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สารจากอธิบดี
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ และตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวังของประชาชนทุกภาคสวน ตองใชแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด และเพื่อใหแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทิศทางของประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และ
แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนั้น คณะกรรมการแผนยุทธศาสตรและคณะทํางานจัดทํา
รางแผนยุทธศาสตร ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 177/2554 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานฉบับใหม โดยใหมีการรับฟงความคิดเห็น ความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จนกระทั่ง ไดมีมติในการประชุมของคณะกรรมการแผนยุทธศาสตรฯ เห็นชอบให
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 - 2559 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานที่ผานมา ทําใหประสบผลสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน จนเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
สามารถควารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนจากองคการสหประชาชาติ (UN) ประจําป พ.ศ. 2555 ชนะเลิศ
สาขา Fostering Participation in Public Policy-Making Decisions through Innovative Mechanisms ประเภท
นวัตกรรมการปองกันและบรรเทาภัยแลงแบบบูรณาการ (โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมยม จังหวัดแพร) ซึ่งนับเปน
ความภาคภูมิใจอยางยิ่งของทุกฝายที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตาม ยังมีความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่กรมชลประทาน
จะตองมุงมั่นตอไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดขึ้นใหมคือ กรมชลประทานเปนองคกรนําดานการพัฒนาแหลงนํ้าและ
บริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ ใหมีพื้นที่ชลประทาน อยูในลําดับ 1 ใน 10 ของโลก
การนําแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 – 2559 ไปสูการปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ
อย า งมากในการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร กิ จ กรรมหลั ก ในการนํ า ยุ ท ธศาสตร ไ ปสู  ก ารปฏิ บั ติ คื อ การถ า ยทอด
แผนยุทธศาสตรระดับกรมลงสูระดับสํานัก กอง และลงสูระดับบุคคล ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเปาหมายที่ตรงกัน
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในแตละเปาประสงค และบรรลุวิสัยทัศนไดอยางยั่งยืน

(นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ)
อธิบดีกรมชลประทาน
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ขอมูลดานการชลประทานของประเทศไทย
สภาพอุตุ-อุทกวิทยา
ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ลมพายุจร สามารถ
จําแนกฤดูกาลได 3 ฤดู โดยฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึง
เดือนมกราคมและฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ ปริมาณฝนเฉลี่ยผันแปรตามฤดูกาล
และในแตละปเนื่องจากอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุจร สภาพทางดานอุทกวิทยามีความผันแปรสูง
จึงประสบปญหาอุทกภัยในชวงนํ้าหลาก และปญหาภัยแลงในชวงฤดูแลงอยูเสมอ
ลักษณะทางอุทกวิทยา แบงพื้นที่ลุมนํ้าออกไดเปน 25 ลุมนํ้าหลัก และ 254 ลุมนํ้ายอย มีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยทั้งประเทศปละ 1,574 มิลลิเมตร มีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรวมปละประมาณ 213,424 ลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณนํา้ ทาขางตน คิดเปนนํา้ ทาเฉลีย่ ตอจํานวนประชากร 3,335 ลูกบาศกเมตร/คน/ป (จํานวนประชากร 64 ลานคน)
เปนนํ้าทาในฤดูฝนจํานวน 183,001 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 85.7) และในฤดูแลง 30,423 ลานลูกบาศกเมตร
(รอยละ 14.3) ปจจุบัน (ปพ.ศ. 2554) มีแหลงเก็บกักนํ้าความจุรวม 76,002 ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ 35.6
ของปริมาณนํา้ ทาทัง้ หมด โดยเปนแหลงเก็บกักนํา้ ขนาดใหญ (ความจุเก็บกักมากกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร) ประมาณ
รอยละ 90 ของความจุรวมทั้งหมด สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 10 เปนแหลงเก็บกักนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก
และมีปริมาณนํ้าใชงานไดสูงสุดรวม 56,000 ลานลูกบาศกเมตร ทั้งนี้เพื่อเหลือนํ้าสวนหนึ่งไวสําหรับการรักษา
สภาพเขื่อน (Dead Storage)

การใชที่ดินภาคการเกษตร
จากขอมูลการใชที่ดินของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2552 สรุปไดวาเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด
320.70 ลานไร เปนพืน้ ทีถ่ อื ครองเพือ่ การเกษตรรวม 131.59 ลานไร แยกเปนทีอ่ ยูอ าศัย 3.79 ลานไร ทีน่ า 66.07 ลานไร
พื้นที่ปลูกพืชไร 27.32 ลานไร พื้นที่ปลูกไมผลและไมยืนตน 27.40 ลานไร พื้นที่ปลูกผักและไมดอก 1.19 ลานไร
พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว 1.00 ลานไร พื้นที่รกราง 2.29 ลานไร และเนื้อที่อื่นๆ 2.50 ลานไร
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ความตองการนํ้า
ความตองการใชนํ้าทุกภาคสวน (ป พ.ศ. 2552) ปละ 162,151 ลานลูกบาศกเมตร เปนความตองการนํ้า
เพือ่ การเกษตรสูงถึง 106,169 ลานลูกบาศกเมตรหรือ รอยละ 65 ของความตองการนํา้ ทัง้ หมดในจํานวนนีอ้ ยูใ นเขตทีม่ ี
แหลงเก็บกักนํ้าและระบบชลประทานอยูแลว 45,054 ลานลูกบาศกเมตร สวนที่เหลืออีก 61,116 ลานลูกบาศกเมตร
เปนความตองการนํ้าเพื่อการเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทานโดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก รองลงไปเปนการใชนํ้าเพื่อการ
รักษาระบบนิเวศรอยละ 18 เพือ่ การอุปโภคบริโภครอยละ 15 การอุตสาหกรรมรอยละ 1.6 และการปศุสตั วรอ ยละ 0.4

การพัฒนาชลประทาน
การพัฒนาการชลประทานในอดีตตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมุงเนนการกระจายนํ้าโดยการขุดคลอง
เชื่อมโยงนํ้าระหวางแมนํ้าสายหลักในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของประเทศ ตอมาในชวงกอนป พ.ศ. 2500
ไดมีการพัฒนาอาคารทดนํ้าตามแมนํ้าสายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผันนํ้าเขาสูระบบคลองในบริเวณ
ที่ ร าบลุ  ม ภาคเหนือตอนบนและภาคกลางทําใหการเกษตรชลประทานไดขยายตัวขึ้นอยางมาก อยางไรก็ตาม
การเกษตรชลประทานในยุคนั้นยังคงมีขีดจํากัดเนื่องจากยังไมมีการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้าขนาดใหญที่จะรองรับ
ปริมาณนํ้าหลากจากพื้นที่ตอนบนทําใหยังคงประสบปญหาอุทกภัยและภัยแลงตามฤดูกาล ภายหลังที่ไดมีการกอสราง
แหลงเก็บกักนํา้ ขนาดใหญ ไดแก เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ ทําใหปญ
 หาอุทกภัยบรรเทาลงมากโดยชวยลดระดับนํา้ สูงสุด
ของแมนํ้าเจาพระยาที่จังหวัดนครสวรรคไดเฉลี่ย 1.44 เมตร และมีปริมาณนํ้าสํารองในอางเก็บนํ้าสําหรับจัดสรร
เพื่อการเกษตรในฤดูแลงทําใหสามารถขยายพื้นที่เกษตรชลประทานและการเพาะปลูกในฤดูแลงไดอยางรวดเร็ว
ในระยะตอมาไดมีการกระจายการพัฒนาแหลงนํ้าและการเกษตรชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางออกไป
ทั่วประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานเพื่อแกปญหา
การขาดแคลนนํ้าในระดับทองถิ่นโดยการกอสรางแหลงนํ้าขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ชุมชนในชนบท
ปจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554) กรมชลประทานไดมีการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้าขนาดตางๆ
ไดแก อางเก็บนํ้าขนาดใหญ อางเก็บนํ้าขนาดกลาง และอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก มีความจุรวม 76,002 ลานลูกบาศกเมตร
และในสวนของการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน มีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งสิ้น 29.60 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 22.71
ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
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แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
พ.ศ. 2556-2559
1. วิสัยทัศน
“กรมชลประทานเปนองคกรนําดานการพัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
ใหมีพื้นที่ชลประทาน อยูในลําดับ 1 ใน 10 ของโลก”

2. พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเกิดความสมดุล
บริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม
ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจอยางเหมาะสม
เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า

3. ประเด็นยุทธศาสตร

1. การพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
3. การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจ

4. คานิยมองคกร
WATER for all

Work hard
Accountability
Teamwork
Ethics
Relationship

ทุมเทในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ
เรียนรูและทํางานรวมกัน
มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มีความผูกพันและสามัคคี

5. แผนที่ยุทธศาสตร

แผนที่ยุทธศาสตร แบงออกเปน 4 มิติ 19 เปาประสงค ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
มี 3 เปาประสงค
2. มิติคุณภาพการใหบริการ
มี 4 เปาประสงค
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 8 เปาประสงค
4. มิติการพัฒนาองคกร
มี 4 เปาประสงค
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กลยุทธ

โครงการ

ก01 : พั ฒ น า แ ห ล  ง นํ้ า แ ล ะ ร ะ บ บ
ชลประทานใหมใหเต็มศักยภาพ
ก02 : ปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บ
กักนํ้า ใหสูงขึ้น
ก03 : ผั น นํ้ า จากลุ  ม นํ้ า ใกล เ คี ย งมาใช
ประโยชน
ก04 : จั ด ทํ า แผนแม บ ทในการพั ฒ นา
แหลงนํ้า
ก05 : จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนา
แหลงนํ้า

ค01 : โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
ค02 : โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ค03 : โครงการพั ฒ นาแหล ง นํ้ า เพื่ อ ชุ ม ชนหรื อ
ชนบท
ค04 : โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอางเก็บนํ้า
ค05 : โครงการผันนํา้ ระหวางลุม นํา้ และอางเก็บนํา้
ค06 : โครงการผันนํ้าจากลุมนํ้านานาชาติมาใช
ประโยชน
ค07 : โครงการจัดทําแผนพัฒนาการชลประทาน
ระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบ (กรอบนํ้า 60
ลานไร)
ค08 : โครงการเงินกูเ พือ่ วางระบบบริหารจัดการนํา้
และสรางอนาคตประเทศ
2. ทุ ก ภาคส ว นได รั บ นํ้ า ชป04 : รอยละของพื้นที่บริหารจัดการนํ้าในเขต ก06 : วางแผนการสงนํ้าอยางมีสวนรวม ค09 : โครงการจัดทําแผนการสงนํ้ารวมกับกลุม
ก07 : ปรับปรุงการดําเนินงานของเงินทุน
ผูใชนํ้า
อยางทั่วถึง และเปน
ชลประทานตามเปาหมาย
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ค10 : โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผน
ธรรม
ชป05 : ปริมาณนํ้าที่จัดสรรใหทั้งในภาคอุปโภค
ประจํ า ป ข องเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การ
และภาคอุตสาหกรรม
ชลประทาน

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มี ป ริ ม าณนํ้ า เก็ บ กั ก ชป01 : จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น
และ พื้นที่ชลประทาน ชป02 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ชป03 : จํานวนแหลงนํ้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น

6. ผังเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธและโครงการ
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เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ
3. ความสู ญ เสี ย ที่ ล ดลง ชป06 : ร อ ยละของพื้ น ที่ ค วามเสี ย หายของ ก08 : ป อ งกั น และบรรเทาภั ย โดยใช ค11 : โครงการจัดทําทางนํา้ หลาก (Floodway) หรือ
ทางผันนํ้า (Flood diversion channel)
อั น เนื่ อ งมาจากภั ย
พื ช เศรษฐกิ จ ในเขตชลประทานจาก
สิ่งกอสราง
อันเกิดจากนํ้า
อุทกภัยและภัยแลง
ก09 : ปองกันและบรรเทาภัยโดยไมใช ค12 : โครงการกําหนดพื้นที่รับนํ้านอง
ค13 : โครงการปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทาน
สิ่งกอสราง
ใหเปนแกมลิง
ค14 : โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกอางเก็บนํ้า
และกําจัดวัชพืช
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
4. อาคารชลประทานอยู ชป07 : รอยละของอาคารชลประทานที่อยูใน ก10 : บํ า รุ ง รั ก ษาอาคารชลประทาน ค15 : โครงการจัดทําฐานขอมูลอาคารชลประทาน
ในสภาพพรอมใชงาน
สภาพพรอมใชงาน
อยางมีสวนรวม
ดวยระบบ GIS
ค16 : โครงการบํารุงรักษาอาคารชลประทานอยาง
มีสวนรวม
ค17 : โครงการจางเหมากลุมผูใชนํ้าในการบํารุง
รักษาอาคารชลประทาน
5. ผู  ใ ช นํ้ า ได รั บ ความ ชป08 : ร  อ ย ล ะ ข อ ง ผู  ใ ช  นํ้ า ใ น เ ข ต พื้ น ที่ ก06 : วางแผนการสงนํ้าอยางมีสวนรวม ค18 : โครงการกําหนดแผนการเพาะปลูกทีเ่ หมาะ
พึ ง พ อ ใ จ จ า ก ก า ร
การชลประทานที่พอใจตอการบริหาร ก11 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณ
สมกับฤดูกาล
บริหารนํ้า
จัดการนํ้า
เพื่อเตือนภัย
ค19 : โครงการปรับปรุงคลังขอมูล ระบบพยากรณ
และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการนํ้า
(หลากและแลง) กรณีตางๆ
6. คุ ณ ภาพนํ้ า ได เ กณฑ ชป09 : ร อ ยละของอ า งเก็ บ นํ้ า และทางนํ้ า ก12 : ควบคุมคุณภาพนํา้ ดวยเทคโนโลยี ค20 : โครงการควบคุมคุณภาพนํ้าดวยเทคโนโลยี
มาตรฐาน
ชลประทานที่ คุ ณ ภาพนํ้ า ได เ กณฑ
และการบริหารนํ้า
และการบริหารนํ้า
มาตรฐาน
ค21 : โครงการประกาศเขตควบคุ ม ทางนํ้ า
ชลประทาน
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เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ
7. ระบบพยากรณ เ พื่ อ ชป10 : รอยละของระบบพยากรณเพื่อเตือนภัย ก11 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณ ค22 : โครงการก อ สร า งสถานี อุ ตุ - อุ ท กวิ ท ยา
เตื อ นภั ย อยู  ใ นสภาพ
ที่อยูในสภาพพรอมใชงาน
เพื่อเตือนภัย
ใหครอบคลุม
พรอมใชงาน
ค23 : โครงการติดตัง้ ระบบโทรมาตรและเตือนภัย
ใหครอบคลุม
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8. การกอสรางซอมแซม ชป11 : ร อ ยละของการก อ สร า งอาคาร ก13 : บริหารงานกอสรางซอมแซมและ ค24 : โครงการจัดการความเสี่ยงดานการจัดซื้อ
ปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ
จัดจางและการบริหารสัญญา
และปรับปรุง แลวเสร็จ
ชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ชป11.1: รอยละของงานการกอสรางโครงการ
ตามแผนงาน
ชลประทานขนาดใหญตามแผนงาน
ชป11.2: รอยละของงานการกอสรางโครงการ
ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
ชป11.3: รอยละของงานการกอสรางโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตามแผนงาน
ชป11.4: ร อ ยละของงานการก อ สร า งงาน
ปองกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
ชป11.5: ร อ ยละของงานการก อ สร า งงาน
จัดรูปที่ดินตามแผนงาน
ชป11.6: ร อ ยละของงานการก อ สร า งงาน
คันคูนํ้าตามแผนงาน
ชป12 : รอยละของการซอมแซม และปรับปรุง
อาคารชลประทานที่ แ ล ว เสร็ จ ตาม
แผนงาน

16

แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ
9. การเตรียมความพรอม ชป13 : รอยละของงานศึกษาโครงการทีแ่ ลวเสร็จ ก14 : พั ฒ นาระบบงานศึ ก ษา สํ า รวจ ค25 : โครงการพัฒนาระบบงานศึกษา สํารวจ
กอนการกอสรางเปน
ตามแผนงาน
ออกแบบ และจัดหาที่ดิน
ออกแบบ และจัดหาที่ดิน
ไปตามแผนงาน
ชป14 : รอยละของงานสํารวจที่แลวเสร็จตาม
แผนงาน
ชป15 : รอยละของงานออกแบบที่แลวเสร็จตาม
แผนงาน
ชป16 : รอยละของงานจัดหาทีด่ นิ ทีแ่ ลวเสร็จตาม
แผนงาน
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เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ
10. ประชาชน ชุมชน และ ชป17 : รอยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัด ก15 : ยกระดั บ การมี ส  ว นร ว มของ ค26 : โครงการเสริมสรางการมีสว นรวมในขัน้ ตอน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
มวลชนสัมพันธในระยะวางโครงการกอน
ประชาชน
กอนการกอสราง
● โครงการจั ด ทํ า ข อ ตกลงระหว า ง
มีสวนรวม
การกอสรางและระหวางกอสรางที่แลว
เกษตรกรกับชลประทาน
เสร็จตามแผนงาน
● โครงการสร า งการมี ส  ว นร ว มโดยการ
ชป18 : รอยละของจํานวนกลุมผูใชนํ้าพื้นฐาน
ใหความรูแกประชาชนหรือหนวยงาน
ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ  ม ผู  ใ ช นํ้ า พื้ น ฐานแล ว
ที่เกี่ยวของ
เสร็จตามแผนงาน
ค27 : โครงการเสริมสรางการมีสว นรวมในขัน้ ตอน
ระหวางการกอสราง
● จัดตั้งกลุมผูใชนํ้า
● ฝกอบรมเกษตรกรกอนการสงมอบงาน
ค28 : โครงการเสริมสรางการมีสว นรวมในขัน้ ตอน
หลังการกอสราง
● โครงการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าชลประทาน
● โครงการเสริมสรางความเขมแข็งองคกร
ผูใชนํ้าชลประทาน
● โครงการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การ
ชลประทาน (JMC)
ค29 : โครงการยุวชลกรเรียนรูงานชลประทาน
11. มีการประชาสัมพันธ ชป19 : รอยละของจํานวนความถี่ในการเผยแพร ก16 : พั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ ใ ห มี ค30 : โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล คุ ณ ภ า พ ก า ร
ตอเนื่องและทั่วถึง
และประชาสัมพันธแลวเสร็จตามแผนงาน
ประสิทธิผล
ประชาสัมพันธ
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เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ
12. มี ก ารวางแผนและ ชป20 : ประสิทธิภาพการชลประทาน
ก17 : เพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน ค31 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน
ดํ า เนิ น การบริ ห าร
ชป20.1 : ประสิ ท ธิ ภ าพการชลประทานใน
จัดการนํ้าที่ดี
ฤดูฝน
ชป20.2 : ประสิ ท ธิ ภ าพการชลประทานใน
ฤดูแลง
13. มี ผ ลการศึ ก ษา วิ จั ย ชป21 : รอยละของการจัดทําโครงการวิจัยและ ก18 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ ค32 : โครงการศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
พัฒนาที่แลวเสร็จตามแผนงาน
การชลประทานและใชประโยชน
การชลประทาน
และพั ฒ นาสนั บ สนุ น
ที่เกิดตอเนื่องจากการวิจยั
ค33 : โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาในสายงาน
การดําเนินงาน
สนับสนุน
14. มีระเบียบและกฎหมาย ชป22 : รอยละของประกาศ คําสั่ง กฎ ระเบียบ ก19 : ทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ค33 : โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่ทันสมัย
และกฎหมายที่ไดมีการยกราง ปรับปรุง
และกฎหมาย ใหสอดคลองกับการ
ใหเปนปจจุบัน
แกไข
ปฏิบัติงานในปจจุบัน
15. ระบบบริ ห ารงานมี ชป23 : ผลคะแนนจากคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ก20: พัฒนาระบบงานใหมปี ระสิทธิภาพ ค34 : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
ราชการ
ก21 : พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานให มี
ภาครัฐ (PMQA)
ชป24 : รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ
ประสิทธิภาพ
ค35 : โครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
รายจายลงทุน
ระดับกรม และระดับสํานัก/กอง
ค36 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับบุคคล
ค37 : โครงการติดตามเรงรัดผลการปฏิบัติงาน
และผลการเบิกจายงบประมาณ
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เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
16. บุ ค ลากรมี ส มรรถนะ ชป25 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard
ก22 : บริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปน ค38: โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ตาม
และขวั ญ กํ า ลั ง ใจใน ชป26 : รอยละเฉลี่ยของขาราชการกรม ที่ผาน
ระบบ
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
การทํางาน
การประเมินสมรรถนะในระดับที่องคกร
คาดหวัง
ชป27 : ร อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของ
บุคลากรตอการปฏิบัติงาน
17. องค ก รมี ก ารจั ด การ ชป28 : คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ ก23 : ประเมินการจัดการความรูอยาง ค39: โครงการตรวจประเมินการจัดการความรู
ความรู
จัดการความรู (KMA)
เปนระบบ
(KMA)
ค40 : โครงการประกวดผลงาน หนวยงานและ
บุคคล ดานการจัดการความรูดีเดน
18. มีระบบฐานขอมูลและ ชป29 : ระดับ ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ ก24 : พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และ ค41 : โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป
ที่เหมาะสม
และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ค42 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป
19. เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อยู ชป30 : รอยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยูใน ก25 : บํารุงรักษาและซอมแซมใหญ
ค43 : โครงการซอมแซมใหญประจําป
ในสภาพพรอมใชงาน
สภาพพรอมใชงาน

7. เปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ชป01 : จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น
(ลานลูกบาศกเมตร)
ชป02 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)
ชป03 : จํานวนแหลงนํ้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แหง)
ชป04 : รอยละของพื้นที่บริหารจัดการนํ้า
ในเขตชลประทานตามเปาหมาย
ชป05 : ปริมาณนํ้าที่จัดสรรใหทั้งในภาคอุปโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม (ลานลูกบาศกเมตร)
(ลานบาท)
ชป06 : รอยละของพืน้ ทีค่ วามเสียหายของพืชเศรษฐกิจ
ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
ชป07 : รอยละของอาคารชลประทานที่อยูในสภาพ
พรอมใชงาน
ชป08 : รอยละของผูใชนํ้าในเขตพื้นที่การชลประทาน
ที่พอใจตอการบริหารจัดการนํ้า
ชป09 : รอยละของอางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทาน
ที่คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน
1. ใชกรณีของสํานักชลประทาน
2. ใช ก รณี ข องสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
(ชื่อตัวชี้วัด :จํานวนครั้งที่ตรวจพบคุณภาพนํ้าตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานในแมนํ้าสายสําคัญ)
ชป10 : รอยละของระบบพยากรณเพือ่ เตือนภัยทีอ่ ยูใ น
สภาพพรอมใชงาน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ชป11 : รอยละของการกอสรางอาคารชลประทานทีแ่ ลว
เสร็จตามแผนงาน
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 4 ป
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ตัวชี้วัด
ชป11.1: รอยละของงานการกอสรางโครงการ
ชลประทานขนาดใหญตามแผนงาน
ชป11.2: รอยละของงานการกอสรางโครงการ
ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
ชป11.3: รอยละของงานการกอสรางโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแผนงาน
ชป11.4: รอยละของงานการกอสรางงานปองกันและ
บรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
ชป11.5: รอยละของงานการกอสรางงานจัดรูปที่ดิน
ตามแผนงาน
ชป11.6: รอยละของงานการกอสรางงานคันคูนํ้าตาม
แผนงาน
ชป12 : รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 4 ป
100
100
100
100
เสร็จกอน เสร็จกอน เสร็จกอน เสร็จกอน
1 ก.ย. 1 ก.ย. 1 ก.ย. 1 ก.ย.

100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
ชป13 : รอยละของงานศึกษาโครงการที่แลวเสร็จตาม 100
แผนงาน
เสร็จกอน
1. ใชกรณีของสํานักชลประทาน
1 ก.ย.
2. ใชกรณีของสํานักบริหารโครงการ (ชือ่ ตัวชีว้ ดั : จํานวน 100
ของรายงานการศึกษาโครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ)
ชป14 : รอยละของงานสํารวจที่แลวเสร็จตามแผนงาน 100
1. ใชกรณีของสํานักชลประทาน
เสร็จกอน
2. ใชกรณีของสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 1 ก.ย.
ชป15 : ร อ ยละของงานออกแบบที่ แ ล ว เสร็ จ ตาม 100
แผนงาน
เสร็จกอน
1 ก.ย.
ชป16 : ร อ ยละของงานจั ด หาที่ ดิ น ที่ แ ล ว เสร็ จ ตาม 100
แผนงาน
เสร็จกอน
10 ก.ย.
ชป17 : รอยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดมวลชน 100
สัมพันธในระยะวางโครงการกอนการกอสราง
และระหวางกอสรางที่แลวเสร็จตามแผนงาน

100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100

100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100

100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100

-

100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
10 ก.ย.
100

100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
10 ก.ย.
100

100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
1 ก.ย.
100
เสร็จกอน
10 ก.ย.
100

-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
ป 2556
ชป18 : รอยละของจํานวนกลุม ผูใ ชนาํ้ พืน้ ฐานทีม่ กี ารจัด 100
ตั้งกลุมผูใชนํ้าพื้นฐานแลวเสร็จตามแผนงาน
ชป19 : รอยละของจํานวนความถี่ในการเผยแพรและ 100
ประชาสัมพันธแลวเสร็จตามแผนงาน
ชป20 : ประสิทธิภาพการชลประทาน (รอยละ)
70
ชป20.1 :ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน
ชป20.2 :ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแลง
ชป21 : รอยละของการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา 100
ที่แลวเสร็จตามแผนงาน
เสร็จกอน
1 ก.ย.
ชป22 : รอยละของประกาศ คําสั่ง กฎ ระเบียบ และ 100
กฎหมายที่ไดมีการยกราง ปรับปรุงแกไข
ชป23 : ผลคะแนนจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5.00
ชป24 : ร อ ยละของอั ต ราการเบิ ก จ า ยงบประมาณ 86
รายจายลงทุน
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
ชป25 : ผลคะแนนจาก HRScorecard
5.00
ชป26 : ร อ ยละเฉลี่ ย ของข า ราชการกรม ที่ ผ  า น 80
การประเมินสมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวัง
ชป27 : รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ 85
การปฏิบัติงาน
ชป28 : คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ 4.01-5.00
ความรู (KMA)
1. ระดับกรม
3.01-5.00
2. ระดับสํานัก/กอง
ชป29 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูล 5.00
สารสนเทศ
ชป30 : รอยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยูในสภาพ 80
พรอมใชงาน
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ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 4 ป
100
100
100
100

100

100

-

70

70

70

-

100
100
100
เสร็จกอน เสร็จกอน เสร็จกอน
1 ก.ย. 1 ก.ย. 1 ก.ย.
100
100
100

-

-

5.00
86

5.00
86

5.00
86

-

5.00
80

5.00
80

5.00
80

-

85

85

85

-

4.01-5.00 4.01-5.00 4.01-5.00

-

3.01-5.00 3.01-5.00 3.01-5.00
5.00
5.00
5.00

-

80

80

80

-

8. รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

เปาประสงคที่ 1 มีปริมาณนํ้าเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ชป01 : จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น
ความหมายของตัวชี้วัด

ความจุเก็บกักของอางเก็บนํ้า ทั้งขนาดใหญและขนาดกลางที่กอสรางแลวเสร็จ
ณ สิ้นปงบประมาณ โดยวัดความจุเก็บกักตามที่ออกแบบไว ณ ระดับเก็บกัก หากเพิ่ม
ความจุโดยเพิม่ ขนาดเก็บกักของอางเก็บนํา้ ทัง้ ขนาดใหญและขนาดกลาง ใหนบั รวม
ในสวนนํ้าเก็บกักที่เก็บไดเพิ่มขึ้นดวย
● เปาหมายประจําปงบประมาณ.................. รวม……………… โครงการ
รวม………………..…… ลานลูกบาศกเมตร รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ
เปาหมาย/หนวยวัด
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
23.83
217.10
62.76
5.85
ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินแยกรายโครงการ โดยถวงนํา้ หนักตามปริมาณเก็บกักทีเ่ พิม่ ขึน้ ของแตละโครงการ
สูตรในการคํานวณ
คะแนน = ∑ (คาคะแนนที่ไดแตละโครงการ x นํ้าหนักแตละโครงการ)
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
1. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานกอสรางตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูจัดเก็บขอมูล
1. ผูอ าํ นวยการสวนอํานวยการและติดตามประเมินผลสํานักพัฒนาแหลงนํา้ ขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
205.37
69.77
158.12
ลานลูกบาศกเมตร
ลานลูกบาศกเมตร
ลานลูกบาศกเมตร
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เสร็จกอน 30 วันตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในสัญญาจาง
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
เสร็จกอน 15 เสร็จกอน 30
วันตามกําหนด วันตามกําหนด
เวลาที่ระบุไวใน เวลาที่ระบุไวใน
สัญญาจาง
สัญญาจาง
●
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

เปาประสงคที่ 1 มีปริมาณนํ้าเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ชป02 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
ความหมายของตัวชี้วัด

พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ ทํ า การก อ สร า งคลองส ง นํ้ า และอาคารบั ง คั บ นํ้ า ต า งๆ เช น
ฝาย ประตูระบายนํ้า เปนตน ทําใหสามารถสงนํ้าจากคลองชลประทานไดถึง
แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ตองอาศัยจากนํ้าฝนในการเพาะปลูกพืช
การกอสรางแตละโครงการใชระยะเวลา 2-5 ป จึงมิใชผลงานที่ทําการกอสรางเสร็จ
ปตอ ป ดังนัน้ จํานวนทีเ่ พิม่ ของพืน้ ทีช่ ลประทาน จึงหมายถึงงานโครงการขนาดใหญ
และขนาดกลางที่สรางเสร็จ ณ สิ้นปงบประมาณ
● เป า หมายประจํ า ป ง บประมาณ........................รวม……………………… โครงการ
รวม………………..…… ไร รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ
เปาหมาย/หนวยวัด
เฉลี่ยปละ 200,000 ไรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินแยกรายโครงการ โดยถวงนํ้าหนักตามจํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
ของแตละโครงการ
สูตรในการคํานวณ
คะแนน = ∑ (คาคะแนนที่ไดแตละโครงการ x นํ้าหนักแตละโครงการ)
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
1. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานกอสรางตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูจัดเก็บขอมูล
1. ผูอ าํ นวยการสวนอํานวยการและติดตามประเมินผลสํานักพัฒนาแหลงนํา้ ขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
150,194 ไร
95,161 ไร
138,517 ไร
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

เปาประสงคที่ 1 มีปริมาณนํ้าเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ชป03 : จํานวนแหลงนํ้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น
ความหมายของตัวชี้วัด

แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เชน อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก ฝาย เปนตน
บางแหงกอสรางเอง บางแหงจางเหมากอสราง โครงการแตละแหงไมมีการจายคาที่ดิน
และเริ่มสรางและแลวเสร็จภายใน 1 ป ทั้งนี้ ใหประเมินผลงานเปนรอยละของงาน
การกอสรางงานแหลงนํ้าเพื่อชุมชนตามแผนงาน
เปาหมาย/หนวยวัด
จํานวน 150 แหง / ป
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกแหง ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
คาเฉลี่ยของรอยละผลการดําเนินงานของแตละแหง
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานกอสรางตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
483 แหง
722 แหง
235 แหง
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

เปาประสงคที่ 2 ทุกภาคสวนไดรับนํ้าอยางทั่วถึง และเปนธรรม
ตัวชี้วัด ชป04 : รอยละของพื้นที่บริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทานตามเปาหมาย
ความหมายของตัวชี้วัด

จํานวนพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ไดแก นาขาว พืชผัก พืชไร ผลไม ไมยนื ตน รวมทัง้ พืน้ ทีบ่ อ ปลา
บอกุง ที่ทําการผลิตสินคาการเกษตร ในเขตชลประทานของโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในชวงฤดูแลง และฤดูฝน
(1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม ) เปรียบเทียบกับคาเปาหมายประจําป
หมายเหตุ : 1. ไมรวมนาปรังครั้งที่ 2 และนาปตอเนื่อง
2. ประเมินถึงวันที่ 30 กันยายน (รวม 11 เดือน)
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
[( พื้นที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูแลง
+พื้นที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูฝน)
÷พื้นที่ชลประทานตามเปาหมายทั้งหมดที่กําหนดไว] x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของจํานวนพื้นที่เพาะปลูก ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทานสํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนการใชนํ้าชลประทาน สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 - 17
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
เปา 31,000,000 ไร
เปา 34,000,000 ไร
เปา 32,500,000 ไร
ผล 32,020,827 ไร
ผล 32,014,043 ไร
ผล 34,213,660 ไร
รอยละ 103.29
รอยละ 94.16
รอยละ 105.27
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
40
45
60
75
90
95
100
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
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เปาประสงคที่ 2 ทุกภาคสวนไดรับนํ้าอยางทั่วถึง และเปนธรรม
ตัวชี้วัด ชป05 : ปริมาณนํ้าที่จัดสรรใหทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม
ความหมายของตัวชี้วัด

ปริมาณนํ้าที่จัดสรรใหภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม ที่มีการเก็บคาชลประทาน
ทั้ ง นี้ ให ป ระเมิ น ผลงานเป น ร อ ยละของปริ ม าณนํ้ า ที่ จั ด สรรให ทั้ ง ในภาคอุ ป โภค
และภาคอุตสาหกรรมตามเปาหมาย หรือรอยละของคาชลประทานตามเปาหมาย
โดยประเมินตัวชี้วัดอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยาง
เปาหมาย/หนวยวัด
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
1,200
1,260
1,320
1,380
ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร
600 ลานบาท
630 ลานบาท
660 ลานบาท
690 ลานบาท
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
1. (ปริมาณนํา้ ทีจ่ ดั สรรใหทงั้ ในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม÷ ปริมาณนํา้ ทีจ่ ดั สรร
ใหทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมตามเปาหมาย) x 100
ความถีใ่ นการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
1. รายงานความกาวหนาของปริมาณนํา้ ทีจ่ ดั สรรใหภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม
ที่มีการเก็บคาชลประทาน หรือตามแบบฟอรมที่กําหนด
2. รายงานคาชลประทาน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทานสํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนาฝายผลประโยชนและเงินกองทุน กองการเงินและบัญชี
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
920.584
947.659
1,090.832
ลานลูกบาศกเมตร
ลานลูกบาศกเมตร
ลานลูกบาศกเมตร
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
58
65
72
79
86
93
100
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
●
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

เปาประสงคที่ 3 ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากนํ้า
ตัวชี้วัด ชป06 : รอยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง
ความหมายของตัวชี้วัด

ขาวนาปรังและขาวนาปที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองสงนํ้าชลประทาน จากโครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในชวงฤดูแลง และ
ฤดูฝน (1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม) ทีไ่ ดรบั การปองกันดวยระบบคลองระบายนํา้ ประตู
ระบายนํ้า คันกั้นนํ้า และเครื่องสูบนํ้า ในยามนํ้าหลากมากกวาปกติในฤดูฝน และใน
ฤดูแลงที่ฝนตกนอย มิใหเกิดความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรทําการ
เพาะปลูกในเขตชลประทาน โดยนาขาวเสียหายจะหมายถึงไมมีขาวใหเก็บเกี่ยว
หลังจากที่ไดทําการเพาะปลูกไปแลว ทั้งนี้ ไมรวมความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช และ
แมลงศัตรูพืช
หมายเหตุ : 1. ไมรวมนาปรังครั้งที่ 2 และนาปตอเนื่อง
2. ประเมินถึงวันที่ 30 กันยายน (รวม 11 เดือน)
3. ผลการประเมิน ตัวเลขยิ่งนอย ยิ่งดี
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 0.15
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(พื้นที่เพาะปลูกขาวที่เสียหายทั้งหมด ÷พื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งหมด) × 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน เก็บขอมูลทุกสัปดาห /รายงานผลรายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานจํานวนพื้นที่เพาะปลูกขาวที่เสียหาย ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทานสํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนการใชนํ้าชลประทาน สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 0.0461
รอยละ 0.0440
รอยละ 1.9631
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
รอยละ 1.35 – 0.15
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
1.35
1.05
0.75
0.45
0.15
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เปาประสงคที่ 4 อาคารชลประทานอยูในสภาพพรอมใชงาน
ตัวชี้วัด ชป07 : รอยละของอาคารชลประทานที่อยูในสภาพพรอมใชงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

อาคารชลประทาน หมายถึง รายการตามบัญชีรายการของสํานักชลประทาน
ประกอบดวย เขื่อน ฝาย คลอง เขื่อนระบายนํ้า คลองสงนํ้า คลองระบายนํ้า
ประตูระบายนํ้า คันกั้นนํ้า อาคารในคลองชลประทาน โรงสูบนํ้า
● อาคารชลประทานทีอ
่ ยูใ นสภาพพรอมใชงานหมายถึงอาคารทีอ่ ยูใ นสภาพไมชาํ รุด
เสียหายในปริมาณมากและสามารถใชงานไดตามหนาที่ที่กําหนด
● จํานวนอาคารชลประทานทั้งหมดที่มี..........................แหง
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
1. ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
2. ประเมินผลรายเดือน / ไมประเมินผลรวมสะสมตอเนื่อง
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนอาคารชลประทานที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ÷ จํานวนอาคารชลประทาน
ทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานการตรวจสอบสภาพความพร อ มใช ง านตามเกณฑ ที่ กํ า หนดของอาคาร
ชลประทาน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทานสํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
92.84
97.00
98.04
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
ไมกําหนด
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
●
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เปาประสงคที่ 5 ผูใชนํ้าไดรับความพึงพอใจจากการบริหารนํ้า
ตัวชี้วัด ชป08 : รอยละของผูใชนํ้าในเขตพื้นที่การชลประทานที่พอใจตอการบริหารจัดการนํ้า
ความหมายของตัวชี้วัด

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากกรมชลประทาน โดยผูประเมินอิสระ
ภายนอก ซึ่งจะคัดเลือกกระบวนงานบริการที่เปนภารกิจหลักของกรม มีผูใชบริการ
จํานวนมาก ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการโดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 85
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
สุมตัวอยางโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน
สูตรในการคํานวณ
ไมมี
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
ใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูประเมินอิสระภายนอก
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูตั้งเปาหมาย
ผูประเมินอิสระภายนอก
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
85.61
85.42
80.41
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
ไมกําหนด
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
65
70
75
80
85
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เปาประสงคที่ 6 คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด ชป09 : รอยละของอางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทานที่คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน
1. ใชกรณีของสํานักชลประทาน
ความหมายของตัวชี้วัด

คาเฉลี่ยของการตรวจวัดคุณภาพนํ้าตามเกณฑคุณภาพนํ้าดานการชลประทาน
ในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง และทางนํ้าชลประทาน คาที่ตรวจวัดและ
เกณฑคุณภาพ เชน 1) อุณหภูมิไมเกิน 40 องศาเซลเซียส 2) คาความเปนกรด-ดาง
6.5-8.53) ความนําไฟฟา ไมเกิน 2,000 ไมโครโมห/ซม. 4) คาออกซิเจนละลายนํ้า
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร 5) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้า ไมเกิน 1,300
มิลลิกรัม/ลิตร 6) ความเค็มไมเกิน 1 กรัม/ลิตร
● อางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทาน รวม..............แหง
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
1. ประเมินผลงานรวมทุกอางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทาน ไมประเมินแยกราย
อางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทาน
2. ประเมินผลรายเดือน / ไมประเมินผลรวมสะสมตอเนื่อง
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนอางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทานที่คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน ÷ จํานวน
อางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทานที่ดําเนินการสํารวจทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม – มิถุนายน รวม 6 เดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานการตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํ้ า ตามเกณฑ คุ ณ ภาพนํ้ า ด า นการชลประทาน ตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 94.57
รอยละ 99.03
รอยละ 99.21
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
ตามเกณฑการใหคะแนน
และใชผลการประเมินของเดือนที่คาคะแนนตํ่าสุดเปนผลการประเมินประจําป
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
●
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

เปาประสงคที่ 6 คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด ชป09 : รอยละของอางเก็บนํ้าและทางนํ้าชลประทานที่คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน
2. ใชกรณีของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
(ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่ตรวจพบคุณภาพนํ้าตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานในแมนํ้าสายสําคัญ)
ความหมายของตัวชี้วัด

คุณภาพนํ้าที่ประเมินในแมนํ้าสายสําคัญ ไดแก เจาพระยา ทาจีน และแมกลอง
พิจารณาจากกรณีความเค็มเกินมาตรฐานณจุดควบคุมในชวงเดือนมกราคม – มิถนุ ายน
รวม 6 เดือน
หมายเหตุ : ผลการประเมิน ตัวเลขยิ่งนอย ยิ่งดี
เปาหมาย/หนวยวัด
ไมเกิน 2 ครั้งที่ตรวจพบคุณภาพนํ้าตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานในแมนํ้าสายสําคัญ
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
จํานวนครั้งสะสม ที่ตรวจพบคุณภาพนํ้าตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานในแมนํ้าสายสําคัญ
ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน รวม 6 เดือน
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน 1. เก็บขอมูล 6 ครั้งตอเดือนรวม 36 ครั้ง โดยกําหนดแผนการตรวจวัดจากมาตรานํ้า
นานนํ้าไทยประจําปของกรมอุทกศาสตร
2. รายงานผลรายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
กลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า สวนอุทกวิทยา
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแมนํ้าสายสําคัญตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนากลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า สวนอุทกวิทยา
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
0 ครั้ง
2 ครั้ง
0 ครั้ง
เปาหมายรายเดือน
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
ไมมี
เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
6 ครั้ง
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

เปาประสงคที่ 7 ระบบพยากรณเพื่อเตือนภัยอยูในสภาพพรอมใชงาน
ตัวชี้วัด ชป10 : รอยละของระบบพยากรณเพื่อเตือนภัยที่อยูในสภาพพรอมใชงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

ระบบพยากรณเพือ่ เตือนภัย หมายถึง ระบบทีใ่ ชแบบจําลองทางคณิตศาสตรใชขอ มูล
การตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติจากระบบโทรมาตร เพื่อคาดการณระดับนํ้า อัตรา
การไหลของนํ้าในลํานํ้าในลุมนํ้า ขอมูลจากการคาดการณดังกลาวใชประกอบการ
ตัดสินใจบริหารจัดการนํา้ ทัง้ ในภาวะปกติ และในภาวะชวงฤดูนาํ้ หลาก ชวยบรรเทา
อุทกภัย และการเตือนภัยทางนํ้า
● ระบบพยากรณเพื่อเตือนภัยที่อยูในสภาพพรอมใชงาน หมายถึง ระบบที่สามารถ
ทํางานไดตลอด 24 ชั่วโมงมีความแมนยําในการคาดการณหรือพยากรณนํ้า
● จํ า นวนระบบพยากรณ เ พื่ อ เตื อ นภั ย ทั้ ง หมดที่ มี . ..........แห ง โดยใช แ บบจํ า ลอง
ทางคณิ ต ศาสตร หรื อ โปรแกรมต า งๆ ได แ ก MIKE/ROM/RIVER/SOBEK/
INFOWORKS RS and FLOODWORKS
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ
การประเมินผลตัวชี้วัด
1. ประเมินผลงานรวมทุกแหง ไมประเมินแยกรายแหง
2. ประเมินผลรายเดือน/ไมประเมินผลรวมสะสมตอเนื่อง
3. ใชผลการประเมินของเดือนที่คาคะแนนตํ่าสุดเปนผลการประเมินประจําป
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนระบบพยากรณเพือ่ เตือนภัยทีอ่ ยูใ นสภาพพรอมใชงาน ÷ จํานวนระบบพยากรณ
เพื่อเตือนภัยทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือนตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน รวม 6 เดือน
แหลงขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
ระบบโทรมาตรทุกโครงการ
วิธีการเก็บขอมูล
ระบบการรับสงขอมูลโดยระบบโทรมาตร (Telemetry System) แบบเวลาจริง
(Real Time Operation) และรายงานการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานตามเกณฑ
ที่กําหนดของระบบพยากรณเพื่อเตือนภัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
อยูในสภาพพรอมใชงาน
14 แหง จาก 19 แหง
คิดเปนรอยละ73.4
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
80
80
80
80
80
80
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
60
70
80
90
100
●
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ 8 การกอสรางซอมแซมและปรับปรุง แลวเสร็จตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป11 : รอยละของการกอสรางอาคารชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ชป11.1 : รอยละของงานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญตามแผนงาน
ชป11.2 : รอยละของงานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
ชป11.3 : รอยละของงานการกอสรางโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแผนงาน
ชป11.4 : รอยละของงานการกอสรางงานปองกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
ชป11.5 : รอยละของงานการกอสรางงานจัดรูปที่ดินตามแผนงาน
ชป11.6 : รอยละของงานการกอสรางงานคันคูนํ้าตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากความสําเร็จของงานการกอสราง..............................................................
เทียบกับแผนงานในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน.................โครงการ/รายการ
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินแยกรายโครงการ/แหง โดยถวงนํ้าหนักตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
สูตรในการคํานวณ
คะแนน = ∑ (คาคะแนนที่ไดแตละโครงการ/แหง x นํ้าหนักแตละโครงการ/แหง)
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
1. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
3. สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานกอสรางตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
3. สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
3.1 ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า
3.2 หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
ผูจัดเก็บขอมูล
1. ผูอ าํ นวยการสวนอํานวยการและติดตามประเมินผลสํานักพัฒนาแหลงนํา้ ขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
3. หัวหนากลุมวิศวกรรม สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
2. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
3. ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 76.62 – 96.01
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ 8 การกอสรางซอมแซมและปรับปรุง แลวเสร็จตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป12 : รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากความสําเร็จของงานการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานเทียบกับ
แผนงานในปงบประมาณนั้นๆ (ไมรวมกิจกรรมที่มีลักษณะงานที่มิใชเปนการซอมแซม
และปรับปรุงอาคารชลประทาน เชน งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานกอสรางทาง และ
อาคารบานพัก เปนตน) จํานวน.........................แหง
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกแหง ไมประเมินแยกรายแหง
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนงานซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานทีด่ าํ เนินงานไดจริง ÷ จํานวนงาน
ซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานตามเปาหมายทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/ โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานซอมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 96.83
รอยละ 97.27
รอยละ 96.63
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ 9 การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป13 : รอยละของงานศึกษาโครงการที่แลวเสร็จตามแผนงาน
1. ใชกรณีของสํานักชลประทาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากความสําเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน...............โครงการ
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนงานศึกษาโครงการตามแผนที่แลวเสร็จ ÷ จํานวนงานศึกษาโครงการทั้งหมด
ตามแผนงาน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
กลุมพิจารณาโครงการ สวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานศึกษาโครงการตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนากลุมพิจารณาโครงการ สวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการกองแผนงาน (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 99.89
รอยละ 100
รอยละ 98.68
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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เปาประสงคที่ 9 การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป13 : รอยละของงานศึกษาโครงการที่แลวเสร็จตามแผนงาน
2. ใชกรณีของสํานักบริหารโครงการ (ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนของรายงานการศึกษาโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ)
ความหมายของตัวชี้วัด

หมายถึงรายงานการศึกษา ที่สํานักบริหารโครงการดําเนินงานเองและที่วาจาง
ที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานรวมทั้งหมด……………เลม ประกอบดวย
1) รายงานการศึกษาพัฒนาลุมนํ้าเบื้องตน (Basin Plan) ……………เลม
2) รายงานการศึกษาโครงการ (RR, PR, FS, SR) ……………เลม
3) รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (Check List, IEE, EIA, รายงานศึกษาติดตามฯ,
รายงานศึกษาติดตามตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม)……………เลม
4) รายงานสํารวจภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และวิเคราะหโครงการทางดาน
เศรษฐศาสตร ……………เลม
5) รายงานการวิเคราะหจําแนกดิน ……………เลม
6) รายงานเอกสารขอบเขตการจางที่ปรึกษา ( TOR) ……………เลม
7) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ……………เลม
● ใหประเมินผลงานเปนรอยละของจํานวนรายงานการศึกษาโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนงาน
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนรายงานการศึกษาโครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จตามแผนงาน ÷ จํานวนรายงาน
การศึกษาโครงการทั้งหมดตามแผนงาน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
วิธีการเก็บขอมูล
กลุม งานบริหารขอมูลและแผนโครงการรวบรวมขอมูลจากผูก าํ กับดูแลตัวชีว้ ดั (Owner)
ที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนากลุมงานวางโครงการ 1-4 / หัวหนากลุมเศรษฐกิจและสังคม / หัวหนากลุม
สิ่งแวดลอมโครงการ / หัวหนากลุมงานสิ่งแวดลอม 1-2/ หัวหนากลุมประเมินผล
โครงการ/หัวหนากลุมมาตรฐานวางโครงการ
ผูจัดเก็บขอมูล
หัวหนากลุมงานบริหารขอมูลและแผนโครงการ
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานบริหารขอมูลและแผนโครงการ
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย 65 เลม
เปาหมาย 89 เลม
เปาหมาย 68 เลม
ผลงาน 65 เลม
ผลงาน 89 เลม
ผลงาน 68 เลม
(รอยละ 100)
(รอยละ 100)
(รอยละ 100)
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
ไมกําหนด
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
●
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เปาประสงคที่ 9 การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป14 : รอยละของงานสํารวจที่แลวเสร็จตามแผนงาน
1. ใชกรณีของสํานักชลประทาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากความสําเร็จของงานสํารวจเทียบกับแผนงานทีไ่ ดรบั การจัดสรรงบประมาณ
ในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน...............โครงการ
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนงานสํารวจตามแผนทีแ่ ลวเสร็จ ÷ จํานวนงานสํารวจทัง้ หมดตามแผนงาน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
ฝายสํารวจภูมิประเทศ สวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานสํารวจตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนาฝายสํารวจภูมิประเทศ สวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการกองแผนงาน (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 97.14
รอยละ 98.92
รอยละ 98.91
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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เปาประสงคที่ 9 การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป14 : รอยละของงานสํารวจที่แลวเสร็จตามแผนงาน
2. ใชกรณีของสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากความสําเร็จของงานสํารวจเทียบกับแผนงานทีไ่ ดรบั การจัดสรรงบประมาณ
ในปงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้ งานสํารวจประกอบดวย
1) งานสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน และทําแผนที่จากภาพถาย...............โครงการ
2) งานสํารวจขอมูลทางธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร...............โครงการ
3) งานสํารวจปกหลักเขตชลประทาน...............โครงการ
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลโดยแยกเปน 3 ตัวชี้วัดยอยตามที่ระบุไวในความหมายของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนงานสํารวจตามแผนทีแ่ ลวเสร็จ ÷ จํานวนงานสํารวจทัง้ หมดตามแผนงาน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
1. สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน และสวนสํารวจทําแผนที่จากภาพถาย
2. สวนธรณีวิทยา สวนวิศวกรรมธรณี และสวนปฐพีกลศาสตร
3. ฝายสํารวจกันเขตภาค ทั้ง 4 ฝาย
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานสํารวจตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการสวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน และผูอํานวยการสวนสํารวจทําแผนที่
จากภาพถาย
2. ผูอํานวยการสวนธรณีวิทยา สวนวิศวกรรมธรณี และสวนปฐพีกลศาสตร
3. หัวหนาฝายสํารวจกันเขตภาคทั้ง 4 ฝาย
ผูจัดเก็บขอมูล
1. และ 2. ผูอํานวยการสวนวิศวกรรม สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
3. ผูอํานวยการสวนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด สํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยา
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรม สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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เปาประสงคที่ 9 การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป15 : รอยละของงานออกแบบที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิ จ ารณาจากความสํ า เร็ จ ของงานออกแบบเที ย บกั บ แผนงานที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร
งบประมาณในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน...............โครงการ
ทั้งนี้ไมรวมตัวชี้วัดที่ระดับสํานักกําหนดเพิ่มเติม ไดแก
1) สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม กําหนดตัวชีว้ ดั เพิม่ เติม คือจํานวนพืน้ ที่
ของงานออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา (ไร)
2) สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ งานจางที่ปรึกษาออกแบบ
จัดรูปที่ดิน ที่แลวเสร็จตามแผนงาน (ไร)
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนงานออกแบบตามแผนทีแ่ ลวเสร็จ ÷ จํานวนงานออกแบบทัง้ หมดตามแผนงาน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
1. กลุมออกแบบสวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูเ ชีย่ วชาญ กลุม และกลุม งานออกแบบฯ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานออกแบบตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. หัวหนากลุมออกแบบสวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูเชี่ยวชาญ หัวหนากลุมและหัวหนากลุมงานออกแบบฯ สํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรม
ผูจัดเก็บขอมูล
1. ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. หัวหนากลุมวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 96.63
รอยละ 93.63
รอยละ 96.80
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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เปาประสงคที่ 9 การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
ตัวชี้วัด ชป16 : รอยละของงานจัดหาที่ดินที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อการกอสรางประกอบดวย
1) ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ (การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากของราษฎรมาเปนของรัฐ)
2) ที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ (หนวยงานของรัฐอนุญาตใหใชที่ดินและไดมีการจาย
คาชดเชยใหราษฎร)
● พิจารณาจากความสําเร็จของงานจัดหาที่ดินเทียบกับแผนงานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน.......................ไร
ทั้งนี้ไมรวมตัวชี้วัดที่ระดับสํานักกําหนดเพิ่มเติม ไดแก
1) สํานักกฎหมายและที่ดิน กําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ รอยละของงานจัดหาที่ดิน
ที่แลวเสร็จตามแผน (งบประมาณ)
2) สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ กําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ รอยละของงาน
จัดหาที่ดินที่แลวเสร็จตามแผน (งบประมาณ)
3) สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง กําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ รอยละของงาน
จัดหาที่ดินที่แลวเสร็จตามแผน (งบประมาณ)
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนพื้นที่ที่สามารถจัดหาที่ดินไดแลวเสร็จตามแผน ÷ จํานวนพื้นที่ที่ตองจัดหา
ตามแผน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
ฝายจัดหาที่ดิน 1-16 สํานักกฎหมายและที่ดิน
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานจัดหาที่ดินตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนาฝายจัดหาที่ดิน 1-16 สํานักกฎหมายและที่ดิน
ผูจัดเก็บขอมูล
หัวหนาฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน สํานักกฎหมายและที่ดิน
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนาฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน สํานักกฎหมายและที่ดิน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและที่ดิน
2. คณะกรรมการแผนงานโครงการเพื่อจายเงินคาทดแทนทรัพยสิน (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
เปาหมาย 32,000 ไร
เปาหมาย 28,000 ไร
เปาหมาย 18,747 ไร
ผลงาน 34,778 ไร
ผลงาน 45,293 ไร
ผลงาน 24,107 ไร
รอยละ 108.68
รอยละ 161.76
รอยละ 128.59
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
40
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
100
80
90
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
10 ก.ย.
20 ก.ย.
●
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เปาประสงคที่ 10 ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ตัวชี้วัด ชป17: รอยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธในระยะวางโครงการกอนการกอสรางและ
ระหวางกอสรางที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากความสําเร็จของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธเทียบกับแผนงานที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน.................ครั้ง
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ ÷ จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ
ตามแผน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
1. กลุมงานวางโครงการ 1- 4 สวนวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ
2. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
3. สํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. หัวหนากลุมงานวางโครงการ 1- 4 สวนวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
3. ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางที่เกี่ยวของของ สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูจัดเก็บขอมูล
1. หัวหนากลุมงานบริหารขอมูลและแผนโครงการ สํานักบริหารโครงการ
2. ผูอ าํ นวยการสวนอํานวยการและติดตามประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงนํา้ ขนาดใหญ
3. ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
2. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ
3. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
656 ครั้ง
1,791 ครั้ง
1,012 ครั้ง
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
40
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100

42

แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ 10 ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ตัวชี้วัด ชป18 : รอยละของจํานวนกลุมผูใชนํ้าพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าพื้นฐานแลวเสร็จตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากความสําเร็จของงานจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าพื้นฐานเทียบกับแผนงานที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน…………กลุม
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนกลุม ผูใ ชนาํ้ พืน้ ฐานทีไ่ ดมกี ารจัดตัง้ กลุม ผูใ ชนาํ้ แลว ÷ จํานวนกลุม ผูใ ชนาํ้ พืน้ ฐาน
ตามเปาหมายที่กําหนดไวทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าพื้นฐานตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
ผู  อํ า นวยการกลุ  ม ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มด า นบริ ห ารจั ด การนํ้ า สํ า นั ก ส ง เสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (รวมระดับกรม)
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
รอยละ 95.43
รอยละ 93.48
รอยละ 98.76
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
40
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
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เปาประสงคที่ 11 มีการประชาสัมพันธตอเนื่องและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ชป19 : รอยละของจํานวนความถี่ในการเผยแพรและประชาสัมพันธแลวเสร็จตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

จํานวนครั้งที่ผลิตและหรือเผยแพรขอมูลผานสื่อตางๆประกอบดวย
1. สื่อโทรทัศน วัดความถี่จากจํานวนครั้งที่ทําการสงขอมูลเพื่อเผยแพร
2. สื่อวิทยุกระจายเสียง วัดความถี่จากจํานวนครั้งที่เผยแพรขอมูล
3. สื่อสิ่งพิมพ วัดความถี่จากจํานวนครั้งที่ดําเนินการผลิตและสงเผยแพร
4. เอกสารสิ่งพิมพ วัดความถี่จากจํานวนครั้งของการผลิตเอกสารสิ่งพิมพแตละ
รายการ
5. สื่ออินเทอรเน็ต วัดความถี่จากจํานวนครั้งที่ทําการเผยแพร
6. ปายประชาสัมพันธ (Bill Board) วัดความถีจ่ ากจํานวนครัง้ ทีจ่ ดั ทําและเผยแพร
7. สื่อกิจกรรม วัดความถี่จากจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
8. สื่อนิทรรศการ วัดความถี่จากจํานวนครั้งของการจัดนิทรรศการ
● พิจารณาจากความสําเร็จของงานเทียบกับแผนงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปงบประมาณนั้นๆ จํานวน…………………..ครั้ง
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนสื่อประชาสัมพันธที่ผลิตและหรือเผยแพรขอมูลผานสื่อตางๆ ÷ จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธตามแผน) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
1. หนวยงานในสังกัดทั้งหมดของสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. กลุมประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมและบันทึกเมื่อมีการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ผูอํานวยการ หัวหนา ของหนวยงานในสังกัดสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผู  อํ า นวยการกลุ  ม ประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร สํ า นั ก ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว ม
ของประชาชน
ผูจัดเก็บขอมูล
1. หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผู  อํ า นวยการกลุ  ม ประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร สํ า นั ก ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว ม
ของประชาชน
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
2. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
5,871 ครั้ง
8,667 ครั้ง
11,994 ครั้ง
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
40
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
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เปาประสงคที่ 12 มีการวางแผนและดําเนินการบริหารจัดการนํ้าที่ดี
ตัวชี้วัด ชป20 : ประสิทธิภาพการชลประทาน
ชป20.1 : ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน
ชป20.2 : ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแลง
ความหมายของตัวชี้วัด

อัตราสวนที่คิดเปนรอยละ ระหวางปริมาณนํ้าสุทธิที่พืชตองการใช (Net Water
Requirement) ตอปริมาณนํ้าชลประทานที่ตองจัดสงใหทั้งหมด (Gross Water
Requirement) ทั้งนี้ คาประสิทธิภาพการชลประทานจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพตางๆ
เชน ประสิทธิภาพของการใชนาํ้ ของพืชในแปลงนา ขึน้ อยูก บั คุณสมบัตทิ างกายภาพของ
ดินและชนิดของพืช /ประสิทธิภาพในการสงนํ้าซึ่งขึ้นอยูกับวิธีการสงนํ้า/ ประสิทธิภาพ
ในระบบสงนํ้า (Distribute Irrigation Water System) ขึ้นอยูกับอัตราการรั่วซึม
และการระเหยในคลองสงนํ้า
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 70
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
(ปริมาณนํ้าสุทธิที่พืชตองการใชตามทฤษฏี ÷ ปริมาณนํ้าชลประทานที่สงใหแกพื้นที่
เพาะปลูก) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาที่เลือก
วิธีการเก็บขอมูล
ฝายจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา รวบรวมขอมูลและ
ประเมินผล โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ ฝายบริหารและจัดการนํ้า (ฝจน.ชป.)
สวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนาฝายจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1 -17
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 -17
ขอมูลพื้นฐาน
ฤดู
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554
ฝน
รอยละ 66.27
รอยละ 65.71
แลง
รอยละ 62.34
รอยละ 68.70
รอยละ 79.84
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
ไมมี
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
55
60
65
70
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เปาประสงคที่ 13 มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด ชป21 : รอยละของการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาจากโครงการวิจยั และพัฒนาทีแ่ ลวเสร็จในปงบประมาณ ทัง้ โครงการปเดียวและ
โครงการตอเนื่องที่แลวเสร็จในปงบประมาณ จํานวน.............เรือ่ ง ทัง้ นี้ ไมรวมโครงการ
วิจัยและพัฒนาตอเนื่องที่จะแลวเสร็จในปถัดไป
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกโครงการวิจัยและพัฒนา ไมประเมินแยกรายโครงการ
สูตรในการคํานวณ
คาเฉลี่ยของรอยละผลการดําเนินงานของแตละโครงการวิจัยและพัฒนา
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
กลุม วิจยั และพัฒนาดานวิศวกรรม / กลุม วิจยั และพัฒนาดานวิทยาศาสตร / กลุม ทดสอบ
และวิเคราะหคุณภาพ / กลุมยุทธศาสตรงานวิจัย / สถาบันพัฒนาการชลประทาน
วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมจากแหลงขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรม / ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตร / ผูอํานวยการกลุมทดสอบและวิเคราะหคุณภาพ / ผูอํานวยการกลุม
ยุทธศาสตรงานวิจัย / ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรงานวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรงานวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนา
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
24 โครงการ
24 โครงการ
32 โครงการ
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
50
75
100
100
100
เสร็จกอน
เสร็จกอน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ 14 มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด ชป22 : รอยละของประกาศคําสั่งกฎระเบียบและกฎหมายที่ไดมีการยกราง ปรับปรุงแกไข
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาผลสําเร็จของการเสนอยกรางปรับปรุงแกไข กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง เปรียบเทียบกับจํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมด…………..เรื่อง
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 100
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกเรื่อง
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการยกรางจัดทําประกาศคําสั่งปรับปรุงแกไขแลวเสร็จ ÷
จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
กลุมงานกฎหมาย สํานักกฎหมายและที่ดิน
วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมจากแหลงขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนากลุมงานกฎหมาย สํานักกฎหมายและที่ดิน
ผูจัดเก็บขอมูล
หัวหนากลุมงานกฎหมาย สํานักกฎหมายและที่ดิน
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานกฎหมาย สํานักกฎหมายและที่ดิน
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและที่ดิน
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
100.00
107.50
90.00
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
40
50
60
70
80
90
100
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ 15 ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ชป23 : คะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ความหมายของตัวชี้วัด

เป น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปงบประมาณของกรม โดยเปนผลสรุปคาคะแนนสุดทายที่สํานักงาน ก.พ.ร.
แจงกลับมายังกรมรวมกรณีที่มีการทักทวงผลการประเมินดวย
เปาหมาย/หนวยวัด
คะแนน 5.00
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจําปงบประมาณ
ของกรม
สูตรในการคํานวณ
คะแนน = ∑ (คาคะแนนที่ไดจากการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด x นํ้าหนักคะแนน
ของแตละตัวชีว้ ดั ) ÷ ผลรวมของจํานวนนํา้ หนักคะแนนทุกตัวชีว้ ดั โดยกําหนดใหผลรวม
ของนํ้าหนักของทุกตัวชี้วัดเทากับรอยละ 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
1. สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
2. สํานัก กอง ในสังกัดกรมที่เกี่ยวของ
วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมจากผลการดําเนินงานของแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
2. สํานัก กอง ในสังกัดกรมที่เกี่ยวของ
ผูจัดเก็บขอมูล
สํานัก กอง ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูตั้งเปาหมาย
ผูประเมินอิสระภายนอก ที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร.
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
4.4284
4.2292
4.3185
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ 15 ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ชป24 : รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
ความหมายของตัวชี้วัด

พิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจ า ยลงทุ น เป น ตั ว ชี้ วั ด ความสามารถในการเบิ ก จ า ยเงิ น ของกรมหรื อ สํ า นั ก /
กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณ จากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 86
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกสํานัก/กอง
สูตรในการคํานวณ
(ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุนในปงบประมาณ) ÷ งบประมาณ
รายจายงบลงทุนที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
สํานัก กอง ที่มีงบประมาณรายจายลงทุน
วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผูอํานวยการสํานัก กอง ที่มีงบประมาณรายจายลงทุน
ผูจัดเก็บขอมูล
หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
ผูตั้งเปาหมาย
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
83.42
86.31
85.05
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
25
33
41
52
61
70
86
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
74
77
80
83
86
ระดับสํานัก กอง ใชคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป เปนระดับคะแนน 3
และ+/- รอยละ 3 ในระดับคะแนนถัดไป
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร

เปาประสงคที่ 16 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตัวชี้วัด ชป25 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard
ความหมายของตัวชี้วัด

เปนการวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตามแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ทัง้ นี้ แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ
หมายถึง แผนการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานประจําป
งบประมาณที่จัดทําตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
เปาหมาย/หนวยวัด
คะแนน 5.00
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกสํานัก/กอง
สูตรในการคํานวณ
คะแนน = ∑ (คาคะแนนทีไ่ ดจากการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานประจําปงบประมาณเทียบกับ
คาเปาหมายในแตละโครงการ/กิจกรรม x นํ้าหนักคะแนนของแตละโครงการ/
กิจกรรม) ÷ ผลรวมของจํานวนนํา้ หนักคะแนนของทุกโครงการ/กิจกรรม โดยกําหนด
ใหผลรวมของนํ้าหนักทุกโครงการ/กิจกรรมเทากับรอยละ 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายเดือน
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
กลุม พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง/ฝายสรรหาและบรรจุแตงตัง้ /ฝายทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จบํานาญ/ฝายสวัสดิการ/สวนวินัยและระบบคุณธรรม/สวนฝกอบรม/
ฝายบริหารทั่วไป สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมจากแหลงขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง/หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง/
หัวหนาฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ/หัวหนาฝายสวัสดิการ/
ผูอํานวยการสวนวินัยและระบบคุณธรรม/ผูอํานวยการสวนฝกอบรม/หัวหนาฝาย
บริหารทั่วไป สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
4.5818
4.6406
4.7108
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
4.40
4.55
4.70
4.85
5.00
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มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์ที่ 16 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
ตัวชี้วัด ชป26 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง
ความหมายของตัวชี้วัด

ข้าราชการกรมทีม่ ผี ลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับทีอ่ งค์กรคาดหวัง
(Competency Fit)
ยกตัวอย่างเช่น
ข้าราชการระดับช�ำนาญการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภทในระดับ 2 มีสมรรถนะ
ที่ต้องประเมินได้แก่สมรรถนะหลักที่ ก.พ. ก�ำหนดจ�ำนวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลัก
กรมชลประทาน จ�ำนวน 2 สมรรถนะและสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ�ำนวน
3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมดจ�ำนวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้นี้
มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินจ�ำนวน 8 สมรรถนะ
(ได้คะแนนการประเมินไม่ตำ�่ กว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินต�่ำกว่า 3 คะแนน) จ�ำนวน 2 สมรรถนะ
สรุปคือมีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคาดหวัง)
จ�ำนวน 8 สมรรถนะจากทั้งหมด 10 สมรรถนะ ดังนั้นเมื่อคิดร้อยละของการผ่าน
การประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 80
เป้าหมาย/หน่วยวัด
ร้อยละ 80
น�้ำหนักตัวชี้วัด
ร้อยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกส�ำนัก/กอง
สูตรในการค�ำนวณ
คะแนน = ∑ ร้อยละการประเมินสมรรถนะของข้าราชการทุกคนในกรมที่มีผล
การประเมินสมรรถนะทีเ่ ท่ากับหรือมากกว่าระดับทีอ่ งค์กรคาดหวัง ÷ จ�ำนวนข้าราชการ
ที่มีการประเมิน
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม)
ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน)
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับทุกส�ำนัก/กองจากแบบประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance
Portfolio (EPP+)
ผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อ�ำนวยการส่วนฝึกอบรม ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้อ�ำนวยการส่วนฝึกอบรม ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
(เริ่มด�ำเนินการปีงบประมาณ 2555 เป็นปีแรก)
เป้าหมายรายครั้ง (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม)
ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน)
80
80
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
60
65
70
75
80
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เปาประสงคที่ 16 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตัวชี้วัด ชป27 : รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

บุคลากรไดรับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการพัฒนา
สมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั่วทั้ง
องคกร มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพอยางชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหา
และคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใสและ
เปนธรรม เชื่อมโยงกับคาตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสรางความสัมพันธที่
เอื้อตอการทํางานเปนทีม มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพรอมรับ
ตอภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครือ่ งมืออุปกรณที่ทนั สมัยและพอเพียง มีชอ งทางรับฟง
ขอมูลรองทุกขทหี่ ลากหลาย ผูบ ริหารใหความสําคัญในการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว
และเปนธรรม กอใหเกิดความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน อันจะนําไปสู
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามคานิยมขององคกร
● ความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงานประกอบดวย
1. ดานการเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน เพื่อใหบุคลากรทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพใหแก
องคกร
2. ดานการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทัง้ มีความสมดุลระหวางชีวติ สวนตัวกับชีวติ การทํางาน มีขวัญกําลังใจ
ที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. ดานการสรางระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกใหแกบุคลากร เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่
ราชการจัดใหในกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
4. ดานนโยบายและการบริหารงาน เปนการรับรูนโยบายและการบริหารงาน คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรที่เหมาะสม
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 85
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินผลงานรวมทุกสํานัก/กอง
สูตรในการคํานวณ
คะแนน = ∑ รอยละคาเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจในแตละดาน ÷ จํานวนดานทัง้ หมด
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
ฝ า ยสวั ส ดิ ก าร เป น ผู  อ อกแบบสอบถาม เก็ บ รวบรวมข อ มู ล และวิ เ คราะห ข  อ มู ล
ประมวลผล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
76.95
76.92
78.00
เปาหมายรายเดือน(รอยละ)
ไมมี
เกณฑการใหคะแนน(รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
65
70
75
80
85
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เปาประสงคที่ 17 องคกรมีการจัดการความรู
ตัวชี้วัด ชป28 : คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู (KMA)
ความหมายของตัวชี้วัด

คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู (Knowledge Management
Assessment : KMA หรือการจัดการความรูสูความเปนเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการ
ตรวจประเมินการจัดการความรู โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ คือ
1. ระดับกรม
2. ระดับสํานัก/กอง
เปาหมาย/หนวยวัด
1. ระดับกรม 4.01-5.00 คะแนน
2. ระดับสํานัก/กอง 3.01-5.00 คะแนน
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
1. ระดับกรมใชเกณฑการตรวจประเมินการจัดการความรู
2. ระดับสํานัก/กอง ใชเกณฑการตรวจประเมินการจัดการความรูระดับสํานัก/กอง
สูตรในการคํานวณ
1. ระดับกรม พิจารณาจากคาเฉลีย่ คะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรูข องกรม
(KMA) หมวด 1-7
2. ระดับสํานัก/กอง พิจารณาจากคาเฉลีย่ คะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู
ของสํานัก/กอง (KMA) หมวด 1-6 (ป 2558-2559 หมวด 1-7)
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
1. ทีมงานจัดการความรูสํานัก กอง
2. ทีมงานจัดการความรูกรมชลประทาน
วิธีการเก็บขอมูล
ประเมินการจัดการความรูตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
1. ทีมงานจัดการความรูสํานัก กอง
2. ทีมงานจัดการความรูกรมชลประทาน
ผูจัดเก็บขอมูล
1. ทีมงานจัดการความรูสํานัก กอง
2. ทีมงานจัดการความรูกรมชลประทาน
ผูรวบรวมขอมูล
ทีมงานจัดการความรูกรมชลประทาน
ผูตั้งเปาหมาย
1. ผูอํานวยการสํานัก กอง
2. ทีมงานจัดการความรูกรมชลประทาน
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
(เริ่มดําเนินการปงบประมาณ 2555 เปนปแรก)
เปาหมายรายเดือน
ไมมี
เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
1. ระดับกรม
1.00-1.75
1.76-2.50
2.51-3.25
3.26-4.00
4.01-5.00
2. ระดับสํานัก/กอง
1.00-1.50
1.51-2.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-5.00
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เปาประสงคที่ 18 มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด ชป29 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ความหมายของตัวชี้วัด

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ หมายถึง ระบบฐานขอมูลทีไ่ ดกาํ หนดไวในแผนปฏิบตั งิ าน
ประจําป ไดแก ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จัดทําขึ้นใหมและระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเดิมที่ตองทําการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
● ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศ หมายถึ ง ระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศทีจ่ ดั ทําขึน้ ใหมตามแผนปฏิบตั งิ านประจําป โดยวัดระดับความ
สําเร็จของการพัฒนา เปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 : ศึกษาวิเคราะหความตองการของระบบ
ระดับ 2 : การออกแบบระบบ
ระดับ 3 : การพัฒนาระบบ
ระดับ 4 : การติดตั้งและทดสอบระบบ
ระดับ 5 : การประเมินผลและจัดทําคูมือ
● ระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศที่ จ ะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ขึ้ น ใหม ตามแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําป จํานวน XX ระบบฐานขอมูลไดแก
1. ระบบฐานขอมูล.......................................................นํ้าหนัก รอยละ...........
2. ระบบฐานขอมูล.......................................................นํ้าหนัก รอยละ...........
3. ระบบฐานขอมูล.......................................................นํ้าหนัก รอยละ...........
เปาหมาย/หนวยวัด
คะแนน 5
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินแยกรายระบบฐานขอมูล ถวงนํ้าหนักตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
คะแนน = ∑ (คาคะแนนที่ไดแตละระบบฐานขอมูล x นํ้าหนักแตละระบบฐานขอมูล)
÷ 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
คณะทํางานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
วิธีการเก็บขอมูล
ประเมินผลระดับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
5
5
4.8
เปาหมายรายไตรมาส
เมษายน
มิถุนายน
กันยายน
2.00
3.00
5.00
เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-3.99
4.00-4.99
5.00
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เปาประสงคที่ 19 เครื่องจักร เครื่องมือ อยูในสภาพพรอมใชงาน
ตัวชี้วัด ชป30 : รอยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยูในสภาพพรอมใชงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

เครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ ของสํานักเครื่องจักรกล ทั้งนี้ ไมรวมเครื่องจักรที่รอ
จําหนายบัญชี
เปาหมาย/หนวยวัด
รอยละ 80
นํ้าหนักตัวชี้วัด
รอยละ XX
การประเมินผลตัวชี้วัด
ประเมินรวมทุกศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล
สูตรในการคํานวณ
(จํานวนเครื่องจักรกล และเครื่องมือตางๆ อยูในสภาพพรอมใชงาน ÷
จํานวนเครื่องจักรกล และเครื่องมือตางๆ ทั้งหมด) x 100
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล 1 – 7 /ฝายรถขุด / ฝายรถแทรคเตอร / ฝายเรือขุดและ
กําจัดวัชพืช / ฝายเครื่องจักรกลสูบนํ้า
วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกล 1 - 7 สํานักเครื่องจักรกล
ผูจัดเก็บขอมูล
หัวหนากลุมวางแผนและประเมินผลดานวิศวกรรม สวนวิศวกรรม สํานักเครื่องจักรกล
ผูรวบรวมขอมูล
หัวหนากลุมวางแผนและประเมินผลดานวิศวกรรม สวนวิศวกรรม สํานักเครื่องจักรกล
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
80.60
80.13
82.00
เปาหมายรายเดือน (รอยละ)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
80
80
80
80
80
80
80
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
76
77
78
78
80
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ภาคผนวก

คําสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข ๑๗๗/๒๕๕๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแผนยุทธศาสตรและคณะทํางาน
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
______________________

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐมีแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด และเพื่อใหแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานมีความ
สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพั ฒ นา
การเกษตร รวมทั้ ง ความต อ งการและความคาดหวั ง ของผู  รั บ บริ ก ารและผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย จึ ง ให ย กเลิ ก
คณะกรรมการแผนยุ ท ธศาสตร ข องกรมชลประทาน ตามคํ า สั่ ง กรมชลประทานที่ ข ๓๑๐/๒๕๕๒ ลงวั น ที่
๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ และเห็ น สมควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการแผนยุ ท ธศาสตร แ ละคณะทํ า งานจั ด ทํ า ร า ง
แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน ประกอบดวย
๑.๑ อธิบดีกรมชลประทาน
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองอธิบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองอธิบดีฝายกอสราง
รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองอธิบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๑.๖ ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล
กรรมการ
๑.๗ ผูอํานวยการสํานักโครงการขนาดใหญ
กรรมการ
๑.๘ ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กรรมการ
๑.๙-๑.๒๕ ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑-๑๗
กรรมการ
๑.๒๖ ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
กรรมการ
๑.๒๗ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางและ
กรรมการ
ระบบบริหารงานบุคคล
๑.๒๘ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๒๙ ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรรมการ
๑.๓๐ ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
กรรมการ
สถาปตยกรรม
๑.๓๑ ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า
กรรมการ
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๑.๓๒ ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
๑.๓๓ ผูอ ํานวยการกองการเงินและบัญชี
๑.๓๔ ผูอ ํานวยการกองกฎหมายและที่ดิน
๑.๓๕ ผูอ ํานวยการกองพัสดุ
๑.๓๖ ผูอ ํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ
๑.๓๗ ผูอ ํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
๑.๓๘ ผูอ ํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
๑.๓๙ ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๑.๔๐ เลขานุการกรม
๑.๔๑ ผูอ ํานวยการกองแผนงาน
๑.๔๒ หัวหนากลุมงานวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน
๑.๔๓

หัวหนากลุมงานแผนงานและโครงการพิเศษ กองแผนงาน

๑.๔๔

หัวหนากลุมงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน

๑.๔๕ หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. จัดทําแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพัฒนาการเกษตร รวมทัง้ ความตองการและความคาดหวังของผูร บั บริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
๒. สื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนยุทธศาสตรเพื่อใหบุคลากรไดรับรู เขาใจและนําไปปฏิบัติได
อยางสอดคลองกันทัว่ ทัง้ องคกร รวมทัง้ สือ่ สารทิศทางองคกรตามแผนยุทธศาสตรไปยังผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย
ใหครอบคลุม ทั่วถึง
๓. กํากับดูแลการบริหารงานใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
๔. ทบทวนแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. คณะทํางานจัดทํารางแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานประกอบดวย
๒.๑ คณะทํางานภาคเหนือ (สํานักชลประทานที่ ๑-๔) จํานวน ๓๒ ทาน ไดแก
๑. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๓
ประธานคณะทํางาน
๒. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทาน
คณะทํางาน
แหงละ ๒ ทาน
๓. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทาน คณะทํางาน
แหงละ ๒ ทาน
๔. ผูอํานวยการโครงการกอสราง สํานักชลประทาน
คณะทํางาน
แหงละ ๑ ทาน
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๕. ผูแทน สํานักโครงการขนาดใหญ ๑ ทาน
๖. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานจัดสรรนํ้า
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
๗. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานกอสราง
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
และใหจากสํานักชลประทานที่ ๓

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

คณะทํางาน
และเลขานุการ
๘. ผูแทนจากกองแผนงาน ๒ ทาน
ผูชวยเลขานุการ
๒.๒ คณะทํางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สํานักชลประทานที่ ๕-๘) จํานวน ๓๒ ทาน ไดแก
๑. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๖
ประธานคณะทํางาน
๒. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทาน
คณะทํางาน
แหงละ ๒ ทาน
๓. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทาน คณะทํางาน
แหงละ ๒ ทาน
๔. ผูอํานวยการโครงการกอสราง สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน คณะทํางาน
๕. ผูแทน สํานักโครงการขนาดใหญ ๑ ทาน
คณะทํางาน
๖. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานจัดสรรนํ้า
คณะทํางาน
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
๗. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานกอสราง
คณะทํางาน
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
และใหจากสํานักชลประทานที่ ๖
คณะทํางาน
และเลขานุการ
๘. ผูแทนจากกองแผนงาน ๒ ทาน
ผูชวยเลขานุการ
๒.๓ คณะทํางานภาคตะวันออกและภาคกลาง(สํานักชลประทานที่ ๙-๑๒) จํานวน ๓๒ ทานไดแก
๑. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๑
ประธานคณะทํางาน
๒. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทาน
คณะทํางาน
แหงละ ๒ ทาน
๓. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทาน คณะทํางาน
แหงละ ๒ ทาน
๔. ผูอํานวยการโครงการกอสราง สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน คณะทํางาน
๕. ผูแทน สํานักโครงการขนาดใหญ ๑ ทาน
คณะทํางาน
๖. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานกอสราง
คณะทํางาน
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
๗. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานจัดสรรนํ้า
คณะทํางาน
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
และใหจากสํานักชลประทานที่ ๑๑
คณะทํางาน
และเลขานุการ
๘. ผูแทนจากกองแผนงาน ๒ ทาน
ผูชวยเลขานุการ
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๒.๔ คณะทํางานภาคตะวันตกและภาคใต (สํานักชลประทานที่ ๑๓-๑๗) จํานวน ๓๔ ทาน ไดแก
๑. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๔
ประธานคณะทํางาน
๒. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สํานักชลประทาน
คณะทํางาน
แหงละ ๑ ทาน
๓. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา สํานักชลประทาน คณะทํางาน
แหงละ ๒ ทาน
๔. ผูอํานวยการโครงการกอสราง สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน คณะทํางาน
๕. ผูแทน สํานักโครงการขนาดใหญ ๑ ทาน
คณะทํางาน
๖. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานจัดสรรนํ้า
คณะทํางาน
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
๗. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดานกอสราง
คณะทํางาน
สํานักชลประทาน แหงละ ๑ ทาน
และใหจากสํานักชลประทานที่ ๑๔
คณะทํางาน
และเลขานุการ
๘. ผูแทนจากกองแผนงาน ๒ ทาน
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะทํางานจัดทํารางแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานมีหนาที่ ดังนี้
๑. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นแบบมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําความคิด
เห็นมาวิเคราะห ประมวลผลใหทราบถึงความตองการ ความคาดหวังที่มีตอกรมชลประทาน
๒. จัดทํารางแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพัฒนาการเกษตร รวมทัง้ ความตองการและความคาดหวังของผูร บั บริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. รายงานผลรางแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

(นายชลิต ดํารงศักดิ์)
อธิบดีกรมชลประทาน
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2. กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน

62

แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559

3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. กรมมีกระบวนการทํางานที่ดีอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ และพัฒนามาอยางตอเนื่อง (2.53)
2. กรมมีผลงานเปนที่ประจักษทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เชน รางวัลจากสํานักงาน ก.พ.ร. และรางวัลชนะเลิศ
จาก UN เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าแบบมีสวนรวม (People Empowerment) (2.41)
3. บุคลากรมีความเขาใจและเขาถึงวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ และสามารถเขาไปมีบทบาทในการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางหนวยงานของกรมกับชุมชนที่เกี่ยวของแบบบูรณาการ (2.39)
4. กรมมีการวางระบบโครงสรางการชลประทานที่ดี ซึ่งสามารถนํามาตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ (2.38)
5. วัฒนธรรมองคกรที่ดีเกี่ยวกับการเคารพอาวุโส การใหเกียรติ และการใหความรวมมือมีสวนเอื้อตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ (2.38)
6. บุคลากรสวนใหญมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีความสามัคคีและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน (2.36)
7. มีกองทุนหมุนเวียนที่สามารถนําไปสงเสริมการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (2.31)
8. กรมมีสหกรณออมทรัพยที่มีความเขมแข็ง และสามารถชวยเหลือสมาชิกใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน (2.31)
9. กรมมีศูนยศึกษาและการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่สามารถเปนตนแบบในการถายทอดเทคโนโลยี
แบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ (2.31)
10. องคกรและบุคลากรมีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีไ่ ดอยางเหมาะสม (2.30)
11. องคกรตลอดจนบุคลากรมีความพรอมและความมุงมั่นในการใหบริการประชาชน (2.29)
12. กรมมีระบบสารสนเทศทีด่ ี เชน ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
(GIS) และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการแกปญหาและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (2.25)
13. ในกรณีที่มีสถานการณเรงดวนและฉุกเฉิน กรมมีเครื่องจักร เครื่องมือพรอม และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ทันทวงที (2.25)
14. กรมมีการบริหารงานอยางเปนระบบ และมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ ทําใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็ว และตอบสนองความตองการของผูรับบริการในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (2.25)
15. กรมใหการสงเสริม และสนับสนุนการเรียนรู การจัดการความรูอยางตอเนื่อง เชน การมอบรางวัล KM Award
เพื่อมุงสรางนวัตกรรม และการนําไปใชในการพัฒนางาน (2.24)
16. มีกลไกสนับสนุนงานในพื้นที่ทุกระดับครอบคลุมทั่วประเทศ ทําใหการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพ
(2.22)
17. กรมมีการนําเครือ่ งมือในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน PMQA, PART, KMA,
ตนทุนผลผลิต และการประเมินความคุมคา เปนตน (2.18)
18. กรมมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี (2.18)
19. บุคลากรมีความพรอมในการปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (2.18)
20. กรมมีระบบในการปฏิบัติงานดานวิชาการเปนมาตรฐานสากล (2.17)
21. มีระบบเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชน การสงเสริมขาราชการที่ปฏิบัติงานดีเดน การประกวด
ฝายสงนํ้าและโครงการดีเดน เปนตน (2.16)
22. กรมมีการจัดตัง้ หนวยงานสนับสนุนการปฏิบตั งิ านอยางเหมาะสม เชน สํานักสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน
และกลุมกิจกรรมพิเศษ (2.16)
แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559
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จุดออน (Weaknesses)
1. เครื่องจักรกล และเครื่องมือกลมีสภาพเกามีประสิทธิภาพตํ่า ทําใหมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง (2.56)
2. กระบวนการสรรหา การคัดเลือก และแตงตั้งบุคลากรมีความลาชา ไมทันความตองการ (2.44)
3. การเผยแพรประชาสัมพันธยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอตอการเสนอขอมูลขาวสารใหมีความถูกตองชัดเจน และ
ทันตอเหตุการณ (2.43)
4. เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรทุกสายงานยังไมมีความชัดเจน และการขยาย
อัตรากําลังรองรับผูสําเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นไมทันความตองการ สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (2.41)
5. บุคลากรสวนใหญไมมีความพรอมในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน เชน ความพรอมดานภาษา (2.41)
6. มีระบบอุปถัมภภายในองคกร การลงโทษไมมีความชัดเจน (2.37)
7. การปฏิบัติในการคัดเลือกและจัดสรรบุคลากรยังไมเปนธรรมและไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพ และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (2.36)
8. การพัฒนาและการจัดการฐานขอมูลที่มีอยูใหสามารถใชงานเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ (2.36)
9. บุคลากรบางสวนขาดความสนใจในการพัฒนาตนเอง หรือเขารับการพัฒนาและฝกอบรม (2.32)
10. การจัดสรรงบประมาณภายในไมสอดคลองกับแผน MTEF, แผนกอสราง, แผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว
(2.31)
11. ขาดระบบและกลไกในการจูงใจและสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาอยางทั่วถึงและเพียงพอ (2.31)
12. ขาดแคลนอุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (2.29)
13. ไมมีกลไกอยางเพียงพอในการนําผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสรุปบทเรียน มาใชปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง (2.26)
14. เปนองคกรขนาดใหญ ขาดความคลองตัว (2.23)
15. ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติภายในบางเรื่องที่กรมประกาศใช เชน กฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน, การพัสดุ,
และการขอใชขอเชาที่ราชพัสดุ เปนตน มีความยุงยากในการนําไปปฏิบัติ (2.20)
16. การพัฒนาและปรับปรุงคูมือในการปฏิบัติงานใหมีความสมบูรณ และกลไกในการสงเสริมและติดตามใหบุคลากร
นําไปใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจังยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ (2.20)
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โอกาส (Opportunities)
1. สถาบันพระมหากษัตริยใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้า และการปองกันและบรรเทา
ภัยอันเกิดจากนํ้าอยางเปนระบบ (2.59)
2. การขยายตัวเพิ่มขึ้นของทุกภาคการผลิตทําใหความจําเปนและความตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้น (2.47)
3. รัฐบาลมีนโยบายและใหการสนับสนุนการพัฒนาแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าอยางตอเนื่อง สงผลใหกรมมี
ภารกิจสําคัญเพิ่มมากขึ้น (2.42)
4. ภาวะโลกรอน การเกิดภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงมากขึน้ ทําใหประชาชนสวนใหญตระหนักและใหความสําคัญ
กับการชลประทาน และเปนปจจัยเรงในการพัฒนาแหลงนํ้า (2.37)
5. การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในภาคการเกษตร เอื้อใหการดําเนินงานของกรมชลประทานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (2.37)
6. รัฐธรรมนูญ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวม
ในการบริหารจัดการนํ้า ทําใหการบริหารจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (2.35)
7. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกรมสามารถนํามาปรับใชสนับสนุนการบริหารจัดการทุกดาน
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (2.35)
8. จังหวัดใหการยอมรับกรมชลประทานและสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาแหลงนํา้ การบริหารจัดการนํา้ การปองกัน
ภัยและบรรเทาภัยจากนํ้า (2.31)
9. ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหการยอมรับผลงานและประสบการณในการพัฒนา
แหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้า การปองกันภัยและบรรเทาภัยจากนํ้าของกรมชลประทาน ทําใหเกิดความรวมมือ
ในการแกไขปญหาเรื่องนํ้าแบบบูรณาการ ทําใหการปฏิบัติงานของกรมมีความคลองตัวมากขึ้น (2.29)
10. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและวิชาการ (2.28)
11. การปฏิรูประบบราชการทําใหกรมมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง (2.16)
12. ความชวยเหลือระหวางประเทศ และการรวมกลุม เปนประชาคมอาเซียน ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศในการชลประทานมากขึ้น (2.16)
13. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานหลายแหลง เชน งบประมาณแผนดิน งบประมาณของกลุมจังหวัด
งบประมาณของจังหวัดแบบบูรณาการ และอื่นๆ (1.87)
14. ประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพอีกจํานวนมากที่จะพัฒนาเปนแหลงนํ้าตนทุน (1.86)
15. หนวยงานอืน่ ๆ เชน คณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (กปร.) องคการปกครอง
สวนทองถิ่น การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และภาคเอกชนใหการสนับสนุนในการพัฒนาแหลงนํ้า (1.83)
16. นักการเมืองทุกระดับใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า (1.73)
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ภาวะคุกคาม (Threats)

1. นโยบายการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับไปดําเนินการ โดยที่ขาดความพรอม และการดูแล
เอาใจใสในการดําเนินงาน ทําใหการบํารุงรักษา การบริหารจัดการนํา้ ในภาพรวมไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร (2.61)
2. การแทรกแซงทางการเมือง กลุมอิทธิพล และนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน สงผลใหการบริหารงานของกรมมี
ความยุงยากมากขึ้น ผูบริหารไมมีอิสระในการตัดสินใจเทาที่ควร สงผลใหงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
(2.56)
3. วงเงินงบประมาณในแตละปมีขอจํากัด ทําใหการพัฒนาและการบริหารจัดการไมเปนไปตามแผนงานโครงการ
ที่กําหนดไว (2.55)
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยากตอการคาดการณและพยากรณเกี่ยวกับนํ้า ทําใหการบริหารจัดการนํ้ามี
ความยุงยาก และไมสามารถคาดการณผลกระทบได (2.54)
5. การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเปนพื้นที่อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย และฟารมเลี้ยงสัตว
อยางรวดเร็ว สงผลใหพื้นที่ชลประทานลดลง เกิดปญหานํ้าเนาเสียและมลภาวะอื่นๆ ตลอดจนเปนการกีดขวาง
ทางนํ้า (2.48)
6. การพิจารณาของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงนํ้ามีความลาชา และแนวทางการปฏิบัติ
ไมชัดเจน สงผลใหการปฏิบัติงานของกรมลาชาไปจากแผนงานที่กําหนด (2.48)
7. นโยบายการลดอัตรากําลังบุคลากรภาครัฐ สงผลใหกําลังคนของกรมไมสอดคลองกับภารกิจ บุคลากรขาด
ขวัญกําลังใจ ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (2.48)
8. NGOs และประชาชนบางกลุมตอตานการพัฒนาแหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้า การปองกันภัยและบรรเทาภัย
จากนํ้า ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว (2.47)
9. หลั ก เกณฑ ก ารชดเชยแก ผู  ไ ด รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาแหล ง นํ้ า และบริ ห ารจั ด การนํ้ า ยั ง ไม เ หมาะสม
มีขั้นตอนมาก ทําใหการปฏิบัติงานลาชา เปนอุปสรรคตอการพัฒนาแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า (2.47)
10. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของบางฉบับ ทําใหเกิดความลาชา
ในการพั ฒ นาแหล ง นํ้ า เช น กฎหมายของกรมอุ ท ยานฯ, ระเบี ย บของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ ม, และ
พระราชกฤษฎีกาทรัพยากรนํ้า เปนตน (2.46)
11. ไมมกี ารบังคับใชกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการบุกรุกทีร่ าชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานอยางจริงจัง
ทําใหมีผลกระทบตอการบริหารจัดการนํ้าและการปรับปรุงโครงการ (2.44)
12. การบูรณาการแผนงานระหวางหนวยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วของยังไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหเกิดความซํา้ ซอน
ในการปฏิบัติงาน (2.33)
13. สถานการณในพื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ เชน สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผูปฏิบัติงาน
ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (2.30)
14. การกําหนดพื้นที่และการบังคับใชกฎหมายผังเมืองสงผลใหการใชที่ดินไมมีประสิทธิภาพ ทําใหมีการบุกรุก
ทางนํ้าสาธารณะ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการระบายนํ้า และกอใหเกิดอุทกภัย (2.29)
15. หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนํ้ามีมาก ขาดการบูรณาการระดับกระทรวง/กรม (1.92)
16. นโยบายภาครัฐมีการปรับเปลีย่ นบอยตามการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทําใหขาดความตอเนือ่ งในการดําเนินงาน
(1.88)
17. การบริหารจัดการนํา้ ลุม นํา้ นานาชาติ ขาดขอตกลงสิทธิการใชประโยชนรว มกัน ทําใหไมมผี ลทางการปฏิบตั ิ (1.85)
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4. วิธีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
4.1 ดานการพัฒนาแหลงนํ้า
1. แตงตั้งคณะทํางานภายในกรมชลประทานที่มีสวนเกี่ยวของกับผลผลิต
2. คณะทํางานภายในกรมชลประทานประชุมเพือ่ รวมกันศึกษา วิเคราะหขอ มูลทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินการผลผลิต
ดานการพัฒนาแหลงนํ้า ไดแก
2.1 บทบาทหนาที่ดานการพัฒนาแหลงนํ้ามีหนวยงานภายนอกของภาครัฐหรือภาคเอกชน หนวยงานใด
ที่เกี่ยวของกับผลผลิต
2.2 ผูเกี่ยวของหนึ่งในการพัฒนาแหลงนํ้า คือคณะกรรมการลุมนํ้า องคประกอบของคณะกรรมการลุมนํ้า
ควรมีผูแทนใหครอบคลุม ดังนี้
1) ผูแทนองคกรหรือกลุมผูใชนํ้าภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม ควรเปนผูแทน
จากตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า
2) ในลุ  ม นํ้ า ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ลุ  ม นํ้ า อื่ น ควรจะต อ งมี ผู  แ ทนจากลุ  ม นํ้ า ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงเข า เป น
อนุกรรมการดวย
3) หากไมมีผูแทนสถาบันการศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมจาก
จังหวัดหลักในลุมนํ้านั้นๆ ควรพิจารณาผูแทนสถาบันการศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากสวนกลาง
เขารวมเปนอนุกรรมการ หรือเพิม่ เติมผูแ ทนสถาบันการศึกษาหรือผูท รงคุณวุฒจิ ากสวนกลางเขารวมกับ
อนุกรรมการดวย
4) การพิจารณาโครงการขนาดใหญ ควรพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานขึ้นโดยเฉพาะ โดยใหอธิบดี
กรมชลประทานเปนประธานคณะทํางาน ผูแทนกรมชลประทานเปนฝายเลขานุการคณะทํางาน
และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ และองคกรเอกชนเปนคณะทํางาน เพื่อจัดทํา
แผนงานและมาตรการในการดําเนินงานโครงการขนาดใหญที่มีความสําคัญที่ชัดเจน
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2.3 หนวยงานที่เกี่ยวของมีภารกิจหนาที่ในการพัฒนาแหลงนํ้า อยางไร
2.4 ตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหการพัฒนาแหลงนํ้าชลประทานบรรลุผล
แนวทาง เชน
1) หากเปนเรือ่ งนโยบายทีไ่ มสอดคลองตอมติคณะกรรมการทรัพยากรนํา้ แหงชาติ ตองขอแกไขระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติกอน
2) แตงตั้งคณะเจรจา และจัดทําขอมูลประกอบการหารือในแตละประเด็นเพื่อเตรียมความพรอมในการ
เจรจาหารือ
3) เจรจาแลวจัดทําเปนขอตกลง (MOU)
จัดทําหนังสือเชิญหนวยงานภายนอกของภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของเขารวมหารือในการดําเนินการผลผลิต
ดานการพัฒนาแหลงนํ้าชลประทาน
แตงตั้งคณะทํางานรวมระหวางหนวยงานภายนอกของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยรวมกันพิจารณา
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ประชุมคณะทํางานรวมฯ เพือ่ กําหนดแผนการทํางาน กําหนดผูร บั ผิดชอบดําเนินการ และกําหนดแผนการติดตาม
ประเมินผลการทํางาน
เจรจาแลวจัดทําเปนขอตกลง (MOU) เพื่อเปนหลักในการทํางานใหบรรลุขอตกลง
ดําเนินการตามแผนการทํางานที่จัดทําบันทึกขอตกลง
สรุปผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะเพื่อเปนสารสนเทศการทํางาน
ตอไป
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4.2 ดานการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน
1. แตงตั้งคณะทํางานภายในกรมชลประทานที่มีสวนเกี่ยวของกับผลผลิต
2. คณะทํางานภายในกรมชลประทานประชุมเพือ่ รวมกันศึกษา วิเคราะหขอ มูลทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินการผลผลิต
ดานการจัดการนํ้าชลประทาน ไดแก
2.1 บทบาทหนาทีด่ า นการจัดการนํา้ ชลประทาน มีหนวยงานภายนอกของภาครัฐหรือภาคเอกชน หนวยงานใด
ที่เกี่ยวของกับผลผลิต
2.2 มีมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใดบางที่เกี่ยวของกับงานจัดการนํ้า
2.3 มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใดที่บังคับใชได นํามาเปนหลักการมติคณะรัฐมนตรี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใดที่ไมสอดคลอง
2.4 หนวยงานที่เกี่ยวของมีภารกิจหนาที่ในการจัดการนํ้าอยางไร
2.5 ตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหการจัดการนํ้าชลประทานบรรลุผล
แนวทาง/ตัวอยาง
1) การพิจารณาผลตอบแทนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าทายเขื่อนชลประทาน มีประเด็น
ที่เกี่ยวของ ไดแก
(1) อัตราคาชลประทานสําหรับผูใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานเพื่อกิจการพัฒนาโรงไฟฟาพลังนํ้า
ขนาดเล็ก พ.ศ. ............
(2) การลดหยอนอัตราคาชลประทานสําหรับผูใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานเพื่อกิจการพัฒนา
โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก
(3) วิธีการจัดเก็บคาชลประทานสําหรับผูใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานเพื่อกิจการพัฒนาโรงไฟฟา
พลังนํ้าขนาดเล็ก (กรณีนี้ การไฟฟาฝายผลิต ตกลงชําระเปนรายเดือน)
(4) การขอออกกฎกระทรวง จะตองนําเสนอขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ อยางถูกตองสมเหตุ สมผล
พรอมเอกสารประกอบ หรือเอกสารอางอิงถึงขอเท็จจริงใดใด โดยดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
2) แตงตั้งคณะเจรจา เจรจา และจัดทําขอมูลประกอบการหารือในแตละประเด็นเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเจรจาหารือ
3. จัดทําหนังสือเชิญหนวยงานภายนอกของภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของเขารวมหารือในการดําเนินการผลผลิต
ดานการจัดการนํ้าชลประทาน
4. แตงตั้งคณะทํางานรวมระหวางหนวยงานภายนอกของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยรวมกันพิจารณา
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ
5. ประชุมคณะทํางานรวมฯ เพือ่ กําหนดแผนการทํางาน กําหนดผูร บั ผิดชอบดําเนินการ และกําหนดแผนการติดตาม
ประเมินผลการทํางาน
6. เจรจาแลวจัดทําเปนขอตกลง (MOU) เพื่อเปนหลักในการทํางานใหบรรลุขอตกลง
7. ดําเนินการตามแผนการทํางานที่จัดทําบันทึกขอตกลง
8. สรุปผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะเพื่อเปนสารสนเทศการทํางาน
ตอไป
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5. การประเมินผลสําเร็จเพือ่ การปรับปรุงการดําเนินงานอยางสมํา่ เสมอ
วัตถุประสงค
เพื่อสรางกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานในรูปแบบตางๆ มาใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรอยางสมํ่าเสมอ และปรับแผนการปฏิบัติงาน
ทั้งแผนระยะยาว และแผนประจําป

การประเมินโดยหนวยงานภายในองคกร ประกอบดวย
1. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจําป ทัง้ ระดับสวนราชการ และระดับสํานัก กอง จนถึงระดับ
บุคคล
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส และรายงานประเมินผลสําเร็จเมื่อ
สิ้นปงบประมาณ
3. การประเมินผลลัพธการดําเนินงาน (Post Evaluation)
4. การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. การประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
6. การประเมินโดยใชเครือ่ งมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ (PART)
7. การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
8. การประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
9. การประเมินการจัดการความรู (KMA)

การประเมินโดยหนวยงานภายนอกองคกร
เพือ่ แสดงความพรอมของการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน กรมชลประทาน จึงไดกาํ หนด
ใหมกี ารดําเนินการประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดการดําเนินงาน (Post Evaluation) และประเมินผลกระทบของการดําเนินงาน
(Impact Evaluation) โดยผูประเมินอิสระภายนอก ซึ่งตองกําหนดคุณสมบัติ การจัดจาง หลักเกณฑในการสรรหา
ผูประเมินภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดานวิจัย ประเมินผล
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนวยงานประเมินภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน ศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน
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6. ความรูเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร
ความหมาย
1. การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) หมายถึง การวิเคราะหและกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต
สภาพแวดลอมตางๆ เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศนทตี่ อ งการ โดยจะตองศึกษาขอมูล สภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอก
อยางรอบดานมาประกอบการพิจารณา
2. วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตขององคกรเปนการชี้ถึงทิศทางที่องคกรตองการที่จะ
มุงไป วิสัยทัศนจะอธิบายถึงความปรารถนาหรือความทะเยอทะยานสําหรับอนาคตขององคกร แตไมไดระบุถึง
วิธีการที่จะนําไปสูความมุงหมายนั้นอยางชัดเจน
3. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) หมายถึง สิ่งที่ตองคํานึงถึง เปนประเด็นหลักในการนําไปสูวิสัยทัศน
การกําหนดยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดประเด็นที่สําคัญที่หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาเพื่อใหสามารถ
บรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว โดยประเด็นยุทธศาสตรไมควรมีจํานวนมากเกินไป เนื่องจากจะทําใหประเด็นยุทธศาสตร
กระจัดกระจาย ไมมีจุดมุงเนน (Focus) หรือบางประเด็นเลือกขึ้นมาอาจไมใชประเด็นหลักของหนวยงาน
4. เปาประสงค (Goals) หมายถึง เปาหมายตางๆ ที่ตองการบรรลุในแตละประเด็นยุทธศาสตรภายใตกรอบ
การประเมินผล ซึ่งแบงเปน 4 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ มิติดานคุณภาพการใหบริการ และมิติดานการพัฒนาองคกร
5. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรขององคกร ในรูปแบบของ
ความสัมพันธในเชิงของเหตุและผล (Cause-and-Effect Relationship)
6. ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) หมายถึง เครื่องมือหรือดัชนีที่ใชในการวัดความกาวหนา
ของการบรรลุแตละเปาประสงค ซึง่ จะตองสามารถวัดและกําหนดเปาหมายของความสําเร็จได โดยทุกเปาประสงค
ตองมีตัวชี้วัดเพื่อใหเห็นถึงความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
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หลักการและแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร ควรจะเปนไปในลักษณะของกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมมีวันสิ้นสุด
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากยุทธศาสตรและแนวทางในการปฏิบตั ทิ ไี่ ดพฒ
ั นาขึน้ มาในชวงเวลาหนึง่ อาจจะไมเหมาะสมตอสถานการณ
ณ อีกชวงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ผลกระทบจากบริบทและสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา
ยอมทําใหสวนราชการตองมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรอยางตอเนื่องตลอดเวลา
การวางแผนยุทธศาสตรของแตละสวนราชการนัน้ ควรจะมีการพิจารณาถึงความเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร
ในระดับประเทศ ไดแก ระเบียบวาระแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนตน ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
ระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ มากกวาการเริ่มตนดวยการวางแผนยุทธศาสตรจากฐานของกรม

ขั้นตอน / วิธีการ
กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร ประกอบไปดวยกระบวนการที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ตามภาพ ดังนี้
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1) การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) การวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคกร ทั้งภายนอกและภายในองคกรดวยเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อที่จะไดมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับปจจัยตางๆ รวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะหทางยุทธศาสตรจะบอก
ใหทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมภายนอกมีลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และกอใหเกิด
โอกาสและขอจํากัดตอองคกรไดอยางไรบาง นอกจากนี้การวิเคราะหทางยุทธศาสตรจะชวยใหองคกรทราบถึง
ทรัพยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ตางๆ ที่มีอยูภายในองคกรวาเปนจุดแข็งหรือจุดออน
อยางไร ซึ่งการวิเคราะหทางยุทธศาสตรเปรียบเสมือนการตอบคําถามที่สําคัญคือ ปจจุบันองคกรของเราอยู
ณ จุดไหน ? (Where are we now ?)
2) การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction Setting) เปนการกําหนดทิศทางที่องคกรตองการ
มุง ไปสู เปรียบเสมือนเปนผลลัพธระดับสูงทีอ่ งคกรตองการทีจ่ ะบรรลุ ไดแก การกําหนดทิศทาง วิสยั ทัศน คานิยม
เปาประสงคระยะสัน้ และระยะยาวขององคกร การกําหนดทิศทางขององคกรจะเปนการบงชีว้ า องคกรจะมุง ไปใน
ทิศทางใด ในการกําหนดทิศทางขององคกรนั้น เปรียบเสมือนการตอบคําถามที่สําคัญที่สุดและมักจะเปนคําถาม
ที่ถูกถามมากที่สุดก็คือ องคกรของเราตองการไปสูจุดไหน? (Where do we want to go?) ซึ่งการตอบคําถามนี้
จะชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถพิจารณาไดวาทิศทางหรือสิ่งที่องคกรจะเปนในอนาคตขางหนาคืออะไร
การกําหนดทิศทางขององคกรที่ดีและชัดเจนยอมกอใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป เนื่องจากองคกรจะมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และมีเปาหมายที่ชัดเจน บรรลุได และวัดผลได ซึ่งทําใหการกําหนดกลยุทธมี
ความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตรถาขาดการกําหนดทิศทางขององคกร
ที่ดีและชัดเจนแลว องคประกอบอื่นๆ ยอมไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation) คือการนําขอมูลและความรูตางๆ ที่ไดรับจากการกําหนด
ทิศทางขององคกรและการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกรมาจัดทําเปนยุทธศาสตรในระดับและ
รูปแบบตางๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใด ที่มีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด ซึ่งการจัดทํา
ยุทธศาสตรเปรียบเสมือนการตอบคําถามวา เราจะไปสูจุดนั้นไดอยางไร? หรือ เราจะไปสูการบรรลุทิศทางของ
องคกรไดอยางไร ? (How do we get there?) ซึ่งในการจัดทํายุทธศาสตรนั้นผูจัดทําตองพึงระลึกเสมอวาการ
จัดทํายุทธศาสตรนั้น เปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมตางๆ ขององคกรเพื่อชวยใหองคกรสามารถ
บรรลุถึงวิสัยทัศน และภารกิจที่ไดกําหนดไว โดยนําเอาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกรมาพิจารณาประกอบ
จะเห็นไดวา การจัดทํายุทธศาสตรนนั้ เปนสิง่ ทีต่ อ งพิจารณาทัง้ ในภาพกวางและในทางลึกพอสมควร นอกจากนี้
การจัดทํายุทธศาสตรยงั ไมใชเพียงแคการคิดคนสิง่ ใหมๆ เพือ่ ชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายทีไ่ ดตงั้ ไวเทานัน้ แตยงั
ครอบคลุมถึงการวิเคราะหพจิ ารณากิจกรรมการเคลือ่ นไหวตางๆ ทัง้ ทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลวและกําลังดําเนินการอยู
ถายุทธศาสตรเหลานี้ประสบผลสําเร็จ เปนยุทธศาสตรที่ดีและเกิดประโยชนแกองคกร องคกรก็ควรที่จะใช
ยุทธศาสตรเหลานั้นตอไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตรหรือการจัดทํายุทธศาสตรใหมๆ จึงควรเปนไป
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ที่เขามาสงผลกระทบตอองคกร หรือเมื่อมีความจําเปน
สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารขององคกรจะตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไดแก การที่ยุทธศาสตรเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง เปน
กระบวนการที่มีความตอเนื่องและเปนกิจกรรมที่ดําเนินอยูตลอดเวลา เมื่อกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคของ
องคกรแลว ภารกิจและวัตถุประสงคนนั้ อาจจะสามารถอยูไ ดเปนเวลาหลายป โดยไมเปลีย่ นแปลง แตยทุ ธศาสตร
หรือวิธีการในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงคนั้นจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล อ มต า งๆ ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร จึ ง ควรมี ค วามพร อ มและความสามารถที่ จ ะตอบสนองต อ
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่ไมไดคาดคิดลวงหนา หรือมีลักษณะของความเปนพลวัตร (Dynamic)
แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559
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4) การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) เปนขั้นตอนสุดทาย แตเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญอยางมากในการบริหารเชิงยุทธศาสตร เมื่อองคกรไดกําหนดทิศทางขององคกร วิเคราะหปจจัย
ดานตางๆ และจัดทํายุทธศาสตรแลว จะตองนํายุทธศาสตรทไี่ ดวางแผนจัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกต
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ถาในการบริหารเชิงยุทธศาสตรขาดขั้นตอนนี้แลว สิ่งที่
ผูบริหารขององคกรไดวิเคราะหจัดทําไว ก็จะไมเกิดผลขึ้นจริง นอกจากนี้ถึงแมจะมีการวิเคราะหหรือวางแผน
ทางยุ ท ธศาสตร ไ ว ดี เ พี ย งใด แต ถ  า การปฏิ บั ติ ต ามยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รไม เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความพยายามในการวิเคราะห หรือวางแผนก็จะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ตอองคกร ดังนั้น จะเห็นไดวาความ
สามารถในการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตรขององคกรเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญและจําเปนตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร ซึง่ การนํายุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบตั เิ ปรียบเสมือนการตอบคําถามวาเราจะตองทําหรือ
เปลีย่ นแปลงอะไรบาง? เพือ่ นํายุทธศาสตรทไี่ ดกาํ หนดไวไปสูก ารปฏิบตั ิ (What do we have to do or change?)
กิจกรรมหลักในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติคือ
4.1) การถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับกรมลงสูระดับสํานัก/กอง เพื่อเปนการพัฒนาระบบประเมินผล
ระดับสํานัก/กอง

74

แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559

ระบบประเมินผลระดับสํานัก/กอง เปนการผสมระหวาง

การสนับสนุนระบบประเมินผลระดับองคกร
● การพัฒนางานตามบทบาท หนาที่ และภารกิจในงานประจําของสํานัก/กอง
การกําหนดเปาประสงคของสํานัก/กองจากทัง้ 2 องคประกอบนีจ้ ะชวยใหประเด็นการประเมินของสํานัก/กอง
นั้นมีความครบถวน ทั้งจากสิ่งที่กรมคาดหวังใหสํานัก/กองดําเนินการภายใตเปาประสงคที่กรมมุงเนนหรือ
มอบหมายเปนภารกิจใหสํานัก/กองปฏิบัติ และหนาที่งานที่ตองปฏิบัติเปนประจําภายใตบทบาท หนาที่
และภารกิจของสํานัก/กองนั้น
●

4.2) การพัฒนาระบบประเมินผลระดับบุคคล
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การพัฒนาระบบประเมินผลระดับบุคคล ควรดําเนินการภายหลังการพัฒนาระบบประเมินผลระดับสํานัก/กอง
เสร็จสิ้น และควรจัดกลุมงาน/สายงาน (Job Family) ภายใตสํานัก/กอง โดยจัดบุคลากรที่อยูในตําแหนงเดียวกัน
ลักษณะงานคลายกัน ที่มีหนาที่ใกลเคียงกันไวดวยกัน แลวจึงทําการแปลงระบบประเมินผลมาสูบุคคล

ระบบประเมินผลระดับบุคคล เปนการผสมผสานระหวาง
●
●
●

การสนับสนุนระบบประเมินผลระดับของผูบังคับบัญชา
การพัฒนางานตามบทบาท หนาที่ และภารกิจในงานประจําของแตละบุคคล
การใหความสําคัญกับงานที่รับมอบหมายเปนพิเศษ

การดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน ตอจากนี้ไปหนวยงานในระดับสํานัก/กอง
หรือตํา่ กวา ไมจาํ เปนทีจ่ ะตองกําหนดวิสยั ทัศนใหม ใหใชวสิ ยั ทัศนของกรมฯ วิสยั ทัศนเดียว เพือ่ สือ่ สารใหบคุ ลากร
ทุกคนในองคกรมีความเขาใจตรงกัน
สิ่งที่ทุกสํานัก/กอง จะตองดําเนินการคือการพัฒนาระบบประเมินผลระดับสํานัก/กอง โดยกําหนด
เปาประสงค และตัวชี้วัดระดับสํานัก/กอง ตลอดจนกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดระดับบุคคล รวมทั้งการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนตาม
แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน
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7. วิสัยทัศนกรมชลประทานอดีตถึงปจจุบัน
ครั้งที่

พ.ศ.

วิสัยทัศน

1

2540-2542

“การจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน จะนําไปสูชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทย”

2

2543-2545 “มุงมั่นพัฒนาและจัดการนํ้าเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
โดยมีการปฏิรูประบบการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ
และการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สรางกลไกการบริหารใหองคกร
และประชาชนมีสวนรวมและสรางเสริมการประสานงานจากทุกฝาย
เพื่อใหงานพัฒนาและจัดการนํ้าเกิดประโยชนสูงสุด”

3

2546-2548

“กรมชลประทานมุงมั่นพัฒนา และจัดการนํ้าเพื่อสนับสนุนการผลิต
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”

4

2549

“นํ้าสมบูรณ สนับสนุนการผลิต เกษตรกรมั่งคั่ง เศรษฐกิจมั่นคง”

5

2550-2555

“นํ้าสมบูรณ สนับสนุนการผลิต เสริมสรางคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง”

6

2556-2559

“กรมชลประทานเปนองคกรนําดานการพัฒนาแหลงนํ้า
และบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
ใหมีพื้นที่ชลประทาน อยูในลําดับ 1 ใน 10 ของโลก”

แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559
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8. อันดับประเทศที่มีพื้นที่ชลประทานสูงสุด

Top Ten Countries in the World (2010)
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Irrigated Area
(Mha)
India
62.00
China
60.00
USA
24.74
Pakistan
19.42
Iran
8.99
Indonesia
6.72
Thailand
6.40
Mexico
6.30
Turkey
5.34
Bangladesh
5.22
Total
205.13
World
299
Top 10 as %
68.60
of the world
Country

Irrigated Area

Sl.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศนและทิศทางของแผนพัฒนาฯ

1. วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศ
1.1 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
1.2 พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทุกคนมีความมัน่ คงในชีวติ ไดรบั การคุม ครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวน
ไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
ในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และ
ภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีเปาหมาย ดังนี้
1) เพิ่มสัดสวนมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไมตํ่ากวารอยละ 16 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ
2) ปริมาณการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเพียงพอตอความตองการของตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนอยางนอย
รอยละ 5 ตอป รวมทั้งผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยไดอยางทั่วถึงในราคา
ที่เหมาะสมและเปนธรรม
3) เกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงดานอาชีพและรายได มีความสามารถในการชําระหนี้สินเพิ่มขึ้น
รวมทั้งเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตรอยางตอเนื่อง
4) ครอบครัวเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไรนาไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 ในป 2559
เกษตรกรและผูบริโภคไดรับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5) เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ไดแก เอทานอล และไบโอดีเซล ในป 2559
ไมนอยกวา 6.2 และ 3.6 ลานลิตรตอวัน ตามลําดับ และ เพิ่มผลผลิตพลังงานไฟฟา และพลังความรอนจากชีวมวล
กาซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใชจากภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ไมนอยกวา 3,440 เมกะวัตต
และ 5,564 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ในป 2559 ตามลําดับ และสงเสริมการใชอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
2.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยมีแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้
4) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ทั้งในเรื่องการฟนฟูคุณภาพ
ของทรัพยากรดินใหมีความอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้า
ภาคเกษตรเพื่อเปนปจจัยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร
2.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
2.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีเปาหมาย ดังนี้
เปาหมายที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
2) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํา้ ทัง้ ระบบเพือ่ ลดปญหาการขาดแคลนนํา้ และการบรรเทา
อุทกภัย รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ชลประทานเฉลี่ยปละ 200,000 ไร เพื่อสนับสนุนความมั่นคงดานอาหาร
3) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจากการพัฒนา
โดยควบคุมคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าหลักและแมนํ้าสายสําคัญใหอยูในเกณฑตั้งแตพอใชขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 80
ฟนฟูคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนในไมใหอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คุณภาพอากาศ
ในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมอยูใ นเกณฑมาตรฐาน การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิม่ ขึน้ มากกวารอยละ 50
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และมีการนําขยะกลับมาใชใหมไมนอยกวารอยละ 30
4) เพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวเพือ่ รองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และภัยพิบัติใหมีความพรอมทั้งระดับประเทศ พื้นที่ และชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
2.6.1 การอนุรกั ษ ฟน ฟู และสรางความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีแนวทางหลัก
ดังนี้
2) พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร และการจัดการองคความรู เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือ
ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและ
การใชประโยชนในเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษใหเกิดความชัดเจน เพือ่ ใหทราบถึงขอเท็จจริงและสามารถวางระบบการจัดการแกไข
ปญหาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรปาไม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรชายฝง ปาชายเลน แหลงนํ้า ที่ดิน และทรัพยากรแร เผยแพรตอสาธารณะอยางตอเนื่องทุกป
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่นๆ ปรับปรุงระบบการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ปาไม และการใชประโยชนที่ดินในเขต
อนุรักษ โดยใชระบบเทคโนโลยีอวกาศและภาพถายดาวเทียม ใหเปนมาตรฐานที่ยอมรับรวมกัน และสามารถติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและการใชประโยชนที่ดินได
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6) เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
และลดปญหาอุทกภัยและภัยแลงไดอยางยัง่ ยืน โดยปรับปรุงกลไกการจัดการนํา้ แบบองครวม ดวยการปรับปรุงกฎหมาย
การจัดการนํ้า การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรลุมนํ้าและองคกรทองถิ่นในการจัดการนํ้า และการจัดทําแผน
บริหารจัดการนํ้าในแตละลุมนํ้าอยางบูรณาการ ตั้งแตการจัดการปาตนนํ้าความตองการใชนํ้าจนถึงการจัดการนํ้าเสีย
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในทองถิ่นทั้งระดับจังหวัด กลุมจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการนํ้า การจัดการพื้นที่
วิกฤตภัยแลงและนํ้าทวม การพัฒนาระบบโครงขายนํ้าการพัฒนาระบบขอมูลความมั่นคงดานนํ้าและการพยากรณนํ้า
เพือ่ ประโยชนในการจัดสรรนํา้ ทีเ่ ปนธรรมกับทุกภาคสวน รวมทัง้ การปองกันภัยและเตือนภัยนํา้ แลงและนํา้ ทวม โดยการ
บังคับใชผังเมือง และการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน สิ่งกอสราง ที่อยูอาศัยไมใหกีดขวางทางไหลของนํ้า และ
การปรับวิถีการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลง ตลอดจน
การปองกัน และเฝาระวังคุณภาพนํ้าใหมีมาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการบริโภค การดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศโดยใหองคกรปกครองทองถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษาในทองถิ่นมีสวนรวมใน
การวางแผนและบริหารจัดการดวยภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นผสานกับเทคโนโลยีการจัดการนํ้า
7) พัฒนาปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้า เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนในแหลงนํ้าที่มีศักยภาพในการ
กักเก็บนํ้า ใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ ภูมิสังคม เศรษฐกิจและความตองการรวมกันของชุมชนทองถิ่นและผูมี
สวนไดสวนเสีย เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานแกประเทศ โดยการ
เพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานและประสิทธิภาพการกระจายนํา้ ของระบบชลประทานอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม การพัฒนาแหลงนํา้
ตามแนวพระราชดําริ ทั้งแหลงนํ้าผิวดิน แหลงนํ้าบาดาล แหลงนํ้าชุมชน และแหลงนํ้าในไรนา รวมทั้งแกมลิงและ
ฝายชะลอนํา้ ตลอดจนการผันนํา้ ระหวางลุม นํา้ ทัง้ ภายในและระหวางประเทศใหสอดคลองกับศักยภาพของพืน้ ที่ ควบคู
กับการจัดการความตองการใชนํ้า โดยคํานึงถึงความสมดุลและเปนธรรมในการจัดสรรนํ้าใหภาคการใชนํ้าตางๆ กับ
ปริมาณนํ้าตนทุนที่มีอยู และความพรอมของประชาชนในพื้นที่
8) พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการใชนาํ้ อยางมีประสิทธิภาพ คุม คา และไมสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
โดยจัดระบบการกระจายนํ้าใหเหมาะสมในทุกภาคสวน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค ใชหลักการ
ลด การใชซํ้า และการนํากลับมาใชใหม และจัดทําขอมูลการใชนํ้า (Water Footprint) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชนํ้าของภาคการเกษตร และสงเสริมการปลูกพืชที่ใชนํ้านอยในชวงฤดูแลง เพื่อลดปญหาการขาดแคลนนํ้า
9) จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางเปนระบบ
โดยจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยางผสมผสานตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงนํ้าสะอาด
ไดอยางทั่วถึง
2.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให
สังคมมีภูมิคุมกัน
2.6.4 การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง
2.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
2.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพโปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ
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10. ผลการสํารวจความคิดเห็นเพือ่ ทบทวนแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
จากการรวบรวมขอมูลแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จากประธานกลุม ผูใ ชนาํ้ ในเขตสํานักชลประทานที่ 1-17 และสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน จํานวนรวมทั้งสิ้น 558 ราย โดยแบบแสดงความคิดเห็นแบงเปน 3 สวน
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูแสดงความคิดเห็น สวนที่ 2 เปนความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
พ.ศ. 2553 - 2556 สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปความคิดเห็นสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ดังนี้

สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2553-2556
1. ทานคิดวากรมชลประทานมีวิสัยทัศนที่บงชี้ถึงทิศทางและความปรารถนาที่จะมุงไปในอนาคตไดครอบคลุม
ตามภารกิจและสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียแลวหรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 557 ราย คิดวา ตอบสนองแลว 522 ราย ยังไมตอบสนอง 35 ราย และไดให
ความคิดเห็น/เสนอแนะ 54 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 12 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 24 ราย
และใหขอเสนอแนะ 18 ราย
2. ทานคิดวากรมชลประทานไดคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญหลักๆ ในการที่จะนําไปสูวิสัยทัศนโดยการกําหนดเปน
ประเด็นยุทธศาสตรไดครอบคลุมตามภารกิจแลวหรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 553 ราย คิดวา ครอบคลุมแลว 504 ราย ยังไมครอบคลุม 49 ราย และไดให
ความคิดเห็น/เสนอแนะ 53 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 9 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 27 ราย
และใหขอเสนอแนะ 17 ราย
3. ทานคิดวาแนวทางในการกําหนดเปาประสงคของกรมชลประทาน (จํานวน 17 เปาประสงค) ที่ตองการบรรลุ
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรตางๆ มีความชัดเจน ถูกตองครบถวนหรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 556 ราย คิดวา ชัดเจน ถูกตองครบถวนแลว 503 ราย ยังไมชัดเจน
ถูกตองครบถวน 53 ราย และไดใหความคิดเห็น/เสนอแนะ 59 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 7 ราย ความคิดเห็นที่
ไมสอดคลองกับคําถาม 36 ราย และใหขอเสนอแนะ 16 ราย
4. ทานเห็นดวยหรือไมกับการที่กรมชลประทานกําหนดเปาประสงคที่ใหมีปริมาณนํ้าเก็บกักและพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาแหลงนํ้า และระบบชลประทานใหมใหเต็มศักยภาพ
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 557 ราย เห็นดวย 546 ราย ไมเห็นดวย 11 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 35 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 12 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 11 ราย และ
ใหขอเสนอแนะ 12 ราย
5. ทานเห็นดวยหรือไมกับการที่กรมชลประทานจะทําใหทุกภาคสวนไดรับนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรมโดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานและการปรับเปลี่ยนความตองการของการใชนํ้าของผูใชนํ้า
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 556 ราย เห็นดวย 546 ราย ไมเห็นดวย 10 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 30 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 12 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 7 ราย และให
ขอเสนอแนะ 11 ราย
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6. ทานเห็นดวยหรือไมกบั การทีก่ รมชลประทานจะทําใหความสูญเสียเนือ่ งจากภัยอันเกิดจากนํา้ ลดลงโดยการดําเนิน
การตามมาตรการที่ใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสรางเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและการดําเนินการตาม
มาตรการเพื่อแกไขปญหาจากภัยแลง
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 557 ราย เห็นดวย 524 ราย ไมเห็นดวย 33 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 40 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 13 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 16 ราย และให
ขอเสนอแนะ 11 ราย
7. ทานเห็นดวยหรือไมกับการที่กรมชลประทานจะดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (จัดรูปแปลงที่ดินใหม
ยายแปลงและรวมแปลงที่ดินใหสะดวกในการทําการเกษตร) พรอมทั้งกอสรางคูสงนํ้าและทอสงนํ้าทําถนน
หรือทางลําเลียงผลผลิตเขาถึงทุกแปลงเพาะปลูก
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 556 ราย เห็นดวย 490 ราย ไมเห็นดวย 66 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 81 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 20 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 14 ราย และให
ขอเสนอแนะ 47 ราย
8. ทานเห็นดวยหรือไมกบั การทีก่ รมชลประทานจะมีอาคารชลประทาน ไดแก เขือ่ น ฝาย ประตูระบายนํา้ สถานีสบู นํา้
คันกั้นนํ้า ฯลฯ อยูในสภาพพรอมใชงานโดยการบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุง
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 557 ราย เห็นดวย 553 ราย ไมเห็นดวย 4 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 29 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 15 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 4 ราย และ
ใหขอเสนอแนะ 10 ราย
9. ทานเห็นดวยหรือไมกบั การทีก่ รมชลประทานจะมีการสํารวจความพึงพอใจของผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย
เพื่อมุงหวังจะทําใหเกิดความพึงพอใจในภารกิจการบริหารจัดการนํ้า
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 557 ราย เห็นดวย 557 ราย ไมเห็นดวย 0 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 24 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 19 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 2 ราย และใหขอ
เสนอแนะ 3 ราย
10. ทานคิดวากรมชลประทานไดพิจารณาเรื่องการรักษาคุณภาพนํ้าชลประทานใหไดเกณฑมาตรฐานนํ้าชลประทาน
หรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 546 ราย คิดวามีการรักษาคุณภาพนํ้า 492 ราย ไมมีการรักษาคุณภาพนํ้า
54 ราย และไดใหความคิดเห็น/เสนอแนะ 51 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 12 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลอง
กับคําถาม 2 ราย และใหขอเสนอแนะ 37 ราย
11. ทานคิดวากรมชลประทานไดพิจารณาเรื่องการกอสรางซอมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานแลวเสร็จ
ตามแผนงาน โดยมีการติดตามเรงรัดการกอสรางซอมแซมและปรับปรุง หรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 550 ราย คิดวามี 515 ราย คิดวาไมมี 35 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 44 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 12 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 0 ราย และ
ใหขอเสนอแนะ 32 ราย
12. ทานคิดวากรมชลประทานไดมกี ารเตรียมความพรอมกอนการกอสรางโครงการชลประทานโดยมีการติดตามเรงรัด
ดานการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมโครงการ การสํารวจ การออกแบบการจัดหาที่ดินเพื่อการกอสราง
ใหแลวเสร็จตามแผนงาน หรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 551 ราย คิดวามี 533 ราย คิดวาไมมี 18 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 29 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 10 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 2 ราย และ
ใหขอเสนอแนะ 17 ราย
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13. ทานเห็นดวยหรือไมกับการที่กรมชลประทานจะมีการใหประชาชน ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานโดยการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวมดานการสงนํ้าและบํารุงรักษาและ
การรับฟงความคิดเห็นตอโครงการชลประทานในระยะวางโครงการกอนการกอสรางและระหวางการกอสราง
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 553 ราย เห็นดวย 551 ราย ไมเห็นดวย 2 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 20 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 17 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 1 ราย และ
ใหขอเสนอแนะ 2 ราย
14. ทานคิดวากรมชลประทานมีการประชาสัมพันธใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ
อยางทั่วถึง และตอเนื่อง หรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 555 ราย คิดวาทั่วถึงและตอเนื่องแลว 448 ราย ไมทั่วถึงและไมตอเนื่อง
107 ราย และไดใหความคิดเห็น/เสนอแนะ 90 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 9 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลอง
กับคําถาม 0 ราย และใหขอเสนอแนะ 81 ราย
15. ทานคิดวากรมชลประทานมีการวางแผนสงนํา้ ใหทกุ ภาคสวนและการดําเนินการบริหารจัดการนํา้ ทีด่ โี ดยใชวธิ กี าร
สงเสริมประสิทธิภาพการชลประทานใหสูงขึ้นเพื่อลดการสูญเสียจากการใชนํ้าหรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 555 ราย คิดวามีการวางแผน 544 ราย ไมมีการวางแผน 11 ราย และไดให
ความคิดเห็น/เสนอแนะ 26 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 10 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 1 ราย
และใหขอเสนอแนะ 15 ราย
16. ทานคิดวากรมชลประทานมีการสงเสริมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารงาน และสนับสนุน
การดําเนินงานอยางเพียงพอ
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 555 ราย คิดวามีอยางเพียงพอ 461 ราย ไมเพียงพอ 94 ราย และไดให
ความคิดเห็น/เสนอแนะ 77 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 12 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 2 ราย
และใหขอเสนอแนะ 63 ราย
17. ทานเห็นดวยหรือไมวากรมชลประทานควรมีการปรับปรุงแกไข กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การชลประทาน เชน พ.ร.บ.การชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 เพื่อใหมีความชัดเจนและทันสมัย
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 555 ราย เห็นดวย 545 ราย ไมเห็นดวย 10 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 24 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 5 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 0 ราย และให
ขอเสนอแนะ 19 ราย
18. ทานเห็นดวยหรือไมวากรมชลประทานมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบอยางตอ
เนื่อง สามารถเปนตนแบบของหนวยงานที่ดีได
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 553 ราย เห็นดวย 519 ราย ไมเห็นดวย 34 ราย และไดใหความคิดเห็น/
เสนอแนะ 44 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 10 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม 6 ราย และ
ใหขอเสนอแนะ 28 ราย
19. ทานคิดวากรมชลประทานมีบุคลากรที่มีสมรรถนะมีขวัญกําลังใจในการทํางานและมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพที่เหมาะสมแลว หรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 552 ราย คิดวามี เหมาะสมแลว 486 ราย ไมมี ไมเหมาะสม 66 ราย และ
ไดใหความคิดเห็น/เสนอแนะ 62 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 2 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม
1 ราย และใหขอเสนอแนะ 59 ราย
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20. ทานคิดวากรมชลประทานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการพัฒนาแหลงนํ้า
และจัดการนํ้าที่เหมาะสมแลวหรือไม
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 548 ราย คิดวามี เหมาะสมแลว 489 ราย ไมมี ไมเหมาะสม 59 ราย
และไดใหความคิดเห็น/เสนอแนะ 56 ราย มีความคิดเห็นสนับสนุน 2 ราย ความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับคําถาม
15 ราย และใหขอเสนอแนะ 39 ราย
สรุปการแสดงความคิดเห็นจากขอคําถามที่มีขอเลือกไมทั่วถึง ไมเพียงพอ และไมมี ไมเหมาะสม จํานวน
ผูเลือกเรียงตามลําดับจากไมเห็นดวยมาก 3 ลําดับ ไดแก
ลําดับที่ 1 ขอคําถามที่ 14 ทานคิดวากรมชลประทานมีการประชาสัมพันธใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ไดรับทราบขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ อยางทั่วถึง และตอเนื่องหรือไม มีผูตอบวาไมทั่วถึงสูงที่สุดคือ
จํานวน 107 ชุดจาก 555 ชุด คิดเปนรอยละ 19.28
ลําดับที่ 2 ขอคําถามที่ 16 ทานคิดวากรมชลประทานมีการสงเสริมโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อ
การบริหารงาน และสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอหรือไม มีผตู อบวาไมเพียงพอ จํานวน 94 ชุด จาก 555 ชุด
คิดเปนรอยละ 16.94
ลําดับที่ 3 ขอคําถามที่ 19 ทานคิดวากรมชลประทานมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน
และมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพที่เหมาะสมแลวหรือไม มีผูตอบวาไมมี ไมเหมาะสม จํานวน 66 ชุด
จาก 552 ชุด คิดเปนรอยละ 11.96

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสรุป ในแตละประเด็น ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
●
ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็นไมมีขอมูลเรื่องแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน ป 2553-2556 หรือ
ไมไดศึกษาแผนยุทธศาสตร การตอบแบบสอบถามจึงเปนไปแบบตอบใหเสร็จกระบวนการ ไมไดอะไร
ในการตอบ เห็นสมควรใหผูตอบไดศึกษาแผนยุทธศาสตรดังกลาวดวยเพื่อจะไดตอบแบบสอบถามได
สมบูรณมากขึ้น
●
กรมชลประทานควรประชาสัมพันธยุทธศาสตรของกรมใหกลุมผูใชนํ้าทราบดวย
●
ควรเปนแผนแบบ Rolling Plan โดยมีแผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบทระยะ 10-30 ปไวเปนพิมพเขียวดวย
เพื่อใหกรอบการทํางานมีความตอเนื่องและเปนทิศทางที่ชัดเจนในระดับประเทศ
●
แผนยุทธศาสตรควรมีทิศทางและเปาหมายชัดเจนและควรมีการกําหนดแผนพัฒนาองคกร บุคลากร
ของกรมและแผนการวิจัยในอนาคตไวดวยเพื่อจะไดเปนหลักชัยในการกาวตอไปและกาวไปอยางพรอมๆ
กันในทุกดาน
●
ควรดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
2. เปาประสงค
●
เปาประสงคถือวาครอบคลุมตามความตองการแตควรปฏิบัติตามเปาประสงคใหไดดวย
●
ควรพัฒนาแหลงนํ้าเดิมใหเต็มประสิทธิภาพควบคูกับการพัฒนาระบบชลประทานใหม
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3. การพัฒนาแหลงนํ้า
●
ปรับปรุงระบบคันคูนํ้าที่มีอยูเดิมและระบบของคลองซอยใหดียิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการกระจายนํ้า
เขาแปลงนาไดอยางทั่วถึง
●
ควรเพิ่มแหลงเก็บกักนํ้าไวใชในการปลูกพืชฤดูแลงใหกับเกษตรกรอยางเพียงพอ
●
ควรปรับปรุงแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีอยูเดิมใหดีขึ้นพรอมเก็บกักนํ้าไวใชทุกโอกาสและขยายขอบเขตพื้นที่
ชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรอยางทั่วถึง
●
ควรปรับปรุงอางเก็บนํ้าขนาดเล็กที่มีอยูเพื่อเพิ่มความจุและปริมาณนํ้าของอางเก็บนํ้าตางๆ
●
ควรกอสรางระบบสงนํ้าที่ยังไมครอบคลุมใหเต็มพื้นที่เพื่อกระจายนํ้าอยางทั่วถึง
●
กรมชลประทานควรดูแลและสํารวจอางเก็บนํ้าที่กอสรางมานานเกิดการตื้นเขิน กักเก็บนํ้านอยลงวา
สมควรจะซอมแซมปรับปรุงหรือเสริมคันอางเก็บนํ้า เพื่อที่จะไดเก็บกักนํ้าไดมากขึ้น
●
ควรมีโครงการลงพื้นที่ที่เปนเปาหมาย เชน ตนนํ้าใหมากขึ้น
4. การบริหารจัดการนํ้า
●
ควรทบทวนการบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพ ไมใหขาดแคลนในฤดูแลงและเกิดนํ้าทวมในฤดูฝน
●
กรมชลประทานบริหารจัดการนํ้าตามแผนยุทธศาสตรอยางเปนธรรมและคํานึงถึงประชาชนสวนรวม
และประเทศชาติเปนสําคัญ
●
ปรับปรุงซอมแซมถนนบนคันคลองใหดียิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและ
การสัญจร
●
ทําระบบคันคูนํ้าอยางทั่วถึงทุกแปลงนา
●
ตองการใหกรมชลประทานขยายพื้นที่ในการสงนํ้าใหกับเกษตรกรที่ยังไมมีระบบเขาไปเพื่อเกษตรกร
จะไดรับนํ้าไดอยางทั่วถึง
●
ขอใหกรมชลประทานขยายเขตจัดรูปที่ดินใหครอบคลุมทุกพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการสงนํ้าและการลําเลียง
ผลผลิตของเกษตรกรอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
●
คลองสงนํ้าที่เปนคลองดินขุดควรปรับปรุงใหเปนคลองดาดคอนกรีต เพื่อการสงนํ้าที่มีประสิทธิภาพสงถึง
ปลายคลองไดสะดวก
●
เนื่ อ งจากคลองส ง นํ้ า มี ทั้ ง คลองดาดคอนกรี ต คลองดิ น ขุ ด และคลองธรรมชาติ ที่ มี ค วามหลากหลาย
ควรสงเสริมและอนุรักษใหเกิดความสมดุลสอดคลองกับการใชนํ้าของเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลปรับปรุงและพัฒนาระบบสงนํ้าใหครอบคลุมทั่วถึง
●
ตองการใหทุกฝายชวยกันสนับสนุนดูแลการบริหารจัดการนํ้าอยางจริงจังและขอใหเจาหนาที่มีความจริงใจ
โปรงใสกับชาวบาน
●
ควรยกระดับสันฝายที่ตํ่ากวาคูสงนํ้า และเพิ่มฝายกั้นนํ้าเนื่องจากนํ้าไมเพียงพอตอราษฎร
●
ขอใหบริหารนํ้าใหมาตามกําหนดและพอเพียงกับความตองการ
●
ใหชลประทานปรับปรุงอาคารระบายนํ้า ขุดลอกคลองสงนํ้า คลองระบายนํ้า กําจัดวัชพืช เสริมคันกั้นนํ้า
ใหประชาชนสํานึกประโยชนของการใชนาํ้ การสรางการมีสว นรวมใหประชาชนมีสว นรวมในการรักษาอาคาร
ชลประทาน
●
ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. การปองกันและบรรเทาภัยจากนํ้า
●
กรมชลประทานควรเปดโอกาสใหผมู สี ว นไดสว นเสียสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสว นรวมในการประเมิน
โครงการใหครอบคลุมในดานตางๆ และตอเนื่องไปถึงสิ้นสุดโครงการ เพื่อรวมกันแกไขปญหาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวอยางถาวร
●
ควรมีแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและมีแผนงานโครงการที่บูรณาการในพื้นที่และหนวยงานในการ
ปองกันและแกปญหาภัยแลงและอุทกภัยทุกพื้นที่
●
ควรใหความสําคัญกับการปองกันอุทกภัยเปนอันดับตน
6. การดําเนินงานของกรมชลประทาน
●
ควรลดปญหาคอรัปชั่นในหนวยงาน
●
มีแผน T-Water เพื่อใหมีการบูรณาการระหวางโครงการสําคัญๆ ที่ภาครัฐไมสามารถทําได ดังนั้นควรให
T-Water เปนผูทําทั้งหมด
●
ควรจัดใหมงี บประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการตามโครงการและแผนพัฒนาชลประทานอยางตอเนือ่ ง
และจริงจัง ใหความสําคัญและใหคําแนะนํากับคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
●
ปจจุบนั กรมชลประทานพัฒนาไปมากสิง่ ทีม่ อี ยูแ ลวควรกวดขันใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จะไดประโยชนสงู สุด
●
ตองการใหมโี ครงการอยางตอเนือ่ งของโครงการพระราชดําริเพือ่ ใหโครงการเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการใหครบทุกดาน
●
ขอใหกรมชลประทานทํางานอยางเปนธรรม ไมยึดติดกับพรรคพวก
●
กรมชลประทานควรมีการตัดสินใจเปนเอกภาพไมควรอิงการเมืองหรือการเมืองเขามาแทรกแซงเพื่อให
ประชาชนไดรับผลประโยชนและทําเพื่อประเทศชาติโดยสวนรวม
●
ตองการใหมีงบประมาณฉุกเฉินในดานการกอสรางและบํารุงรักษาอาคารชลประทาน
●
กรมชลประทาน มีการทํางานทันสมัย แตขอใหทันกับโลกปจจุบันในขณะนี้เพราะการจัดการแหลงนํ้า
สําคัญมากภาครัฐควรใหความสําคัญ และจัดสรรงบประมาณใหมากและทันกับเหตุการณ
●
กรมชลประทาน ควรมีการติดตามหรือประเมินผลโครงการที่ทําเสร็จสิ้นแลววาเกษตรกรไดรับประโยชน
มากนอยเพียงใดหรือมีปญหาตามมาและจะมีวิธีการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นอยางไร
●
การวางแผนและจัดทําโครงการเรงดวน ขอใหทาํ เร็วทีส่ ดุ เชน โครงการขุดลอก ดาดลําเหมือง ระบบปองกัน
นํ้ากัดเซาะ เปนตน
●
การประสานงานระหวางกลุมผูใชนํ้ากับกรมชลประทานยังไมชัดเจน เชน การแจงเตือนลวงหนาเรื่อง
ปริมาณนํ้าในคลองมีบางครั้งปริมาณนํ้าลดลงจนเกษตรกรขาดแคลนนํ้า ทั้งๆ ที่ไดติดตอนัดหมายกับ
ผูเกี่ยวของไวแลวทําใหการวางแผนบริหารพื้นที่ในแปลงนาตองไดรับผลกระทบมาก
●
ควรสื่อสารสรางความเขาใจถึงบทบาทภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

88

แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559

7. การเพิ่มอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน
●
ควรเพิม่ อัตรากําลังแทนเจาหนาทีเ่ กษียณหรือลาออก เชนพนักงานสงนํา้ เจาหนาทีด่ แู ลรักษาคลองเจาหนาที่
ซอมบํารุงและเครื่องมือจักรกล
●
ขอให ก รมชลประทานสนั บ สนุ น หรื อ เพิ่ ม กรอบอั ต รากํ า ลั ง เจ า หน า ที่ ใ นส ว นของการดํ า เนิ น งานและ
ประสานงานระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่ชลประทานเพื่อการติดตอหรือประสานงานตางๆ จะไดดีขึ้น
และทราบปญหาหรือความตองการที่ตรงกัน
●
ควรเพิ่ ม กํ า ลั ง เจ า หน า ที่ แ ละพั ฒ นาจิ ต สํ า นึ ก ในการให ค วามสํ า คั ญ ถึ ง ความต อ งการของชุ ม ชน ผู  มี
สวนไดสวนเสีย อยางละเอียดในทุกๆ ประเด็น
8. การเสริมสรางความรูความเขาใจแกเกษตรกร
●
ควรจัดใหมกี ารฝกอบรมแกเกษตรกรอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการนํา้
ใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการเสนอแนะขอมูลตางๆ ไดมากขึ้น
●
ควรจัดใหมีการอบรมเพิ่มพูนความรูแกเจาหนาที่กรรมการกลุมบริหารใชนํ้า
●
ชลประทานควรจัดอบรมกฎระเบียบในการใชนํ้า การเก็บกักนํ้า การรักษานํ้า ใหกับสมาชิกสมาคมผูใชนํ้า
ชลประทานทุกป และนํ้าที่ไหลผานรวมกันเก็บไวใชประโยชนรวมกันสําคัญมาก อบรมคุณภาพให
คณะกรรมการสมาคมใหรูจักบทบาทหนาที่ จะไดชวยแบงเบาภาระใหเจาหนาที่โครงการสงนํ้าบํารุงรักษา
●
ควรจัดใหมีการอบรมหรือศึกษาดูงานแกกลุมเกษตรกรผูใชนํ้ามากขึ้น เพื่อใหเกษตรกรไดศึกษาหรือดูงาน
ตางพื้นที่เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนใชในกลุมผูใชนํ้าของตนได
●
ควรจัดโครงการศึกษา การอบรมของเกษตรกรใหตอเนื่องมากกวาเดิมเพื่อเปนการเพิ่มความรูใหเกษตรกร
หรือเจาหนาที่ไดรับอยางตอเนื่องและไมขาดชวงในการประสานงานหรือการแพรกระจายความรูตางๆ
●
ควรจัดเจาหนาที่เขาพื้นที่และแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า
9. การมีสวนรวมของเกษตรกร
●
ขอใหกรมชลประทานสงเสริมการมีสว นรวมของเกษตรกร โดยจัดเวทีประชุมรับฟงความคิดเห็นและปญหา
ความเดือดรอนหรือความตองการเรงดวนในโครงการที่จําเปน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
●
การวางแผนกอนการสงนํ้าและการสงนํ้าแตละครั้งควรใหผูนําทองที่และทองถิ่นมีสวนรวม
●
ควรใหประชาชนมีสวนรวมใหชัดเจนเพราะแตละชุมชนจะมีผูรูของแตละชุมชน สมควรใหมีสวนรวม
ในการใชนํ้า
●
การจะทําอาคารหรือดาดคอนกรีตของชลประทานแตละที่ แตละครั้งควรจะประชุมเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ
ใหทราบกอนเพื่อเกษตรกรจะไดแสดงความคิดเห็นดวย
●
ตองการใหกรมชลประทานจัดประชุมกับกลุมเกษตรกรที่อยูใกลเคียงกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเกี่ยวกับ
ปญหาเรื่องนํ้าทวมนํ้าแลง และนํ้าเนาเสีย เพื่อรวมกันแกไข
●
ขอใหกรมชลประทานมีการพัฒนากลุมผูใชนํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดกระตุนกลุมใหมีความเขมแข็ง
ในการใชนํ้าและเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
●
ควรเนนการสรางเครือขาย ควรใหเกษตรกรรูเรื่องการใชนํ้า เครื่องสูบนํ้า ขอมูลลุมนํ้า ประชาสัมพันธ
ใหเกษตรกรรูจักเจาหนาที่ที่ไปขอความชวยเหลือหรือรองเรียน นัดประชุมราษฎรเมื่อวางจากภารกิจแลว
และมอบการตัดสินใจใหผูปฏิบัติไดชวยเหลือเกษตรกรไดทันเวลา
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●

●
●
●

ตองการใหมกี ารประชุมเกษตรกรใหมสี ว นรวม โดยมีการประชุมบอยๆ ชีเ้ นนใหชาวนาหันมาสนใจและเขาใจ
ในการบริหารจัดการนํ้า
ตองการใหบุคลากรของกรมชลประทานเขามาในพื้นที่และพบปะชาวบานอยางสมํ่าเสมอ
ตองเขาถึงประชาชนในหมูบานที่หางไกลและติดตอกับหนวยงานชลประทาน ใหมากกวานี้
ใหทางกรมชลประทาน มีการประสานเปนลายลักษณอักษรเปนหนังสือตางๆ ผานทางองคการบริหาร
สวนตําบลที่รับผิดชอบในทองที่นั้นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

10. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
●
ควรเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารกับกรมชลประทาน ใหสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น
●
ในการกําหนดทิศทางในการบริหารของกรมชลประทาน บางครั้งกําหนดโดยไมไดรับการวิเคราะหจาก
ชุมชนนั้นๆ ทําใหผลของงานที่ออกมาไมตรงกับความตองการของชุมชน หรือแผนงานที่จะกําหนด
ในแตละปนนั้ ควรชีแ้ จงหรือแจงใหชมุ ชนตางๆ ไดรบั รูว า ในปนกี้ รมชลประทานจะทําอะไรในพืน้ ทีข่ องทาน
เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นของชุมชน และสามารถกําหนดทิศทางในการเพาะปลูกวาเหมาะสมหรือเพื่อให
เขาถึงหัวใจของการบริหารจัดการนํ้าที่ใชในดานการเกษตร
●
กรมชลประทานควรมีระบบการสงขาวสารขอมูลและประชาสัมพันธสถานการณนํ้าใหเกษตรกรไดทราบ
อยางทั่วถึงตอเนื่อง เพื่อลดปญหาของผูประสบอุทกภัย
●
โครงการชลประทานควรแจงขอมูลแกเกษตรกรใหครบถวน หรือใหเจาหนาที่ชลประทานที่มีหนาที่โดยตรง
พบปะกับเกษตรกรใหมากขึ้น
11. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
●
กรมชลประทานควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันตอเหตุการณ
12. อื่นๆ
●

แบบแสดงความคิดเห็นมี option ใหเลือกแบบบังคับมากเกินไปมีแค 2 มุม คือ ใชกับไมใช ยากในการตอบ
ควรปรับปรุงใหมีทางเลือกอื่นๆ ดวย
❖❖❖❖❖
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