครงการชลประทานเลย ได้คำนึงถึงความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลักความโปร่งใสและความชัดเจน  ทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดเป็นแผนงานประจำปี และถ่ายทอดเป้าหมายผลงานสู่การปฏิบัติ  



  

 

 
โดยผ่านการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี กับสำนักงานชลประทานที่ ๕ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวชี้วัดต่างๆ กระจายสู่ตัวบุคคล และ  แจ้งในที่ประชุมโครงการชลประทานเลย ถึงผลการดำเนินการที่
คาดหวังของตัวชี้วัดที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผลการเบิกจ่ายที่ระบุเป้าหมายในแต่ละไตรมาสไว้อย่างชัดเจน 
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              สรุปข้อมลูองคก์ร 
1. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของโครงการชลประทานเลย 

หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

สำนักงานชลประทาน ที่ 5    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 
82/2558 ดังนี้ 
(1) ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม  การ
อุปโภคบริโภค  การอุตสาหกรรม  การคมนาคมทางนํ้ า 
การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศน์ 
(2) ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาด เล็กและขนาดกลาง  โครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ  และโครงการอื่นตามพื้ นที่ ลุ่ มน้ ำที่ กรม
มอบหมาย 
(3) วางแผน ควบคุมและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ 
(4) ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เกี่ยวกับงานชลประทาน และดำเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ 
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและพัฒนาเสริมสร้าง
องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานให้มีความเข้มแข็ง 
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจาก
น้ำ 
(7) ศึกษา จัดทำรายงานเบื้องต้น  สำรวจและออกแบบ
โครงการชลประทาน และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำตามที่
กรมมอบหมาย 
(8 ) ควบคุม  กำกับดูแลการใช้ที่ ราชพัสดุ ในส่วนที่กรม
รับผิดชอบ ทางน้ำชลประทานและการบริหารสินทรัพย์ของ
กรม 
(9) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
(10) ให้คำปรึกษาในการบำรุงรักษาอาคารชลประทานและ
ภารกิจที่ถ่ายโอน 
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
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หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โครงการชลประทานเลย       มีหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ 
การดำเนินการส่งน้ำ และบำรุงรักษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการ
และงานบัญ ชี  การเงิน  ควบคุ มดำเนิ น งานของกรม
ชลประทานภายในเขตจังหวัด ติดต่อ ประสานงานกับส่วน
ราชการต่าง ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การ
เกิดอุทกภัย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้คำแนะนำในการใช้
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เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ 
ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำ ระบายน้ำและบำรุงรักษา 
จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำ
ที่ส่งเข้าพื้นที่ โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย แบ่ง
ออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 
จำนวน 4 ฝ่าย 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ำ และการระบายน้ำ การ
วางแผนการปลูกพืช และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.จัดทำประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ระบบชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โครงการวิศวกรรม รวมทั้ งกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.บันทึก รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลด้านอุทกวิทยา  และ
อุตุนิยมวิทยา ความต้องการใช้น้ำ เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่ง
น้ำ บริหารจัดการน้ำ บรรเทา/แก้ไขปัญหาอุทกภัยและการ
ขาดแคลนน้ำ ด้านการอุปโภค การเกษตร และระบบนิเวศน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ดูแลที่ ราชพัสดุ  และทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่องาน
ชลประทาน 
5.สำรวจ ตรวจสอบสภาพความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย 
ของเขื่อนและอาคารชลประทานเบื้องต้น เพ่ือรายงานสภาพ
ความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน 
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6.ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษ าอาคารชลประทาน  และบำรุ งรักษ าทาง
ชลประทานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
เป้าหมายของโครงการ 
7.ประสานงาน และร่วมดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัด
ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ คณะกรรมการ
จัดการชลประทาน (JMC) ยุวชลกร อาสาสมัครชลประทาน
ให้  เรียนรู้การใช้น้ำชลประทานและบำรุงรักษาระบบ
ชลประทานอย่างถู กวิธี  เพื่ อสร้างการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ใช้น้ำ 
8.ดำเนินการก่อสร้างสถานี สูบน้ ำด้ วยไฟฟ้ า ควบคุม
เครื่องจักรกลสูบน้ำ และส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค
วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ รวมทั้ง
อาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร 
การป้องกันอุทกภัย 
9.ปฏิบัติติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้หมอบหมาย เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของโครงการชลประทาน 
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2. วิสัยทัศน ์เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของโครงการชลประทานเลย  

 

วิสัยทัศน ์ กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุง่สร้างความมั่นคงด้านน้ำ 
(Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 

พันธกิจ 1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน ตามศักยภาพของลุ่มน้ำ
ใหเ้กิดความสมดุล 
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่าง
เหมาะสม 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการ
บริหารจัดการน้ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach) 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้ำ 
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ำ 
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในงานบริหาร
จัดการน้ำชลประทาน(Netwoking Collaboration Participation) 
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent 
Organization) 
 
 

ค่านิยม "WATER for all" น้ำเพื่อสรรพสิ่ง 
Work Smart                            ==>   เก่งงาน เก่งคิด 
Accountability                  ==>    รับผิดชอบงาน 

Teamwork & Networking    ==>   ร่วมมือ ร่วมประสาน   
Expertise                                 ==>   เชี่ยวชาญงานที่ทำ 
Responsiveness               ==>   นำประโยชน์สู่ประชาชน 

วัฒนธรรมองค์กร เช่ียวชาญเร่ืองน้ำ  ทำงานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน 
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3. โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย  สชป. ที่ 5   

4. ที่ตัง้หัวงานของโครงการ เลขที ่  -  หมู่ที ่ -  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จงัหวัดเลย

รหัสไปรษณีย ์42000  โทรศัพท์  042-811-111 

5. รายละเอียดโครงการในความรับผิดชอบ 
  

ที ่

 

โครงการ 

ประเภท ก่อ 

สร้าง

เสร็จป ี

ฝสบ. 

ที่รับ

ผิด 

ชอบ 

ปริมาณ

เก็บกัก 

สูงสุด 

ปริมาณ

เก็บกัก 

ต่ำสุด 

ปริมาณ

น้ำ

สูงสุด 

(Q/s) 

ปริมาณ

น้ำ

ต่ำสุด 

(Q/s) 

พื้นที่

โครงการ 

(ไร่) 

พื้นที่

ชลประทาน 

(ไร่) 

1 ฝายห้วยน้ำหมาน ฝายทดน้ำ 2493 1 - - 466 - 1,163 576 

2 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อ่างเก็บน้ำ 2533 1 26.500 1.465 257 - 1,490 1,195 

3 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว อ่างเก็บน้ำ 2499 1 1.364 0.030 19.00 - 1,240 1,082 

4 อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว อ่างเก็บน้ำ 2511 1 2.730 0.188 26.00 - 874 757 

5 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อ่างเก็บน้ำ 2494 1 0.355 0.092 10.18 - 823 803 

6 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก อ่างเก็บน้ำ 2494 1 0.664 0.216 19.00 - 567 521 

7 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย อ่างเก็บน้ำ 2527 2 3.300 0.073 23.03 - 673 158 

8 อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำ 2525 2 0.297 0.069 9.60 -   

9 อ่างเก็บน้ำห้วยชม อ่างเก็บน้ำ 2525 2 0.308 0.079 19.19 - 576 169 

10 อ่างเก็บน้ำห้วยไร ่ อ่างเก็บน้ำ 2525 2 0.220 0.062 20.15 -   
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11 อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย อ่างเก็บน้ำ 2538 2 29.000 2.000 151 - 11,934 10,927 

12 อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ อ่างเก็บน้ำ 2496 3 1.431 0.100 25.00 - 4,120 4,100 

13 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำ 2509 3 3.713 0.721 19.00 - 2,052 2,032 

14 ฝายยางบ้านติดต่อ ฝายทดน้ำ 2549 1 - - - - 5 - 

15 อ่างฯศูนย์พันธ์ไม้ห้วยศอก อ่างเก็บน้ำ 2525 4 0.050 - - - 55 35 

16 ระบบส่งน้ำห้วยศอก ระบบส่งน้ำ 2541 4 - - - - 62 42 

17 ฝายห้วยน้ำผัก ฝายทดน้ำ 2544 4 - - - - 200 180 

18 อ่างฯสถานีเกษตรที่สูงภูเรือ อ่างเก็บน้ำ 2546 4 0.200 - - - 5,020 5,000 

19 อ่างฯห้วยโขงช้าง อ่างเก็บน้ำ 2551 4 0.090 - - - 240 220 

20 ฝายทดน้ำห้วยน้ำหมัน ฝายทดน้ำ 2552 4 - - - - 247 - 

21 ฝายบ้านเดิ่น ฝายทดน้ำ 2554 4 - - - - 1,320 1,300 

22 อ่างฯห้วยเหวหวะ อ่างเก็บน้ำ 2526 1 0.270 - - - 520 500 

23 อ่างฯห้วยขัน อ่างเก็บน้ำ 2542 1 0.168 - - - 270 250 

24 อ่างฯบ้านน้ำแคม อ่างเก็บน้ำ 2545 1 0.049 - - - 570 550 

25 อ่างฯห้วยหาดเบีย้ อ่างเก็บน้ำ 2544 2 0.051 - - - 73 - 

26 อ่างฯห้วยถ้ำใหญ ่ อ่างเก็บน้ำ 2528 2 0.090 - - - 266 246 

27 อ่างฯห้วยซวก อ่างเก็บน้ำ 2543 2 0.170 - - - 40 - 

28 อ่างฯห้วยเหมืองนา อ่างเก็บน้ำ 2545 4 0.126 - - - 122 102 

29 อ่างฯห้วยบุ่ง อ่างเก็บน้ำ 2530 4 0.170 - - - 628 608 

30 ฝายห้วยโป่ง ฝายทดน้ำ 2530 4 - - - - 10 - 

31 ฝายบ้านนาผักก้าม ฝายทดน้ำ 2551 4 - - - - 557 - 

32 อ่างฯห้วยม่วง อ่างเก็บน้ำ 2552 2 0.367 - - - 272 252 

33 อ่างฯห้วยน้ำก่ำ อ่างเก็บน้ำ 2553 2 0.760 - - - 244 224 

34 ฝายห้วยกอก ฝายทดน้ำ 2554 4 - - - - 10 - 

35 ฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง ฝายทดน้ำ 2555 3 - - - - 1,220 1,200 

36 ขุดสระน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาปศุ

สัตว์ด่านซ้าย 
สระน้ำ 2554 4 0.02  - - -  - - 

37 ผาเกิ้ง-ผานาง อ่างเก็บน้ำ 2524 3 0.072 - - - 220 200 

38 ผาบ่าว-ผาสาว อ่างเก็บน้ำ 2534 3 0.070 - - - 120 100 

39 อ่างฯห้วยน้ำเทา อ่างเก็บน้ำ 2531 1 0.610 - - - 1,020 1,000 

40 อ่างฯห้วยสรา้งโทน อ่างเก็บน้ำ 2532 1 0.440 - - - 665 645 

41 ฝายบ้านโนนกกหาด ฝายทดน้ำ 2531 3 - - - - 1,020 1,000 

42 อ่างฯห้วยหมากหมาง อ่างเก็บน้ำ 2531 3 0.450 - - - 1,020 1,000 

43 อ่างฯห้วยน้ำคู ้ อ่างเก็บน้ำ 2532 3 1.420 - - - 2,027 2,007 

44 อ่างฯห้วยกลม อ่างเก็บน้ำ 2535 2 0.900 - - - 115 96 
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45 อ่างห้วยเมี่ยง อ่างเก็บน้ำ 2535 2 0.120 - - - 124 104 

46 ฝายทดน้ำพัฒนาลำน้ำเลยบ้านทรายขาว ฝายทดน้ำ 2554 3 - - - - - - 

47 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร ้ อ่างเก็บน้ำ 2555 4 2.062 - - - 344 324 

48 สระเก็บน้ำโรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล สระน้ำ 2556 2 0.006 - - - 50 - 

49 โครงการปรับปรุงการจัดหาแหล่ง

น้ำให้แก่ราษฎร ต.ทรัพย์ไพรวัลย ์
สระน้ำ 2556 3 0.008 - - - 50 - 

50 อ่างเก็บน้ำห้วยสงาว อ่างเก็บน้ำ 2549 2 0.450 - - - - - 

51 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อ่างเก็บน้ำ 2532 4 0.104 - - - - - 

52 อ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง อ่างเก็บน้ำ 2558 4 0.104 - - - 440 420 

53 อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา อ่างเก็บน้ำ 2558 4 0.156 - - - 162 142 

54 อ่างเก็บน้ำห้วยทับหม ู อ่างเก็บน้ำ 2558 4 0.912 - - - 284 264 

55 อ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตน อ่างเก็บน้ำ 2557 3 0.320 - - - 320 300 
56 จัดหาแหล่งน้ำในที่ดนิ

สาธารณประโยชน์ป่าโคกดงน้อย 
ฝายทดน้ำ 2559 4 - - - - - - 

57 โครงการระบบประปาโรงเรียน

บ้านหมันขาว 
ระบบประปา 2559 4 - - - - - - 

58 ฝายห้วยน้ำสวย ฝายทดน้ำ 2559 2 - - - - - - 

59 ประตรูะบายนำ้บุ่งกกตาล ประตูระบายน้ำ 2559 3 - - - - - - 

60 อ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ่างเก็บน้ำ 2555 3 35.807 5.858 - - - - 

61 อ่างเก็บน้ำห้วยศอก อ่างเก็บน้ำ 2559 4 9.975 11.623 0.102 - - - 

62 ฝายลำปิงใหญ่    ฝายทดน้ำ 2562 2 - - - - - - 

63 ฝายบ้านนานกปดี ฝายทดน้ำ 2562 2 - - - - - - 

64 ประปาโรงเรยีน ตชด.วังชมพ ู สระน้ำ 2562 3 0.008 - - - - - 

65 ฝายลำน้ำพร (ปชด) ฝายทดน้ำ 2563 2 - - - - - - 

 รวม    126.448 22.576 1,064.25 - 45,444 40,631 
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6. โครงการชลประทานเลย ประกอบด้วยฝ่ายส่งนำ้และบำรุงรักษา จำนวน 4 ฝ่าย   

แผนที่โครงการและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 

 

 

7. ปริมาณนน้ำต้นทุนของโครงการฯ (ล้านลบ.ม.) 
 

ที โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ ปริมาณน้ำต้นทุน(ล้าน ลบ.ม.) หมายเหต ุ
    

1. โครงการชลประทานเลย 40.590 ข้อมูลฤดูแล้ง ปี 2563-64 

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 4.959  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 7.076  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 0.054  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 28.500  
    

 

8. ปริมาณน้ำผ่านสูดของโครงการฯ (ลบ.ม./วินาท)ี 
 

ที โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ ปริมาณน้ำผ่านสูงสดุ (ลบ.ม./ หมายเหต ุ
    

1. โครงการชลประทานเลย -  
    

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 -  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 -  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 -  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 -  

 
9. พื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ชลประทาน (ไร)่ 
 

ที โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ                 พื้นที่ (ไร่)   
หมายเหต ุ    

โครงการฯ 
  

ชลประทาน      
       

1. โครงการชลประทานเลย 7,140,384   22,185  

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 1,352,183   4,734  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 1,508,438   11,254  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 225,094   6,197  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 204,669   -  
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10. คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และอาคารประกอบ 
 

 
 

11. ระบบจัดรูปที่ดิน 
 
   ระบบจัดรูปที่ดิน    

    

 
 

อาคารชลประทาน 
 

ที ่ โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ 

คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ 

หมายเหต ุ

     

(แห่ง) จำนวน ความยาว จำนวน 

 

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

1. โครงการชลประทานเลย - - -  -  -  

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 - - -  - -  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 - - -  - -  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 - - -  - -  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 - - -  - -  
         

 

12. ระบบคันคูน้ำ 
 
   ระบบคันคูน้ำ    

    

 
 

อาคารชลประทาน 
 

ที่ โครงการฯ /ฝ่ายส่งน้ำฯ 

คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ 

หมายเหต ุ 

   

(แห่ง) จำนวน ความยาว จำนวน ความยาว    

  (สาย) (กม.) (สาย) (กม.)   
        

1. โครงการชลประทานเลย 40 12.43 - - -  

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 11 5.060 - - -  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 - - - - -  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 29 7.370 - - -  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 - - - - -  
        

 
 
 
 

ที โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ ความยาวคลอง (กม.) อาคารประกอบ หมายเหต ุ  

(แห่ง) คลองส่ง คลองระบาย    
      

1. โครงการชลประทานเลย 72.166 - 1,143  

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 16.420 - 148  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 18.746 - 685  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 31.345 - 203  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 5.655 - 107  
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13. แผนที่คลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน 
                       - 

14.ข้อมูลด้านอุตุอุทกวิทยา 
 
   สถานีอุตุอุทกวิทยา   

   

   
 

ที่ โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ 

สถานีวัดน้ำฝน สถานีวัดการระเหย 

หมายเหต ุ 

   

จำนวน (แห่ง ปริมาณฝนเฉลี่ย จำนวน(แห่ง) อัตราการระเหย    

   (มม./ปี)  (มม./ปี)  

1. โครงการชลประทานเลย 14 1,084.50 2 1,278.08  

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 5 1,186.31 - 1,567.30  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 5 1,266.40 - 1,567.30  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 3 1,186.31 - 1567.30  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 1 - - -  
       

 

15. การปลูกพืชและผลผลิตของเกษตรกร (แยกตามชนิดพืชหลักเช่นข้าว ข้าวโพดอ้อยฯลฯ) 
 

 ที ่  โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำ  ชนิดพืช  พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณน้ำทีใ่ช ้  ผลผลิตรวม  มูลค่า  หมายเหต ุ
         (ไร)่  (ล้าน ลบ.ม.)  (ตัน)  (ล้านบาท)   
                      

 

1. 

โครงการชลประทานเลย (ฤดูฝน)   ข้าว   11,010   14.491   -   -    

 

          

 
         

โครงการชลประทานเลย (ฤดูฝน) 
  

ข้าวโพด 
  

250 
  

0.30 
  

- 

  

- 

   

                    

  โครงการชลประทานเลย (ฤดูฝน)   อ้อย   771   0.88   -   -    
  

 
                  

     โครงการชลประทานเลย (ฤดแูล้ง)   ข้าวโพด   3,195   9.961   -   -    
                     

  โครงการชลประทานเลย (ฤดูแล้ง)   อ้อย   400   0.50   -   -    

 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 (ฤดูฝน)   ข้าว         -   -    

   
 

     

3,164 

  

7.360 

         

                      

                      

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

   
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 (ฤดแูล้ง) 

  

ข้าวโพด 

  

520 

  

0.169 

  

- 

  

- 

   

 

  
 

  

 
               

33 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ฤดูฝน) 
  

ข้าว 
  

5,401 

  

7.534 

  

- 

  

- 

   

 2 

 
 

  

 
               

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ฤดู
แล้ง) 

  

ข้าวโพด 
  

2,335 

  

9.842 

  

- 

  

- 

   

 

  
 

  

 
               

4 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ฤดูฝน) 
  

ข้าว 
  

2,755 

  

4.096 

  

- 

  

- 

   

  

 
 

  

 
               

 
 

  

 
        

- 

  

- 

   

   

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ฤดู
แล้ง) 

  

ข้าวโพด
  

  

- 
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 5 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ฤดูฝน) 
 

 - 
   

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 
- -
  

 

   
 

  

 
               

   

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ฤดู
แล้ง) 

  
-

 

-    

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 
 -
  

 

   
 

  

 
               

  

 

16.ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชทั้งหมด 
 

ที โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำ ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช(ล้านลบ.ม.) รวม (ล้าน ลบ.ม.) หมายเหต ุ  

ฤดูฝน ฤดูแล้ง     
      

1. โครงการชลประทานเลย 20.625 20.734 41.359  

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 7.432 10.288 17.720  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 7.563 10.196 17.759  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 5.630 0.250 5.880  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 - - -  
      

 

17. กจิกรรมการใชน้้ำ 
  

ที ่ โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำ     กิจกรรมการใช้น้ำ(ล้าน ลบ.ม./ปี)    
          

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

1. โครงการชลประทานเลย - 27.440 - -  - - - 4.941 - - 0.245 

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 - 3.754 - -  - - - 4.867 - - 0.245- 

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 - 17.759 - -  - - - - - - - 

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 - 5.927 - -  - - - 0.074 - - - 

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 - - - -  - - - - - - - 

หมายเหตุ กิจกรรมการใช้น้ำประเภทต่างๆ 
 

  ( 1) เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน (5) เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย 
    
(9) เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

(2) เพื่อการเกษตรกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ์ (6) เพื่อการคมนาคม (10) เพื่ออตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 
(3) เพื่อการรักษาระบบนิเวศ (7) เพื่อการอุตสาหกรรมในครวัเรือน (11) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………….….  

(4) เพื่อจารีตประเพณ ี                           (8) เพือ่การประปา 

18. แหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร 
 
   แหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร  
        

ที โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำ บ่อสูบน้ำตื้น สระเก็บน้ำ อื่นๆ (ระบุ) 
      

จำนวน ปริมาตร จำนวน ปริมาตร จำนวน ปริมาตร   

  (บ่อ) (ล้าน ลบ.ม.) (บ่อ) (ล้าน ลบ.ม.) (บ่อ) (ล้าน ลบ.ม.) 
        

1. โครงการชลประทานเลย - - - - - - 

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 - - - - - - 

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 - - - - - - 

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 - - - - - - 

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 - - - - - - 
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19.ประสิทธภิาพการชลประทาน 
 

ที โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำ 

ประสิทธิภาพการชลประทาน % 

หมายเหต ุ

  

ฤดูฝน ฤดูแล้ง    
     

1. โครงการชลประทานเลย 37.82 48.27  

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 1 45.04 46.11  

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 2 37 33  

4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 3 34.50 35.28  

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 - -  
     

 
 
 

20. การคำนวณปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พื้นที่เพาะปลูก 

โครงการชลประทานเลย ได้จัดทำการวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุน (ROS) ตามโปรแกรม 

ROS ของกรมฯ ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 14 อ่างฯ 

 
การจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ เช่น Rule Curve หรืออื่นๆ / เกณฑ์การบริหารจัดการ

น้ำท่าในกรณีไม่มีอ่างเก็บน้ำ 
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การจัดทำปฏิทินการปลูกพืช/การจัดทำแผนการระบายน้ำในพื้นที่ โดยแปลงน้ำฝนเป็นน้ำท่า 
 

               

 

 

 

 

 

 

การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ำต้นทุน /การวางแผนการบริหารจัดการน้ำตาม

ศักยภาพของลำน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ขั้นตอนและวิธกีารในการดำเนินการส่งน้ำ/การระบายน้ำ  

โครงการฯ  ได้แจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ำทราบทั้งก่อน  และระหว่างส่งน้ำ  และการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากน้ำ ทางช่องทางดังนี้ 

1.  กรณีการส่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน  จะแจ้งข่าวสารโดยการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ  ทาง
วิทยุชุมชน  หอกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน  และแจ้งผ่านประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ 

2.  กรณีการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  จะแจ้งข่าวสารเป็นหนังสือและทาง internet 
ไปที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล  อำเภอ  จังหวัด  เพื่อให้รับทราบความก้าวหน้าของ
พายุ  ปริมาณน้ำฝน  ปริมาณน้ำท่า  ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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- การควบคุมการส่งน้ำ  (การระบายน้ำ) ในระดับต่างๆ 

เนื่องจาก โครงการฯ รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 14 อ่างฯ จึงมอบหมายให้ 

ฝ่ายส่งน้ำในพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการส่งน้ำ และรายงานให้ฝ่ายจัดสรรน้ำทราบ 

- การรายงาน  การประสานงาน  และการแจ้งข่าวสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาวะ

วิกฤต ิ

โครงการฯได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำให้ สชป.5 และกรมฯทราบทุกวัน สำหรับในส่วน

ของจังหวัดได้มีการประสานงานโดยรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามผัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. การสอบเทียบอาคาร 
           

ที่  
โครงการฯ/ฝ่ายส่งนำ้ 

การสอบเทียบอาคาร 
อาคารในคลองสาย

ใหญ ่
อาคารในคลองซอย 

อาคารในคลองแยก 
ซอย 

ท่อส่งน้ำเข้านา ไม่มีการ
สอบ
เทียบ 

จำนวน 
(แห่ง) 

ช่วงเวลา 
(ว/ด/ป) 

จำนวน 
(แห่ง) 

ช่วงเวลา 
(ว/ด/ป) 

จำนวน 
(แห่ง) 

ช่วงเวลา 
(ว/ด/ป) 

จำนวน 
(แห่ง) 

ช่วงเวลา 
(ว/ด/ป) 

1. โครงการชลประทานเลย - - - - - - - - - 
2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

บำรุงรักษาท่ี 1 
         

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
บำรุงรักษาท่ี 2 

         
4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

บำรุงรักษาท่ี 3 
         

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
บำรุงรักษาท่ี ... 

         

 
23.  จำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน 
 
        จ ำนวนองคก์รผูใ้ชน้ ้ำชลประทำน    
                

ที ่
 

โครงการฯ /ฝ่ายส่งน้ำ 
 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สมาคมผู้ใช้น้ำ กลุ่มบริหารฯ กลุ่มเกษตรกรฯ กลุ่มพื้นฐานฯ 

 

              

 

จำนวน พื้นที่ จำนวน พื้นที่ จำนวน พื้นที่ จำนวน พื้นที่ จำนวน 
 

พื้นที่      

    (สหกรณ์) (ไร)่ (สมาคม) (ไร)่ (กลุ่ม (ไร)่ (กลุ่ม (ไร)่ (กลุ่ม  (ไร)่ 
                 

1.  โครงการชลประทานเลย  1 158  - - 10 14,732 -  - 232  16,767 

2  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  - -  - - 6 4,143 -  - 84  4,143 
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3  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  - - -  - 3 7,966 -  - 86  7,966 

7,966  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  1 158  - - 1 2,623 -  - 62  4,658 

5  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4               
 
 

24. จำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่  พื้นที่ถือครองเฉลี่ย  และรายได้โดยเฉลี่ย 
 

ที ่ โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ 

จำนวนครัวเรือน
ในพื้นที่  

(ครัวเรือน) 
พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 

(ไร่/ครัวเรือน 
รายได้โดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัวเรือน) หมายเหต ุ

      

1. โครงการชลประทานเลย 3,423 8 62,942  

2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 752 9 46,657  

3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1,391 6.15 62,942  

4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1,562 7 44,500  

5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4     
     

 

25. การบำรุงรักษาโดยองค์กรผู้ใช้น้ำ 
 

  สมาชิกร่วมกัน 
 การบำรุงรักษาโดยองค์กรผู้ใช้น้ำ  

         

  

ร่วมแรงกันทำ จ้างผู้รับเหมา อื่นๆ (ระบุ) 
 

ที ่ โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ บำรุงรักษา หมายเหต ุ
      

ระยะ ปริมาณ ระยะ ปริมาณ ระยะ ปริมาณ 
  (ครั้ง/ปี) (เมตร) (ลบ.ม.) (เมตร) (ลบ.ม.) (เมตร) (ลบ.ม.)  
    
          

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

  2 2.945 441.046      
3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  2.210 1.326      
  2        
4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  30.83 2,000      
  2        
5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4         
          

 
26. การประชุม 
 

ที ่ โครงการฯ /ฝา่ยส่งน้ำฯ 
องค์กรผู้ใช้น้ำ จนท.จัดประชุม อบรม ดูงาน 

หมายเหต ุประชุมเอง (ครั้ง/ปี) เปิดเวทีประชุมกับองค์กรผู้ใช้น้ำ(ครั้ง/ปี) 
     

1. โครงการชลประทานเลย 14 8  

2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 2 2  

3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 2 2  

4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 8 2  

5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 2 2  
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27. อัตรากำลังของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 
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28. โครงสร้างการบริหารงานภายในโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (Organization Chart) 
 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของโครงการชลประทาน 

 

 
โครงการชลประทานเลย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 7 ฝ่าย ตามรูปภาพแสดงโครงสร้าง   

ข้างต้น และได้มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เป็นโครงสร้างที่มีสาย         
การบังคับบัญชาส้ัน ทำให้การควบคุม ตรวจสอบ สั่งการและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิ     
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ภาพ ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงบริบท หรือสภาพแวดล้อมใหม่เกิดขึ้น สามารถที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น ได้อย่ารวดเร็ว มีความคล่องตัวสูงและมีประสิทธิภาพ 

 
29. งบประมาณที่ได้รับ 
 
   งบประมาณ โครงาการฯ 
     

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 
      

    รวมปี 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 
      

    
 
รวมปี 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 
      

    รวมปี 2562 155,501,572.41 
       

2563     
     

1. เงินเดือน 18,576,660 

2. บริหาร 1,458,472.16 

3. ปรับปรุงบำรุงรักษา 27,431,588.02 

4. ปรับปรุง 178,709,677.17 

5. อื่นๆ (ระบุ) 40,488,304.40 
      

    รวมปี 2563 266,664,701.75 
       

 
32. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก  จำเป็นต้องบรรจุพนักงานราชการ      
เพ่ือทดแทน
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หมวดที่ 1 
การนำองค์กร  

1.1 ความเข้าใจนโยบายในระดับต่างๆ รวมถงึการแปลงนโยบายสู่ผู้ปฏิบตัิ 
 

          วิสัยทัศน์กรมชลประทาน 
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่ มุ่ งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security)           

เพ่ือเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 
     วิสัยทัศน์จังหวัดเลย 
  เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
       วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 

    (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย) 
แหล่งพำนักแห่งที่สองของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว 

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผู้บริหารโครงการชลประทานเลยได้พิจารณาถึงพันธกิจของกรม
ชลประทาน  

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล 
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง   เป็นธรรม   และยั่งยืน 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

อย่างบูรณาการ 
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
5. สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทานเพื่อการผลิตให้อยู่ใน

จำนวนที่เหมาะสม 
ทำให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อ

การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน ผู้บริหารโครงการชลประทานเลยได้คำนึงถึงความ
ต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลักความโปร่งใสและความ
ชัดเจน  ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดเป็นแผนงานประจำปี และถ่ายทอดเป้าหมาย
ผลงานสู่การปฏิบัติ โดยผ่านการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี กับสำนักงานชลประทานที่ 
๕ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดต่างๆ กระจายสู่ตัวบุคคล และ  แจ้งในที่ประชุมโครงการชลประทานเลย 
ถึงผลการดำเนินการที่คาดหวังของตัวชี้วัดที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผลการเบิกจ่ายที่ระบุเป้าหมายในแต่
ละไตรมาสไว้อย่างชัดเจน 
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1.2 การจัดทำและจัดเก็บข้อมูลตาม sheet ข้อมูล 
 

ฐานข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน          

มีฐานข้อมูลสถิติน้ำฝน ระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , INFLOW , OUTFLOW ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง,

โครงการชลประทานต่างๆที่ดำเนินการแล้ว,อาคารชลประทานในโครงการขนาดกลาง 

   ฐานข้อมูล รอบระยะเวลา         
การเก็บข้อมูล 

   ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการเก็บข้อมูล 

สถิติน้ำฝน 
ระดับน้ำ 
ปริมาณน้ำ 
INFLOW 
OUTFLOW 
โครงการชป.  ที่
ดำเนินการแล้ว 
อาคาร ชป.ใน
โครงการชป.กลาง 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกปี 

 
ทุกปี 

ฝ่ายจัดสรรน้ำ 
ฝ่ายจัดสรรน้ำ 
ฝ่ายจัดสรรน้ำ 
ฝ่ายจัดสรรน้ำ 
ฝ่ายจัดสรรน้ำ 
ฝ่ายจัดสรรน้ำ 

 
ฝ่ายจัดสรรน้ำ 

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

 Excel 
 

 Excel 

รอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล และผู้รับผิดชอบ (Update Data) 

ข้อมูล รอบระยะเวลา/ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ด้านจัดสรรน้ำ 
2. ด้านวิศวกรรม 
3. ด้านการเงิน 
4. ด้านการเจ้าหน้าที่ 
5. ด้านธุรการ 
6. ด้านช่างกล 
7. ด้านพัสดุ 

ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน 
ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน 
ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกวัน, ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

พนักงานวัดระดับน้ำ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นายช่างเคร่ืองกล 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ระบบการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการติดตามผลการ

ดำเนินงานและการตัดสินใจ 

ข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบ  Data Base จะเก็บไว้ที่  Server ส่วนข้อมูลที่เป็น  Excel  จะต้อง

จัดเก็บตามแผนกที่เกี่ยวข้อง  ในบางส่วนจะนำขึ้น  Website โครงการ 
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- ระบบการจัดเก็บข้อมูล  เช่น  เป็นระบบ  Data  BASE , Excel , GIS , MIS 

โครงการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลหลายระบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Data Base , Excel  

- ระบบการนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงาน/แสดงข้อมูลให้ผู้รับบริการฯ  เพื่อใช้ในการ

ติดตามผลการดำเนินงาน  เช่น  กราฟแสดงน้ำฝน  น้ำท่า  น้ำในอ่าง  ฯลฯ 

การนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานหรือแสดงข้อมูลให้ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ

ของตารางและกราฟ  เช่น  ตารางแสดงโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วในเขตจังหวัด  ตาราง

แสดงข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ , กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือน  เป็นต้น 

- ระบบฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมฯ และของโครงการ  เช่น ตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการ ฯลฯ 

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่สำคัญ  จะกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด  มีรอบ

ระยะเวลาการเก็บทุกเดือน  และนำมารวมกันเพื่อรายงานผลให้ผู้บริหาร  และยังแสดงผลไว้ที่

เว็บไซต์โครงการ 

- การดำเนินการรายงานในระบบ Online ของกรมชลประทาน สำหรับความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงาน และผลการดำเนินการด้านพัสดุ โครงการชลประทานเลย จะดำเนินการตรวจสอบและ

ปรับปรุงข้อมูลทุกวันอังคาร ส่วนการดำเนินการด้านรายงานผลการเบิกจ่าย จะจัดส่งให้สำนัก

ชลประทานที่ 5 เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ 

- ข้อมูลที่นำเสนอบน  Website  และตามแนวทางที่กรมกำหนดของโครงการ  เพื่อเสนอต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตาม  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมฯกำหนดและตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูล

ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลแผนงานโครงการงบประมาณประจำปี และข้อมูลสถิติโครงการ

ชลประทาน เป็นต้น ในเว็บไซต์โครงการฯ 

- มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)  ความถี่ และผู้รับผิดชอบ 

การสำรองข้อมูลโดยใช้ External Harddisc  หรือแผ่นซีดี  โดยผู้รับผิดชอบในการป้อน
ข้อมูล ส่วนรอบการสำรองข้อมูลนั้น ให้พิจารณาจากปริมาณข้อมูลและความสำคัญของข้อมูลนั้นๆ 

- การป้องกันระบบฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการในการทำให้อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (Hardware 
และ Software) ที่ใช้ในโครงการฯ มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งานง่าย 

  1. Hardware  ต้องมีคุณภาพสูง  มีการรับประกัน ติดตั้งซอฟแวร์ตรวจไวรัส 
  2. Hardware  ต้องมีการบำรุงรักษาตลอดเวลา และใช้อุปกรณ์มาตรฐาน 
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  3. Software   ต้องใช้ซอฟแวร์มาตรฐาน เป็นของแท้ 
  4. ต้องมีคู่มือผู้ใช้ 
ตารางที่ 2 รายการรายละเอียดข้อมูลที่ต้องแสดง  และการตรวจสอบ 

ที ่    รายละเอียดข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล 

มีข้อมูลครบถ้วน มีข้อมูลบางส่วน ไม่มีข้อมูล 
1 สถิติน้ำฝน /   
2 สถิติน้ำท่า /   
3 ปริมาณน้ำผ่านอาคาร   / 
4 ข้อมูลระดับน้ำรายวัน /   
5 แผน/ผลการจัดสรรน้ำรายสัปดาห์  /  
6 พ้ืนที่เพาะปลูกรายแปลงของเกษตรกร   / 
7 แบบสำรวจผลผลิต  /  
8 ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ  /  
9 แบบประเมินความพึงพอใจ /   
10 
 

แบบประเมินความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน 

/   

11 บัญชีอาคารชลประทาน  /  
12 การสอบเทียบอาคารชลประทาน  /  
13 บัญชีงานซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษา  /  
14 อัตรากำลังภายในองค์กรของตนเอง /   
15 ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ต้องแสดง (ระบุ)…..    
 
 
/ 

1.3 วิธกีาร/กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ 
 

(1)  การจัดทำแผน  5  ปี  และ  1  ปี  ตามยุทธศาสตร์ของโครงการในแต่ละด้าน 
โครงการชลประทานเลย มีการจัดทำแผนงาน 5 ปี และแผนงานระยะเร่งด่วน 1 ปี ตาม

ยุทธศาสตร์ของโครงการชลประทานเลย และกรมชลประทานในแต่ละด้าน และในแต่ละปีจะมีการ

ตรวจสอบแผนงานและปรับแก้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเร่งด่วนกับท าง

สำนักงานชลประทานที่ 5 เป็นประจำ 

(2) วธิีการในการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และการจัดสรรงบประมาณ 
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โครงการชลประทานเลย มีวิธีจัดการความสำคัญของปัญหาในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

ต่างๆ เสนอเข้ามา  โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

2. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

3. ลำดับการร้องขอ 

ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน  และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 (3) วธิีการวิเคราะห์และจัดทำแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง  ตาม

แนวทางที่กรมฯกำหนด 

โครงการได้ดำเนินการโดยการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความเส่ียง  เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกประเด็น  โดยวิเคราะห์จาก  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 (4) วธิีการติดตาม คาดการณ์  และทบทวน  ผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการ  5  ปี  

เพ่ือให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนด 

ในการทบทวนและคาดการณ์ผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการ 5 ปี นั้น โครงการ

ชลประทานเลย  ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี  เพื่อจะได้มีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง

กับพื้นที่  และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ  ซึ่งเมื่อทบทวนเสร็จแล้วจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ

ทราบและดำเนินการต่อไป 
 

1.4 วิธกีารจัดวางอัตรากำลังบุคลากรอย่างเหมาะสม 
โครงการฯ ได้จัดวางอัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และปริมาณ

งานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถ ความรู้ และพื้นฐานของแต่ละบุคคล มีการกระจายความ

รับผิดชอบไปยังฝ่ายต่างๆ ให้อิสระในการปฏิบัติงาน แต่ต้องอยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์ สามารถที่จะ

ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเฉพาะกิจ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

      โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุมากและมีการเกษียณอายุราชการ
อย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวทางการบริหารจัดการอัตรากำลัง ดังนี้ 

1) จัดให้เจ้าหน้าที่ในหนึ่งคนรับผิดชอบในแต่ละโครงการชลประทานรวมทั้งหน้าที่ด้านอื่น ๆ  
หลายหน้าที่และเรียนรู้งานในพื้นที่ต่าง ๆ  ที่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2) ให้ความสำคัญและวางแผนร่วมกันบริหารจัดการกับอาสาสมัครชลประทานเพื่อให้เข้ามาร่วม
กันทำงานหลายด้าน ๆ  และเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 

3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในแต่ละโครงการชลประทาน เข้า
มาร่วมปฏิบัติงานในแต่ละด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา 

 
1.5 การจำแนกกลุม่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการกำหนดช่องทางในการรับรู้และ
วางแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกำหนดผู้รับบริการตามประเภทการให้บริการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. ผู้รับบริการประเภทผู้ใช้น้ำ มีการกำหนดตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ ออกเป็น  3 
วัตถุประสงค์  คือ 

 
1.1 เพื่อการเกษตรกรรม ประกอบด้วย ผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมในเขตชลประทาน และ 

ผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 
1.2 เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ผู้ใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1.3 เพ่ือการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้ใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 

2. ผู้รับบริการประเภทผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำ เป็นผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ
ท่วม น้ำแล้ง  น้ำเสีย ซึ่งเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้ำ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำ 

3. ผู้รับบริการประเภทอื่น ๆ เช่น หน่วยราชการต่าง ๆ 
โครงการชลประทานเลย มีวิธีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเภทผู้ได้รับผลกระทบ 

จากการดำเนินงานของส่วนราชการ ประกอบด้วย ประชาชนผู้ถูกเวนคืนหรือขอใช้ที่ดินเพื่อการ
ชลประทาน  และกำหนดตามประเภทผู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของส่วนราชการ 
ประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
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หมวดที่  2 
การสร้างความสัมพันธ์  

2.1 วิธกีาร/กระบวนการในการให้บริการกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ที่ระบุไว้ใน
ข้อ1.5)  

การกำหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการติดต่อของ
ผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางในการกำหนดวิธี
ปฏิบัติของบุคลากร 

การทำให้มั่นใจได้ว่า
บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
ได้ปฏิบัตติามวิธีปฏิบัติที่

กำหนด 
1.ติดต่อด้วยตัวเอง 
2.ทางโทรศัพท ์
3.ผ่านอาสาสมัคร 
4.เจ้าหน้าที่ชลประทานในสนาม 
5.E-mail 
 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางวิธี
ปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 
2.กำหนดผังกำกับงาน 
 3.มอบหมายหน้าที่ 
4.สร้างจิตสำนึกในการบริการ
ที่ด ี

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการติดต่อ 
2.สอบถามผู้รับบริการด้วยตัว
ผู้บริการเอง 
3.รายงานในที่ประชุม 
 

 
2.2 วิธกีารเพิ่มขีดความสามารถ/ศักยภาพของทีมงานต่อการปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การทำงาน 

1.การนำระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

โครงการฯ ได้นำระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์  เคร่ืองมือในการปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว เช่น ระบบ VPN อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ รถยนต์ กล้อง GPS เป็นต้น 

2. ระบบการประเมินผลบคุลากรภายในโครงการ การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง  โครงการฯ จะแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  มี
การยกย่อง  ชมเชยบุคลากร ที่มีผลการปฏิบัติราชการดี และพิจารณาความดีความชอบให้ตามผล
การปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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3. การสรรหาและการว่าจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการ 

การจ้างบคุลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ในการทำงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถูกจ้างอยู่เดิมในการจ้างบางครั้งอาจจะมีการสอบคัดเลือก  

เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน 

4. การจัดวางอัตรากำลังบุคลากรอย่างเหมาะสม 

โครงการฯได้จัดวางอัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และปริมาณงาน

ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถ ความรู้ และพื้นฐานของแต่ละบุคคล มีการกระจายความ

รับผิดชอบไปยังฝ่ายต่างๆ ให้อิสระในการปฏิบัติงาน แต่ต้องอยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์ สามารถที่จะ

ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเฉพาะกิจ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. มีการจัดโครงการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในเร่ืององค์ความรู้

ทางด้านการชลประทานต่างๆ หรือเร่ืองอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

โครงการฯได้พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Gisda ในการตรวจสอบพื้นที่ในการเพาะปลูก  การตรวจสอบสภาพ

อาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธีการ Walk Thru ผ่าน Mobile Application 
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หมวดที่ 3 
การบริหารจัดการ 

 

3.1 วิธกีารรับทราบ/รับรู้/คำนวณปริมาณน้ำต้นทุนในการจัดสรรน้ำ หรือการระบายน้ำในแต่ 
ฤดูกาล 

ฝ่ายส่งน้ำฯในพื้นที่ จะทำการสำรวจข้อมูลต่างๆ เช่นพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก ฯลฯ 

และรวบรวมข้อมูลในแต่ละอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในความรับผิดชอบ ส่งให้โครงการฯดำเนินการ

วางแผนต่อไป  โดยโครงการฯได้จัดทำการวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุน (ROS) ตามโปรแกรม ROS 

ของกรมฯ ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและจัดทำแผนจดัสรรน้ำรายฤดูกาลตามสำนักอุทกฯ 
 

3.2 การนำปริมาณน้ำต้นทุนที่ได้รับมาวางแผนจัดสรรน้ำ/ระบายน้ำ 
โครงการฯได้จัดทำแผนจดัสรรน้ำรายฤดูกาลตามสำนักอุทกฯ 

 
 
 

3.3 การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ำทราบทั้งก่อนและระหว่างส่งน้ำ/การแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการ             
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในลำน้ำที่รับผิดชอบ 

โครงการฯ  ได้แจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ำทราบทั้งก่อน  และระหว่างส่งน้ำ  และการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ำ ทางช่องทางดังนี้ 

1.  กรณีการส่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน  จะแจ้งข่าวสารโดยการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ  ทาง
วิทยุชุมชน  หอกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน  และแจ้งผ่านประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
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2.  กรณีการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  จะแจ้งข่าวสารเป็นหนังสือและทาง internet 
ไปที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล  อำเภอ  จังหวัด  เพื่อให้รับทราบความก้าวหน้าของ
พายุ  ปริมาณน้ำฝน  ปริมาณน้ำท่า  ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 

3.4 การควบคุมการส่งน้ำในระดับต่าง ๆ/การควบคุมการระบายน้ำในระดับต่าง ๆ  
เนื่องจาก โครงการฯ รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 14 อ่างฯ จึงมอบหมายให้

ฝ่ายส่งน้ำในพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการส่งน้ำ และรายงานให้ฝ่ายจัดสรรน้ำทราบ 
 
 

3.5 การดำเนินงานป้องกนัและบรรเทาภัยจากน้ำหรือในสภาวะวิกฤต (น้ำทว่ม/น้ำแล้ง/น้ำเสีย) 
โครงการฯได้ดำเนินการจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยแบ่งเป็น แผน

ก่อนน้ำมา,ระหว่างน้ำมา และหลังเกิดอุทกภัย ซึ่งมีทั้งมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

ตามปฏิทินการดำเนินการ 
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 -  การบำรุงรักษาอาคารชลประทานในคลองส่งน้ำ  โดยการบำรุงรักษาเครื่องกว้าน
บานระบาย  ทาจารบีและทาสีบานระบาย  จัดเรียงหินด้านหน้าและด้านท้ายอาคารให้มีความมั่นคง
แข็งแรง  อุดรูโพรงบริเวณโดยรอบอาคาร  กำจัดขยะด้านหน้าอาคารบังคับน้ำและเขียน กม. ที่
อาคารให้ชัดเจน 

สำหรับในกรณีเร่งด่วน ฝ่ายส่งน้ำที่รับผิดชอบจะดำเนินการทันที หากต้องการความ
ช่วยเหลือจะประสานกับโครงการฯอย่างเร่งด่วน 

เมื่อดำเนินการบำรุงรักษาปกติเสร็จเรียบร้อยฝ่ายส่งน้ำจะจัดทำรายงานจัดส่งให้โครงการฯ 
พิจารณาตรวจสอบประเมินผล หากเห็นสมควรที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงก็จะได้จัดทำ
เข้าแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป 
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การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ิ

 โครงการดำเนินการโดยการจัดส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีภัยอัน

เกิดจากน้ำ  ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม  เช่นการสูบน้ำจากก้นอ่างเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  เป็นต้น 
 

3.6 การดำเนินการจัดทำบันทึกประวัตกิารตรวจสอบสภาพและการบำรุงรักษาอาคาร 
ชลประทาน/Walk through 

โครงการฯ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาปกติเชิงป้องกัน โดยทำการตรวจสอบสภาพอาคารก่อน

ฤดูกาลส่งน้ำ ดังนี้ 

-  การบำรุงรักษาเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ  โดยการจัดเรียงหินทิ้งด้านหน้ามิให้
เกิดโพรงลึก  การตัดหญ้าลาดเขื่อน  บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายโดยการทาจารบีที่เฟืองและ
เกลียว  เติมน้ำมันไฮดรอลิก  และทาสีบานระบาย 

-  การบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ  โดยการอุดรูโพรงบริเวณขอบคลอง  ตัดหญ้าและต้นไม้ตาม
แนวคลอง 
 
3.7 การคิดค้น/นำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการทำงาน  

โครงการชลประทานเลย มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทีส่ำคัญ ในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม และบริหารจัดการน้ำ 
2.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและตัดสินใจ  
       - ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต 
       - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
       - ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
       - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณ การเงิน 
พัสดุ และทรัพยากรบุคคล 
1. เครือ่งมือ ด้านอุตุ-อุทกวิทยา  
2. เครื่องจักรกล ยานพาหนะแลขนส่ง เช่น เครื่องสูบน้ำ 
3. อุปกรณ์ควบคุมอาคารชลประทานต่างๆเช่น อาคารบังคับ
น้ำ ทั้งแบบ Manual และ Automatic  
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  LAN  
5. อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  
6. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร ที่
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สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
 

สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกระดับ   
       โครงการชลประทานมีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ใน
จังหวัดเลย ช่วยอำนวยความสะดวกในงานด้านต่างๆให้มี
ความคล่องตัวสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการใน
พื้นที่  โดยมี  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 - 4 มีหน้าที่
รับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเลย 

 
 3.8 วิธกีารสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีแต่ละฤดูกาล 

โครงการฯ ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้ 
การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน 
      มีการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องโดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวที
ประชาคมองค์กรผู้ใช้น้ำ 
จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อนเพาะปลูกทุกฤดู               
 2. มีโครงสร้างการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ และกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน 
 3. มีระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน 
 4. การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน  (JMC) 

โครงการฯ ได้ดำเนินการการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เรียบร้อยแล้วใน
อ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลาง 12 แห่ง ในพื้นที่ความดูแลรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการจัดการ
ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว  
คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแห้ว คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก  คณะกรรมการจัดการชลประทาน
อ่างเก็บน้ ำห้ วยโปง ,ชม , ไร่   คณะกรรมการจัดการชลประทาน อ่างเก็บน้ ำห้ วยน้ ำสวย  
คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย  คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่าง
เก็บน้ำห้วยยาง  และคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ  หลังจากการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จและรับการถ่ายโอนจากโครงการก่อสร้าง จะต้องดำเนินการการจัดตั้ ง
คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางเพ่ิมขึ้นอีก 1 แห่ง 
คือ คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อำเภอภูหลวง ต่อไป 
6. การจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน 
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โครงการฯ  มีการอาสาสมัครชลประทาน จำนวน 5 ราย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย  อำเภอ
นาด้วง จำนวน  3 ราย อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ อำเภอวังสะพุง จำนวน 1 รายและอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 
อำเภอภูกระดึง จำนวน 1 ราย 
7.  มีการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 

8. มีการสำรวจเพ่ือประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเป็นประจำทุกปี 
9. การประสานงานและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทาน องค์กรผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

         เป็นการวัดความหนาแน่นของการปลูกพืช หรือความถ่ีของการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการเพาะปลูกในรอบปี     

ถ้ามีการปลูกพืชเต็มพ้ืนท่ีเพียงคร้ังเดียวในรอบปี Cropping Intensity ในรอบปีน้ันจะเท่ากับ 100  โดยพ้ืนท่ี

บริหารจัดการน้้าในเขตชลประทาน หมายถึง จ้านวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้แก่ นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล          

ไม้ยืนต้น อ้อย รวมท้ังพ้ืนท่ีบ่อปลา บ่อกุ้ง และอ่ืน ๆ ท่ีท้าการผลิตสินค้าการเกษตรในแต่ละปี ในเขตพ้ืนท่ีรับ

บริการน้้าจากระบบชลประทาน ท้ังน้ี ไม้ผล ไม้ยืนต้น อ้อย บ่อปลา บ่อกุ้ง และอ่ืนๆ ให้กรอกข้อมูล 1 คร้ัง/ปี 

วิธีกำรเก็บข้อมูล
โครงการฯ ให้เจ้าหน้าท่ีส้ารวจและเก็บข้อมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการฯท้ังใน

สูตรกำรค ำนวณ 

                         พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าในเขตลประทาน x  100
                 พ้ืนท่ีชลประทาน

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ (ปีกำรเพำะปลูก 2562/2563 และ 2563

 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกจริงฤดูฝน

(ไร่)

อ่ืน ๆ หมายถึง พืชอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ก้าหนดไว้ เช่นพืชไร่ท่ีมีช่วงการเจริญเติบโตยาวนานกว่าพืชไร่ หรือพืช

ประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ สับปะรด มันส้าปะหลัง กระชาย ชะอม ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ

         ฟักแฟง ฟักทอง บวบ คะน้า ผักกาดหัว กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝร่ัง มะเขือ เทศมันฝร่ัง ฯลฯ  

         อ้อย เป็นพืชไร่ท่ีส้าคัญและมีอายุยาวนานกว่าพืชไร่ ซ่ึงมีเฉพาะท่ี

         ไม้ผล ได้แก่ ขนุน องุ่น ส้มต่างๆ กล้วย เงาะ ทุเรียน มังคุด ล้ินจ่ี ล้าไย มะม่วง ฯลฯ

     ไม้ยืนต้น ได้แก่ ปาล์ม ยางพารา กาแฟ พริกไทย กระถิน ยูคาลิปตัส สน อินทนิล แค กระถินณรงค์ ตะแบก ฯลฯ

         บ่อปลา หมายถึง พ้ืนท่ีผิวน้้าท่ีใช้เล้ียงปลาน้้าจืดแต่ละชนิด

         บ่อกุ้ง หมายถึง พ้ืนท่ีผิวน้้าท้ังหมดของบ่อเล้ียงทุกบ่อท่ีใช้เล้ียงกุ้งภายในฟาร์ม

(ฤดูฝน หรือฤดูแล้ง)

         พืชไร่ หมายถึง พืชไร่ท่ีปลูกและเก็บเก่ียวในระยะส้ัน 3-4 เดือน ได้แก่ ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 

ยาสูบ แตงโม ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันเทศ แตงไทย งา มันแกว เผือก ข้างฟ่าง แห้วจีน ฯลฯ

พืชไร่ท่ีอายุยาวกว่าน้ีไม่นับรวมเป็นพืชไร่ ซ่ึงได้แก่ อ้อย มันส้าปะหลัง และสับปะรด

พืชผัก หมายถึง ผักต่าง ๆ ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ แตงกวา แตงร้าน ถ่ัวฝักยาว พริก 

รวม

พืชไร่
พืชสวน

ข้าว

5

12,036

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละของพ้ืนท่ีบริหำรจัดกำรน้ ำในเขตชลประทำน (Cropping Intensity)

ชนิดพืช

อ้อย

ฤฝนและฤดูแล้ง  ท้ังน้ีไม่นับในกรณีท่ีมีการส่งน้้าให้เกษตรกรนอกเขตชลประทาน  

11,010

771

250

15,661

0

400

3,195

30

3,625

 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกจริงฤดูแล้ง

(ไร่)
รวมพ้ืนท่ีปลูกจริง

(ไร่)

11,010

1,171

3,445

35
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หมายเหตุ  ให้ใส่ข้อมูลท้ังหมด 4 ปี  คือ  ปีปัจจุบัน  และ 3 ปีย้อนหลัง
พ้ืนท่ีชลประทานท้ังโครงการ = 22,185 ไร่

กำรค ำนวณปี 2563

ร้อยละของพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าในเขตโครงการ =(12,036 + 3,625) *100/22,185 =70.59%

ข้อมูลย้อนหลัง ( 3 ปี)

หมายเหตุ  ในการเขียนกราฟไม่น้าเคร่ืองหมายลบ (-) น้าหน้าตัวเลข

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (Le)

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

  กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

29.99% 27.01%

ร้อยละพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้้าในเขต
ชลประทาน (Cropping Intensity)

2560 2563

2

1

ไม่น้อยกว่า 131% 

หรือ 

ไม่มากกว่า 139%

1

2562
70.59%

135%

ระดับคะแนน

41.84%
2561

ตัวช้ีวัด
5

ไม่น้อยกว่า 119% 

หรือ 

ไม่มากกว่า 151%

3 4
ไม่น้อยกว่า 127% 

หรือ 

ไม่มากกว่า 143%

ไม่น้อยกว่า 123% 

หรือ 

ไม่มากกว่า 147%

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

 140.00

2560 2561 2562 2563

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend



- 37 -

ตัวช้ีวัดท่ี 2  ร้อยละความเสียหายของพืเศรษฐกิจในเขตลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ค าอธิบายตัวช้ีวัด

เป็นการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจจากการริหารจัดการน ้าของโครงการฯ ตลอดฤดูฝนและฤดู

แล้ง โดยพื นท่ีดังกล่าวจะต้องอยู่ในแผนการส่งน ้าของโครงการฯ ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจหมายถึง

วิธีการเก็บข้อมูล
ท้าการส้ารวจและเก็บข้อมูลความเสียายของพื นท่ีเพาะปลูกท่ีเกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งท่ีเสียหาย

โดยสิ นเชิงทั งในฤดูฝนและฤดูแล้งรายงานข้อมูลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ผ่าน website

: http://wuse.rid.go.th/ในระบบฐานข้อมูลการเกษตรกรมชลประทาน ของฝ่ายสถิติการใช้น ้าชลประทาน

ส่วนบริหารการใช้น ้า  ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา

สูตรการค านวณ 

     พื นท่ีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ฤดูฝน + ฤดูแล้ง) X 100

                 จ้านวนพื นท่ีเพาะปลูกจริง (ฤดูฝน +  ฤดูแล้ง)

พ้ืนท่ีได้รับความเสียหายจากภัยน้ าท่วม พ้ืนท่ีได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง (ปีการเพาะปลูก 2562/2563 และ2563) 

หมายเหตุ  ให้ใส่ข้อมูลทั งหมด 4 ปี  คือ  ปีปัจจุบัน  และ 3 ปีย้อนหลัง
การค าณวนปี 2563
ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง

 =(0*100)/11,010 = 0

ข้อมูลย้อนหลัง (3 ปี)

พื นท่ีเพาะปลูกจริง
(ไร่)

 -

ฝน

แล้ง

ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจากท่ีท้าการเพาะปลูกไปแล้ว โดยความเสียหายเกิดจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ไม่รวมความเสียหายท่ีเกิดจากโรคพืช  และแมลงศัตรูพืช

2560 2561 2562

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

สาเหตุ
ชนิดพืช

0

ฤดู

 -

พื นท่ีท่ีเสียหาย (ไร่)

11,010

0

0

 -

รวม

8.07

11,010 0

2563
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เกณฑ์การให้คะแนน  (Le)

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

ดังนั น 2 - (-0.7) = 2.7

คะแนน

  กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

ค่าคะแนนท่ีได้

0.145 0.095 0.0450.245 0.195
ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ

ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

5
ตัวชี วัด

1 2 3 4

ระดับคะแนน

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

2560 2561 2562 2563

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

ค่าเฉล่ียของการตรวจวัดคุณภาพน ้าตามเกณฑ์คุณภาพน ้าด้านการชลประทาน ในอ่างเก็บน ้า

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และทางน ้าชลประทาน โดยค่าท่ีตรวจวัดและเกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย 6 พารามิ

เตอร์ ได้แก่

1. อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน  40 องศาเซลเซียส

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 6.5-8.5

3. ค่าความน้าไฟฟ้า (Electrity Conductivity; EC) ไม่เกิน  2,000  ไมโครโมห์/เซนติเมตร

4. ค่าออกซิเจนละลายในน ้า (Dissolved Oxygen; DO

5. ปริมาณของแข็งทั งหมดท่ีละลายน ้า (TDS)ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร

6. ค่าความเค็ม (Salinity) ไม่เกิน 1 กรัม/ลิตร
วิธีกำรเก็บข้อมูล

ให้โครงการฯ  ก้าหนดจุดการตรวจวัดคุณภาพน ้าภายในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ หรือรวบรวมข้อมูลของ

ฝ่ายส่งน ้าท่ีรับผิดชอบ เช่นบริเวณอ่างเก็บน ้า  คลองส่งน ้า  และคลองระบายน ้า โดยระบุจุดตรวจวัดให้ชัดเจน

และก้าหนดช่วงเวลาในการตรวจวัด  เช่น วัดทุกเดือน วัดทุก 3 เดือน หรือวัดทุกสัปดาห์ เป็นต้น 

และด้าเนินการตรวจวัดตามท่ีก้าหนด  ทั งนี  จะต้องแสดงผลการตรวจวัดทั ง 6 พารามิเตอร์ ประกอบการ
พิจารณาด้วย

สูตรกำรค ำนวณ 

จ้านวนอ่างเก็บน ้าและทางน ้าชลประทานท่ีคุณภาพน ้าได้มาตรฐาน×100

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ

หมายเหตุ  ให้ใส่ข้อมูลทั งหมด  4  ปี  คือ ปีปัจจุบัน  และ 3 ปีย้อนหลัง

2562

2

ตัวช้ีวัดท่ี 3  ร้อยละของอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนท่ีคุณภำพน้ ำได้เกณฑ์มำตรฐำน

ปี พ.ศ.
จ้านวนอ่างเก็บน ้าและทางน ้าชลประทานท่ี

คุณภาพน ้าได้มาตรฐาน
2

จ้านวนอ่างเก็บน ้าและทางน ้าชลประทานท่ี
ตามแผนท่ีก้าหนดไว้

จ้านวนอ่างเก็บน ้าและทางน ้าชลประทานท่ีด้าเนินการส้ารวจทั งหมด

2560

2561

2

2

2

2

22563

2
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 = 2*100/2 = 100%

ข้อมูลย้อนหลัง  ( 3 ปี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (Le)

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

90

ร้อยละของอ่างเก็บน ้าและทางน ้า
ชลประทานท่ีคุณภาพน ้าได้เกณฑ์
มาตรฐาน

80 85

5

100% 100% 100% 100%

51 4

95 100

2 3

กำรค ำนวณปี  2563

ร้อยละของอ่างเก็บน ้าและทางน ้าชลประทานท่ีคุณภาพน ้าได้เกณฑ์มาตรฐาน

2560 2561 2562 2563
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กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด
เป็นการวัดคุณภาพการให้บริการของโครงการท่ีมีต่อเกษตรกรตามรายละเอียดแบบประเมินความ

พึงพอใจและไม่พึงพอใจท่ีก้าหนด โดยจะดูในเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน ้าของโครงการ

วิธีกำรเก็บข้อมูล
โครงการให้เจ้าหน้าท่ีออกส้ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและไม่

        3. ผู้รับบริการท่ีเป็นเกษตรกรผู้ใช้น ้าในเขตชลประทานต้องเป็นผู้ลงมือกรอกแบบส้ารวจเอง เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการจริง

ผลโดยอัตโนมัติ 
      5. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จะค้านวณร้อยละของผู้ใช้น ้าในเขตพื นท่ีชลประทาน
ท่ีพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน ้า  และรายงานผลให้โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา/โครงการชลประทาน และ   

ตัวช้ีวัดท่ี 4  ร้อยละของผู้ใช้น้ ำในเขตพ้ืนท่ีชลประทำนท่ีพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ

พึงพอใจ (แบบ สสช.P1) ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจะต้องครอบคลุม
ตั งแต่ต้นคลอง  กลางคลอง  และปลายคลอง  และครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น ้า  โดยท้าการประเมินช่วง
เดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี ทั งนี มีขั นตอนการส้ารวตและรายงานผล  ดังนี 
         1. เจ้าหน้าท่ีอธิบายวัตถุประสงค์ในการส้ารวจ และความหมายของแบบส้ารวจให้ผู้รับบริการท่ีเป็น

ชลประทานแล้ว กรอกแบบส้ารวจโดยมีเจ้าหน้าท่ีอธิบายไปพร้อมกัน เพ่ือให้เข้าใจในความหมายของแต่ละค้าถาม

ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา ทราบ

เกษตรกรผู้ใช้น ้าในเขตชลประทานได้รับทราบและเข้าใจ 
         2. ผู้รับบริการท่ีเป็นเกษตรกรผู้ใช้น ้าในเขตชลประทาน ทั งท่ีได้รวมตัวเป็นกลุ่มบริหารการใช้น ้า

ตรงกันกรณีท่ีเป็นการตอบโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ท่ีมีส่วนร่วมในการตอบค้าถาม จะต้องเป็นตัวแทนของคู

ส่งน ้าแต่ละสายหรือท่อรับน ้าจากคลองแต่ละท่อ โดยการลงมติในแต่ละค้าตอบต้องครอบคลุมคูส่งน ้าทุกสายหรือ

       4. รวบรวมแบบส้ารวจท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวนอย่างน้อย 30 ตัวอย่าง/ฝ่ายส่งน ้าฯ กรอกผลส้ารวจ
ลงในแบบ Google form ตามแนวทางท่ีก้าหนดโดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงระบบจะรวบรวม

ท่อรับน ้าทุกท่อ
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แบบส้ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น ้าในเขตชลประทาน (แบบ สสช. P1) 
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สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ (ข้อมูลกองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ปี2563)

ข้อมูลย้อนหลัง ( 3 ปี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Le)

Interpolate = (85 - 80) = 5 , (2 - 1) = 1 ดังนั น (85 - 80.75) = 4.25 , 4.25/5 x 1 = 0.85
จะได้คะแนน = (5 - 0.85) = 4.15

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

64.44 68.54 74.51 68.94
3 4

สรุป
ร้อยละของผู้ใช้น ้าฯ ท่ีพึงพอใจ

สบ.คบ.../สบ.คป….

1 โครงการชลประทาน…. 68.27

ล้าดัท่ี โครงการ
1 2

4.15

2560 2561 2562 2563

82.3 81.4 80.5 80.75

1 2 3 4 5

ร้อยละของผู้ใช้น ้าในเขต
พื นท่ีชลประทานท่ีพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการน ้า

65 70 75 80 85

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

2560 2561 2562 2563

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูฝน ซ่ึงหมายถึงอัตราส่วนท่ีคิดเป็น

เปอร์เซ็นระหว่างปริมาณน ้าสุทธิท่ีจะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน ้าทั งหมดท่ีต้อง

ให้แก่พืช (Gross Water Application)

วิธีกำรเก็บข้อมูล
เจ้าหหน้าท่ีโครงการฯ ต้องท้าการเก็บข้อมูลปริมาณน ้าท่ีส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็นข้อมูลราย

สัปดาห์ รายเดือน จนเสร็จสิ นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูฝน จึงรวบรวมวิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น ้า

ทั งหมดเป็นปริมาณเท่าใด แล้วน้ามาเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าท่ีต้องส่งตามทฤษฎี

สูตรกำรค ำนวณ 

(ปริมาณน ้าตามทฤษฎี - ฝนใช้การ + การร่ัวซึม) × 100
ปริมาณน ้าท่ีส่งจริงตลอดฤดูฝน

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ (ข้อมูลกำรส่งน้ ำ ปีกำรเพำะปลูก 2563)

หมายเหตุ: 1. เพ่ิม Back up sheet 
2. ให้ใส่ข้อมูลทั งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

กำรค ำนวณปี 2563

ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน = (3,019,000 - 203,000 +3,060,000)*100/15,535,000 = 37.82

พื นท่ีส่งน ้าจริง  =  12,940  ไร่

ปริมาณน ้าตามทฤษฎี 3,019,000
ปริมาณน ้าจากฝนใช้การ 203,000

ปริมาณน ้าส่งจริง 15,535,000

ตัวช้ีวัดท่ี 5  ประสิทธิภำพชลประทำนในฤดูฝน

รายการ ลบ.ม.

ปริมาณน ้าร่ัวซึม 3,060,000
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (Le)

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

2561

37.82%

ตัวชี วัด
ระดับคะแนน

40 50% 60%

38.48%

ประสิทธิภาพ
ชลประทานในฤดูฝน

1 2 3

20% 30%

4 5

36.98%

2.78

2560 2562 2563

37.38%

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

2560 2561 2562 2563

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูแล้ง ซ่ึงหมายถึงอัตราส่วนท่ีคิดเป็น

เปอร์เซ็นระหว่างปริมาณน ้าสุทธิจะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน ้าทั งหมดท่ีต้อง

ให้แก่พืช (Gross Water Application)

วิธีกำรเก็บข้อมูล
โครงการฯ ต้องท้าการเก็บข้อมูลปริมาณน ้าท่ีส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็นข้อมูลราย

สัปดาห์ รายเดือน จนเสร็จสิ นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูแล้ง จึงรวบรวมวิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น ้า

ทั งหมดเป็นปริมาณเท่าใด แล้วน้ามาเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าท่ีต้องส่งตามทฤษฎี

สูตรกำรค ำนวณ 

(ปริมาณน ้าตามทฤษฎี - ฝนใช้การ + การร่ัวซึม) × 100

ปริมาณน ้าท่ีส่งจริงตลอดฤดูแล้ง

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ (ข้อมูลกำรส่งน้ ำ ปีกำรเพำะปลูก 2562/2563)

หมายเหตุ: 1. เพ่ิม Back up sheet 
2. ให้ใส่ข้อมูลทั งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

กำรค ำนวณปี 2563

ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง =  = (2,752,000 -222,000 + 151,000)*100/5,554,000 = 48.27

พื นท่ีส่งน ้าจริง  =  3,640  ไร่

2,752,000

ปริมาณน ้าส่งจริง 5,554,000

ปริมาณน ้าจากฝนใช้การ 222,000

ตัวช้ีวัดท่ี 6  ประสิทธิภำพชลประทำนในฤดูแล้ง

ปริมาณน ้าร่ัวซึม 151,000

รายการ ลบ.ม.

ปริมาณน ้าตามทฤษฎี
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ข้อมูลย้อนหลัง ( 3 ปี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (Le)

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

60%

3.8

ประสิทธิภาพ
ชลประทานในฤดูแล้ง

20% 30% 40 50%

48.27%

1 2 3 4
ตัวช้ีวัด

ระดับคะแนน

5

48.96%
2560 2561 2562 2563

46.76% 50.72%
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ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend
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ตัวช้ีวัดท่ี 7  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนท่ีเป็นไปตามแผน
ค าอธิบายตัวช้ีวัด

ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนของโครงการ (ตามเล่ม พรบ.งบประมาณประจ าปี)

วิธีการเก็บข้อมูล

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ณ วันท่ี 30 กันยายน เป็นฐานในการค านวณ

สูตรการค านวณ 

1. นับผลงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

2. ใส่ข้อมูลรายการงานปรับปรุง หรืองานซ่อมแซมในส่วนท่ีโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน  าฯ ได้รับมอบหมาย

3. ผลการด าเนินงาน คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน  าฯ ยกเว้นกรณีมีบันทึกฯ

แจ้งการคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้กองแผนงาน ตามระยะเวลาท่ีกองแผนงานก าหนด 

การพิจารณาผลส าเร็จเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เป็นตัวชี วัด

ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวจากระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบ Online ของกองแผนงานและงบประมาณเป็นหลัก

โครงการฯ หรือฝ่ายส่งน  าฯ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามเล่ม พรบ.งบประมาณ

ประจ าปี แล้วรายงานผลเบิกจ่ายทาง Online ให้กองแผนงาน และงบประมาณ ตามพรบ. จะใช้วงเงิน

ล าดับ

ท่ี
รายการ

งป

ม.

(X)

ผล

การ

ด าเนิน

งาน

(%)

(Z)

คะแนน

ท่ีได้

(y)

ร้อยละ

เฉล่ีย

ถ่วง

น  าหนัก

(m)

1 ซ่อม 1 X1 Z1 Y1 X1Z1
2 ปรับปรุง 1 X2 Z2 Y2 X2Z2

ƩX Ʃ(m)

o   ร้อยละเฉล่ียถ่วงน  าหนัก (m) = X x Z
o   ร้อยละเฉล่ียท่ีได้ = ∑(m) ÷ ∑X

หมายเหตุ :

ถือว่าผลการด าเนินงาน 100%
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สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ามาค านวณ

2
ปรับปรุงอาคารปลายคลองส่งน  า สาย 

RMC ฝายห้วยน  าหมาน

ล าดับ

ท่ี
รายการ

1
ปรับปรุงท่อลอดคลอง LMC กม. 3+00

 อ่างฯห้วยยาง

4 ซ่อมแซมตคลองส่งน  าอ่างฯห้วยน  าพาว 

จ านวน 1,100 ตรม.

3 ซ่อมแซมคลองส่งน  าฝายห้วยน  าหมาน 

จ านวน 3,100 ตรม.

5 ซ่อมแซมคลองส่งน  า สาย RMC (พรด.) 

จ านวน 250 ตร.ม. ระบบส่งน  าห้วยศอก

6 ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยน  าก่ าความ

ยาว 430 ม.

7 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ตาม

ข้อเสนอของเกษตรกร จ านวน 10 ราย

8
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 

RMC อ่างฯห้วยน  าเทา จ านวน 1,500 

9
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 

RMC อ่างฯห้วยสร้างโทน

10 ซ่อมแซมท่อส่งน  าสายซอยอ่างฯห้วยไร่

11 ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยสงาว

12 ซ่อมแซมคลองส่งน  าอ่างฯห้วยน  าพร

13 ซ่อมแซมท่อส่งน  าสายซอยอ่างฯห้วยชม

14 ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยหาดเบี ย

15 ซ่อมแซมบานระบายอ่างฯห้วยยาง

16 ซ่อมแซมบานระบายระบบส่งน  าห้วยศอก

17 ซ่อมแซมบานระบายฝายบ้านเด่ิน

18 ซ่อมแซมบานระบายฝายห้วยโป่ง

100.00 100.00

19 ซ่อมแซมบานระบายฝายบ้านนาผักก้าม 8,200.00         100.00 100.00

20 ซ่อมแซมบานระบายฝายห้วยกอก 8,400.00         8,400.00         

8,400.00         8,400.00         100.00 100.00

8,200.00         

100.00 100.00

8,400.00         8,400.00         100.00 100.00

450,000.00      100.00 100.00

8,400.00         8,400.00         

949,000.00      949,000.00      100.00 100.00

450,000.00      

100.00 100.00

849,000.00      849,000.00      100.00 100.00

899,000.00      100.00 100.00

449,000.00      449,000.00      

798,000.00      798,000.00      100.00 100.00

899,000.00      

100.00 100.00

907,000.00      907,000.00      100.00 100.00

1,000,000.00   100.00 100.00

1,186,000.00   1,186,000.00   

649,000.00      649,000.00      100.00 100.00

1,000,000.00   

100.00 100.00

947,000.00      947,000.00      100.00 100.00

2,790,000.00   100.00 100.00

945,000.00      945,000.00      

4,717,000.00   4,717,000.00   100.00 100.00

2,790,000.00   

(%)

ผลการ

ด าเนินงาน

 

(%)

หมายเหตุ

448,000.00 448,000.00 100.00 100.00

เงินจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ การเบิกจ่าย

งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
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100.001,397,000.00   1,397,000.00   100.00

100.00

696,000.00      696,000.00      100.00 100.00

794,000.00      794,000.00      100.00

100.00

948,000.00      948,000.00      100.00 100.00

485,000.00      485,000.00      100.00

100.00

1,470,000.00   1,470,000.00   100.00 100.00

499,000.00      499,000.00      100.00

100.00

697,000.00      697,000.00      100.00 100.00

2,320,000.00   2,320,000.00   100.00

100.00

858,000.00      858,000.00      100.00 100.00

649,000.00      649,000.00      100.00

100.00

758,000.00      758,000.00      100.00 100.00

400,000.00      400,000.00      100.00

394,000.00      394,000.00      100.00 100.00

338,000.00      338,000.00      100.00 100.0021 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายวิศวกรรม

22 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายช่างกล

23 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายส่งน  า

24 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการ

ชลประทานเลย

25 ซ่อมแซมคลองส่งน  าอ่างฯห้วยเม่ียง

26 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 1L-RMC

 อ่างฯห้วยน  าเทา

27
ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าฝายยาง

บ้านทรายขาว

28 ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยม่วง

29 ซ่อมแซมคลองส่งน  าอ่างฯห้วยถ  าใหญ่

30 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 1R-RMC

 อ่างฯห้วยสร้างโทน

31 ซ่อมแซฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง

32 ซ่อมแซมท่อส่งน  าสาย LMC อ่างฯห้วยน  าวัก 

ระยะทาง2,000 กม.

33 ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง

34
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

คลอง LMC กม.3+050อ่างฯห้วยยาง

35
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

คลอง LMC กม.2+170กม.2+430 อ่าง
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ค านวณ

ล าดับ
ท่ี

รายการ

งปม.
(X)

(ล้าน
บาท)

ผลการ
ด าเนิน
งาน(%)

(Z)

คะแนน
ท่ีได้
(y)

ร้อยละเฉล่ียถ่วงน  าหนัก
(m)

1
ปรับปรุงท่อลอดคลอง LMC กม. 3+00

 อ่างฯห้วยยาง
0.45 100% 5 0.45*100=45%

2
ปรับปรุงอาคารปลายคลองส่งน  า สาย 

RMC ฝายห้วยน  าหมาน
4.72 100% 5 4.72*100=472%

3
ซ่อมแซมคลองส่งน  าฝายห้วยน  าหมาน 

จ านวน 3,100 ตรม.
2.79 100% 5 2.79*100=279%

4 ซ่อมแซมตคลองส่งน  าอ่างฯห้วยน  าพาว 

จ านวน 1,100 ตรม.
0.95 100% 5 0.95*100=95%

5
ซ่อมแซมคลองส่งน  า สาย RMC (พรด.) 

จ านวน 250 ตร.ม. ระบบส่งน  าห้วยศอก 0.85 100% 5 0.85*100=85%

6
ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยน  าก่ าความ

ยาว 430 ม. 0.65 100% 5 0.65*100=65%

7 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ตาม

ข้อเสนอของเกษตรกร จ านวน 10 ราย
1.00 100% 5 1*100=100%

8
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 

RMC อ่างฯห้วยน  าเทา จ านวน 1,500 
1.19 100% 5 1.19*100=119%

9
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 

RMC อ่างฯห้วยสร้างโทน
0.91 100% 5 0.91*100=91%

10 ซ่อมแซมท่อส่งน  าสายซอยอ่างฯห้วยไร่ 0.80 100% 5 0.8*100=80%

11 ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยสงาว 0.90 100% 5 0.9*100=90%

12 ซ่อมแซมคลองส่งน  าอ่างฯห้วยน  าพร 0.45 100% 5 0.45*100=45%

13 ซ่อมแซมท่อส่งน  าสายซอยอ่างฯห้วยชม 0.85 100% 5 0.85*100=85%

14 ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยหาดเบี ย 0.95 100% 5 0.95*100=95%

15 ซ่อมแซมบานระบายอ่างฯห้วยยาง 0.45 100% 5 0.45*100=45%

16 ซ่อมแซมบานระบายระบบส่งน  าห้วยศอก 0.01 100% 5 0.008*100=0.8%

17 ซ่อมแซมบานระบายฝายบ้านเด่ิน 0.01 100% 5 0.008*100=0.8%



- 53 -

18 ซ่อมแซมบานระบายฝายห้วยโป่ง 0.01 100% 5 0.008*100=0.8%

19 ซ่อมแซมบานระบายฝายบ้านนาผักก้าม 0.01 100% 5 0.008*100=0.8%

20 ซ่อมแซมบานระบายฝายห้วยกอก 0.01 100% 5 0.008*100=0.8%

21 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายวิศวกรรม 0.34 100% 5 0.34*100=34%

22 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายช่างกล 0.39 100% 5 0.39*100=39%

23 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายส่งน  า 0.50 100% 5 0.5*100=50%

24 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการ

ชลประทานเลย
0.40 100% 5 0.4*100=40%

25 ซ่อมแซมคลองส่งน  าอ่างฯห้วยเม่ียง 0.65 100% 5 0.65*100=65%

26 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 1L-RMC

 อ่างฯห้วยน  าเทา
0.86 100% 5 0.86*100=86%

27
ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าฝายยาง

บ้านทรายขาว
2.32 100% 5 2.32*100=232%

28 ซ่อมแซมท่อส่งน  าอ่างฯห้วยม่วง 0.70 100% 5 0.7*100=70%

29 ซ่อมแซมคลองส่งน  าอ่างฯห้วยถ  าใหญ่ 0.50 100% 5 0.5*100=50%

30 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย 1R-RMC

 อ่างฯห้วยสร้างโทน
1.47 100% 5 1.47*100=147%

31 ซ่อมแซฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง 0.49 100% 5 0.49*100=49%

32 ซ่อมแซมท่อส่งน  าสาย LMC อ่างฯห้วยน  าวัก 

ระยะทาง2,000 กม.
0.95 100% 5 0.95*100=95%

33 ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง 0.79 100% 5 0.79*100=79%

34
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

คลอง LMC กม.3+050อ่างฯห้วยยาง
0.70 100% 5 0.7*100=70%

35
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

คลอง LMC กม.2+170กม.2+430 อ่าง

ฯห้วยอีเลิศ
1.40 100% 5 1.4*100=140%

30.41 3,041%
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หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง
= 3,041 ÷ 30.41
= 100 %

การค านวณปี 2563
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนท่ีเป็นไปตามแผนเฉล่ียท่ีได้ 

ข้อมูลย้อนหลัง (3 ปี)

เกณฑ์การให้คะแนน  (Le)

Interpolate = (100 – 100 ) = 0  , (5 – 5) = 0  ดังนั น (100 – 100 ) = 0  , 0/0 = 0 

จะได้คะแนน = (5 - 0) = 5
ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

ตัวชี วัด
ระดับคะแนน

99.98 67.12 100 100

3 4 5

80 85 90 95 100ลงทุนเป็นไปตามแผน

2563

5.0

2560 2561 2562

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

เป็นการตรวจสอบถึงสภาพอาคารชลประทานของโครงการว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็น

จ านวนเท่าใด เม่ือเทียบกับปริมาณอาคารชลประทานท้ังหมด เพ่ือจะดูถึงความสอดคล้องกับการต้ัง

งบประมาณงานซ่อมแซม ปรับปรุงของโครงการ

วิธีกำรเก็บข้อมูล

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/โครงการชลประทาน หรือฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ให้เจ้าหน้าท่ีออก

ส ารวจสภาพอาคารชลประทานท้ังหมด (Walk Thru) ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ว่าอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เป็น

จ านวนเท่าไร เพ่ือเปรียบเทียบกับจ านวนอาคารชลประทานท้ังหมดของโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ าและ

บ ารุงรักษา  โดยน าข้อมูลท่ีได้บันทึกลงในฐานข้อมูลบัญชีประวัติอาคารชลประทานของโครงการฯ หรือ ฝ่ายส่งน้ าฯ     

สูตรกำรค ำนวณ 

(จ านวนอาคารควบคุมน้ าใน ระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าท่ีมีสภาพพร้อมใช้งาน)  ×100
(จ านวนอาคารควบคุมน้ าในระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าท้ังหมด

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ

กำรค ำนวณปี 2563

ร้อยละของอาคารควบคุมน้ าในระบบส่งน้ าและในระบบระบายน้ าท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
= (1,420*100)/1,495 = 95.00%

จ านวนอาคารควบคุมน้ าใน ระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าท่ีมี
สภาพพร้อมใช้งาน

1,420

จ านวนอาคารควบคุมน้ าในระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าท้ังหมด 1,495

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลท้ังหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง

ตัวช้ีวัดท่ี  8  ร้อยละของอำคำรควบคุมน้ ำในระบบส่งน้ ำและในระบบระบำยน้ ำท่ีอยู่ในสภำพใช้งำนได้ดี
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (Le)

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

จะได้คะแนน = (5 - 0.67) = 4.33

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

5

ร้อยละของอาคารควบคุมน้ าในระบบส่ง
น้ าและในระบบระบายน้ าท่ีอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี

60 70 80 90 100

4.33
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

เป็นการวัดถึงโครงการฯ ว่ามีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล
โครงการฯรวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีของกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพ้ืนฐานจากฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้้าชล 

สูตรกำรค ำนวณ 

พ้ืนท่ีของกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพ้ืนฐาน ×100
พ้ืนท่ีชลประทาน

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลท้ังหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง

กำรค ำนวณปี 2563

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

ระบบบริหารจัดการผู้ใช้น้้าฯ  ของกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประทานของโครงการฯ  ซ่ึงรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ Website : http//wug.rid.go.th/ 

ตัวช้ีวัดท่ี 9  ร้อยละของพ้ืนท่ีชลประทำนท่ีมีกำรต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ ำชลประทำนพ้ืนฐำน        

พ้ืนท่ีของกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพ้ืนฐานท้ังหมด (ไร่) พ้ืนท่ีชลประทาน
16,767 22,185
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ข้อมูลย้อนหลัง ( 3 ปี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (Le)

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

21ตัวช้ีวัด

75.58%75.58%75.58%

90
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สมาคมฯ  และสหกรณ์ฯ  ต่อพ้ืนท่ีโครงการ     

ค าอธิบายตัวช้ีวัด

เป็นการวัดถึงโครงการมีการจัดต้ังกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ

สหกรณ์ฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการท่ีรับผิดชอบ

วิธีการเก็บข้อมูล
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา/โครงการชลประทาน หรือฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา รวบรวมข้อมูล

พ้ืนท่ีของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกร สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ จากฐานข้อมูลองค์กร
ผู้ใช้น้้าชลประทานของโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้้าฯ ซ่ึงรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ใน Website : 

http://wug.rid.go.th/ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้น้้า ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สูตรการค านวณ 

   พ้ืนท่ีของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน  กลุ่มเกษตรกรฯสมาคมฯและสหกรณ์ ×100

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ามาค านวณ

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลท้ังหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง

การค านวณปี 2563

ร้อยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการต้ังกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ

  = (14,732*100)/22,185 = 66.40%

พ้ืนท่ีชลประทาน

22,185

พ้ืนท่ีของกลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ กลุ่มเกษตรกรฯ 
สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ (ไร่)

พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)

ตัวช้ีวัดท่ี  10  ร้อยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการต้ังกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน  กลุ่มเกษตรกรฯ   

14,732
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ข้อมูลย้อนหลัง ( 3 ปี)

เกณฑ์การให้คะแนน  (Le)

ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนน

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

ร้อยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการต้ัง

กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่ม

เกษตรกรสมาคมฯ และสหกรณ์ฯ
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

เป็นการวัดถึงความเข้มแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้ใช้น ้า

ชลประทาน และสหกรณ์ผู้ใช้น ้าชลประทาน ตามแบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน

วิธีกำรเก็บข้อมูล
เจ้าหน้าท่ีโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา/โครงการชลประทาน หรือฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา      

ให้เจ้าหน้าท่ีออกส้ารวจและประเมินความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน (กลุ่มบริหารการใช้น ้าฯ 
ขึ นไป) โดยใช้แบบประเมินความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน (แบบ ปมอ.3 และแบบ ปมอ.4) 
ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยท้าการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานทาง Google form ตามแนวทางท่ีก้าหนดโดยกองส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  และตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นการรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

ใน Website : http://wug.rid.go.th/ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้น ้า ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  ซ่ึงระบบจะรวบรวมผลโดยอัตโนมัติ  ทั งนี  จะรายงานผลให้โครงการฯ และฝ่ายส่งน ้าฯ ทราบ

สูตรกำรค ำนวณ 

จ้านวนองค์กรผู้ใช้น ้าฯ  ท่ีมีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับเข้มแข็ง×100
       จ้านวนองค์กรผู้ใช้น ้าฯทั งหมดท่ีต้องท้าการประเมินฯ

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง
กำรค ำนวณปี 2563

ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานท่ีมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน ้า= ( 7*100)/11 = 63.64 %

จ้านวนองค์กรผู้ใช้น ้าฯ ท่ีมีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับ

เข้มแข็ง

จ้านวนองค์กรผู้ใช้น ้าฯทั งหมดท่ีต้องท้าการประเมินฯ

ตัวช้ีวัดท่ี 11  ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น้ ำชลประทำนท่ีมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ

117
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ข้อมูลย้อนหลัง ( 3 ปี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน  (Le)

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานท่ี
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน ้า
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด

เป็นการพิจารณาผลผลิตของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้รับบริการและปราชนได้รับรู้และ

เข้าใจภารกิจและผลงานของกรมลประทานอย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง  ซ่ึงเร่ืองท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ควรมีความน่าเช่ือถือ  กระชับ ถูกต้อง และเข้าใจง่าย และเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์มีความท่ัวถึงจึงควร

ด าเนินการผ่านส่ือต่างๆ ดังน้ี

1. ส่ือโทรทัศน์

2.ส่ือวิทยุกระจายเสียง

3. ส่ือ ส่ิงพิมพ์

4. เอกสารส่ิงพิมพ์

5. ส่ือ Internet Website Fcebook เป็นต้น

6. ป้ายประชาสัมพันธ์

7. ส่ือกิจกรรม

8. ส่ือนิทรรศการ

วิธีกำรเก็บข้อมูล
เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ท าการรวบรวมส่ิงต่างๆ ท่ีใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภาระกิจ

ผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบอย่างท่ัวถึง ซ่ึงจะต้องสามารถแสดงหลักฐานประกอบการ

พิจารณาด้วย

สูตรกำรค ำนวณ 

จ านวนเร่ืองท่ีผลิตและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ×100
       จ านวนเร่ืองท่ีต้องด าเนินการท้ังหมดตามแผนท่ีวางไว้

สถิติหรือข้อมูลท่ีจะน ำมำค ำนวณ

ตัวช้ีวัดท่ี 12  ร้อยละของจ ำนวนเร่ืองท่ีเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ

ส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ

1. ส่ือโทรทัศน์
แผน ผล
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5. ส่ือ Internet Website Facebook เป็นต้น 10 8

2. ส่ือวิทยุกระจายเสียง

3. ส่ือส่ิงพิมพ์

4. เอกสารส่ิงพิมพ์
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หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลท้ังหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง
กำรค ำนวณปี 2563

ร้อยละของจ านวนเร่ืองท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ= ( 22*100)/30 = 73.33 %

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี)

ค่ำคะแนนท่ีได้

ค่ำคะแนนท่ีได้ คะแนน

กรำฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T)

2562 2563

8. ส่ือนิทรรศการ 1

1 2 3 4 5
ตัวช้ีวัด

2560 2561

7. ส่ือกิจกรรม 5 3

1

ร้อยละของจ านวนเร่ืองท่ีเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ
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30 22

6. ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 2

ระดับคะแนน

 -  - 64.28 73.33%

1

รวม

0

20

40

60

80

100

120

2560 2561 2562 2563

ชป.เลย

คา่มาตรฐาน

Trend


