แบบฟอรม 1
สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานชลประทานที่ 13

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

1. ตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก กอง ศูนย กลุม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
K2 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
สชป.13 มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
5.000
(เปาหมาย ....3,800.... ไร)
เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น ตลอดจนบุ ค ลากรของ

โครงการฯตั้งแต ผูอํานวยการโครงการและนายชาง
ผู ป ฏิ บั ติ ง านสนามมี ค วามเอาใจใส ทุ ม เทในการ
ปฏิบัติงาน ไดรับความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปน
อยางดี

K3 : จํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น
(เปาหมาย .......7....... แหง)

5.000

สชป.13 มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น ตลอดจนบุ ค ลากรของ
โครงการฯตั้งแต ผูอํานวยการโครงการและนายชาง
ผู ป ฏิ บั ติ ง านสนามมี ค วามเอาใจใส ทุ ม เทในการ
ปฏิบัติงาน ไดรับความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปน
อยางดี

K6 : รอยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ํา
ในเขตชลประทานไดรับน้ําตามปริมาณ
น้ําตนทุนที่มีในแตละป
(เปาหมาย ....3,307,415.....ไร )

4.000

กรมฯได กํ า หนดเป า หมายที่ เ หมาะสม สํ า นั ก งาน
ชลประทานและโครงการฯมีการติดตามการบริหาร
จัดการน้ําเปนประจําทุกวัน มีการประชุมติดตามและ
ปรับแผนการบริหารจัดการน้ํา อยางสม่ําเสมอ

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

ตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

K7 : ปริมาณน้ําที่จัดสรรใหตาม
วัตถุประสงคการใชน้ํา
(เปาหมาย ..2,980.. ลาน ลบ.ม.)

5.000

กรมฯได กํ า หนดเป า หมายที่ เ หมาะสม สํ า นั ก งาน
ชลประทานและโครงการฯมีการติดตามการบริหาร
จัดการน้ําเปนประจําทุกวัน มีการประชุมติดตามและ
ปรับแผนการบริหารจัดการน้ํา อยางสม่ําเสมอ

K8 : รอยละของอางเก็บน้ําและทางน้ํา
ชลประทานที่มีคุณภาพน้ําไดเกณฑ
มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน
(เปาหมาย ..........9.............. แหง)

5.000

มีแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี และเฝาระวัง
แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ไม ใ ห ร ะบายน้ํ า ลงทางน้ํ า
ชลประทาน และแม น้ํ า ลํ า คลอง มี ก ารตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอทุกเดือน

K10 : อัตราการใชน้ําในภาคการเกษตร
ดวยการบริหารจัดการน้ําและการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใชน้ํา
(เลือก 1 โครงการ)
K15 : รอยละของพื้นที่ความเสียหาย
ของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก
อุทกภัยและภัยแลง

2.224

โครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช น้ํ า การส ง น้ํ า ควรมีการติดตามการสงน้ํา อยางสม่ําเสมอทุกเดือน
อยางชัดเจน

5.000

โครงการที่เกี่ยวของไดบริหารจัดการน้ํา สอดคลอง
กับความตองการใชน้ําและปองกันภัยอันเกิดจากน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.000

โครงการมีเปาหมายที่ชัดเจน และมีการติดตามอยาง
ตอเนื่องจากสวนบริหารจัดการน้ําฯ เกษตรมีความ
ตองการและใหความรวมมือในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

K21.1 : รอยละของจํานวนกลุมผูใชน้ํา
พื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําพื้นฐาน
แลวเสร็จตามแผน (เปาหมาย 8 กลุม
ผูใชน้ําพื้นฐาน เปนพื้นที่ ...3,267....ไร)

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

K22 : จํานวนโครงการของชลประทาน
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุมจังหวัด (เปาหมาย....8.....โครงการ)

5.000

K23 : งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
จากจังหวัดและทองถิ่นใหดําเนิน
โครงการของชลประทาน (เปาหมาย...
100,000,000..บาท)

โครงการที่ เ กี่ ย วข อ ง สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
จั ง ห วั ด / ก ลุ ม จั ง ห วั ด ค ว า ม ต อ ง ก า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภ าพ มีการติด ตามการบริห ารเปน ประจํา
อยางสม่ําเสมอ

5.000

โครงการที่เกี่ยวของไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด
สอดคลองกับความตองการอยางมีประสิทธิภาพ มี
การติดตามการบริหารเปนประจํา อยางสม่ําเสมอ

Opk3 : รอยละของผูใชน้ําที่มีความพึง
พอใจในการบริหารน้ําของกรม
ชลประทาน ประเมินโดย กสช.
Opk4 : รอยละของอาคารชลประทานที่
อยูในสภาพพรอมใชงาน
(เปาหมาย….15,206.17.... แหง)

1.000

Opk5 : รอยละของงานศึกษาโครงการที่
แลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมาย....52…..โครงการ)
*วัดเปนรายโครงการ

3.424

สาเหตุของความไมสําเร็จ

4.000

มีการติดตามงานทุกเดื อน ส วนที่มีมีป ญหาก็ นํามา
เขาที่ประชุมสวนวิศวกรรม เพื่อแกไขปญหาพิจารณา
โครงการเบื้องตน

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

ควรมีการจัดประชุม / ชี้แจง ของบประมาณในการ
อาคารชลประทานที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ถูกใช ซอมแซมอาคารชลประทานที่อยูในสภาพพรอมใชงาน
งานมานาน เกิดการชุดรุดอยูในสภาพพรอมใชงาน
ซึ่งไมไดรับงบประมาณในการซอมแซมหลายแหง

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

Opk6 : รอยละของงานสํารวจที่แลว
เสร็จตามแผนงาน
(เปาหมาย....53.....โครงการ)
*วัดเปนรายโครงการ

3.000

มีการติดตามงานทุกเดื อน ส วนที่มีมีป ญหาก็ นํามา เมื่อเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ควรรีบ
เขาที่ประชุมสวนวิศวกรรม เพื่อแกไขปญหาพิจารณา แจงขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชา เพื่อหาวิธีแกไขใหทัน
โครงการเบื้องตน มีทีมสํารวจพรอมปฏิบัติงานหลาย กับสถานการณที่เกิดขึ้น
ทีม

Opk7 : รอยละของงานออกแบบที่แลว
เสร็จตามแผนงาน
(เปาหมาย...71......โครงการ)
*วัดเปนรายโครงการ

3.000

มีการติดตามงานทุกเดื อน ส วนที่มีมีป ญหาก็ นํามา เมื่อเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ควรรีบ
เขาที่ประชุมสวนวิศวกรรม เพื่อแกไขปญหา และมี แจงขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชา เพื่อหาวิธีแกไขใหทัน
บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
กับสถานการณที่เกิดขึ้น

Opk9.3 : รอยละของงานกอสราง
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่แลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมาย....3.....รายการ)
วัดแยกรายแหง/รายการ โดยถวง
น้ําหนักตามเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร
Opk9.4 : รอยละของงานกอสรางงาน
ปองกันและบรรเทาอุทกภัยที่แลวเสร็จ
ตามแผนงาน (เปาหมาย....4....รายการ)
วัดแยกรายแหง/รายการ โดยถวง
น้ําหนักตามเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร

5.000

สชป.13 มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น ตลอดจนบุ ค ลากรของ
โครงการฯตั้งแต ผูอํานวยการโครงการและนายชาง
ผู ป ฏิ บั ติ ง านสนาม มี ค วามเอาใจใส ทุ ม เทในการ
ปฏิบัติงาน ไดรับความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปน
อยางดี

5.000

สชป.13 มี ก ารจั ด ประชุ ม ติ ด ตามเร ง รั ด การ
ดําเนินงานเปน ประจําทุกเดือน ตลอดจนบุคลากร
ของโครงการฯตั้งแตผูอํานวยการโครงการและนาย
ชางผูปฏิบัติงานสนาม มีความเอาใจใสทุมเทในการ
ปฏิบัติงาน ไดรับความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปน
อยางดี

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

Opk10 : รอยละของการซอมแซมและ
ปรับปรุงอาคารชลประทานที่แลวเสร็จ
ตามแผนงาน
(เปาหมาย....272.....รายการ)
*หมายเหตุ:ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
3 รายการ (เปาหมายเหลือ 269
รายการ)

5.000

สชป.13 มี ก ารจั ด ประชุ ม ติ ด ตามเร ง รั ด การ
ดําเนินงานเปน ประจําทุกเดือน ตลอดจนบุคลากร
ของโครงการฯตั้ ง แต ผู อํ า นวยการโครงการและ
นายชางผูปฏิบัติงานสนาม มีความเอาใจใสทุมเทใน
การปฏิบัติงาน ไดรับความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่
เปนอยางดี

Opk12 : รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

5.000

Opk16.1 : รอยละของจํานวนความถี่
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธแลว
เสร็จตามแผนงาน เปาหมาย 576 ครั้ง

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการโครงการฯ มีการ
ติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของสํานักงานฯทุก
เดือน และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ

5.000

โครงการมีเปาหมายที่ชัดเจน และมีการติดตามอยาง
ตอเนื่องจากสวนบริหารจัดการน้ําฯ มีการ
ประชาสัมพันธกันเปนประจําและตอเนื่อง

Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซตของ
สํานัก/กอง

5.000

มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของสํานักงานฯ
ทุกเดือน และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน

Opk17.2 : รอยละของการบันทึก
ขอมูลในระบบติดตาม Online
ประเมินโดย กผง.

4.890

มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของสํานักงานฯ
ทุกเดือน และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

Opk19.1 : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการปฏิบัติงาน
ประเมินโดย สบค.

1.000

สงแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรตอ
การปฏิบัติงาน ไดครบถวนทุกหนวยงาน โดยระบบ
E สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

Opk21 : รอยละของคูม ือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
(เปาหมาย..7..คูมือ)

5.000

ไดรับความรวมมือจากสวนที่เกี่ยวของเปนอยางดี
เปนการศึกษาคูมือการปฏิบัติงานของสวนและ
โครงการฯ

2. ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. การดําเนินงานดานการเงิน
1.1 รายไดคาชลประทาน
มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของสํานัก ทุก
5
(เปาหมาย 300.253 ลานบาท)
เดือน และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน
1.2 การเก็บหนี้คางชําระ
(เปาหมาย 252,350 บาท)
2. การสนองประโยชนตอผูมีสวนได
สวนเสีย
2.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสีย (เปาหมายรอยละ 85)

5

ดําเนินการติดตามเรงรัดการชําระหนี้ของผูรับบริการ

-

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

2.1.1 ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ

5

มีการประชุม จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการรูถึงปญหา
และการแกไขปญหา

2.1.2 ความพึงพอใจของชุมชน
ใกลทางน้ํา

4

มีการประชุม จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการรูถึงปญหา
และการแกไขปญหา

2.1.3 ความพึงพอใจของ
หนวยงานที่มาของงบประมาณ
จากเงินทุนฯ
2.2 การปรับปรุงการดําเนินงาน
จากผลสํารวจความพึงพอใจ
3. การดําเนินงานดานปฏิบัติการ
3.1 การดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล/กระทรวงการคลัง
- การเบิกจายตามแผนการ
เบิกจายที่ไดรับอนุมัติ (รอยละ
40)
3.2 จํานวนทางน้ําเพื่อขอออก
กฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บคา
ชลประทานตามมาตรา 8
(เปาหมาย 4 ทางน้ํา)

1

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ

4

ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

5

การเบิกจายเปนไปตามแผนที่วางไว

5

มีการเตรียมขอมูลที่ถูกตอง สามารถประกาศทางน้ํา
ไดตามเปาหมาย

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

การจัดสรรงบประมาณควรมีความรวดเร็ว

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ/ไมสําเร็จ

3.4 คุณภาพน้ําชลประทาน

5

มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาเครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพน้ํา

3.5 จํานวนมาตรวัดน้ําที่ได
มาตรฐาน
(เปาหมาย 3 จุด)
4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.2 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

5

มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาเครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน

5

1.มีการสอบทานรายงานการเงิน และไมใชการเงิน
โดยผูบริหารของสํานักฯ อยางสม่ําเสมอ
2.มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

5

มีการติดตามแบบรายงานการประเมินอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปงบประมาณตอไป

แบบฟอรม 2
ตัวชี้วัด

คาคะแนน

การดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของป 2559

1. ตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก กอง ศูนย กลุม
Opk4 : รอยละของอาคารชลประทานที่
3.424
ควรมีการจัดของบประมาณในการซอมแซมอาคารที่
อยูในสภาพพรอมใชงาน
ชํารุดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
(เปาหมาย….15,206.17.... แหง)
Opk10 : รอยละของการซอมแซมและ
5.000
เมื่อเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ควรรีบ
ปรับปรุงอาคารชลประทานที่แลวเสร็จ
แจงขอคํ าปรึ กษาผูบังคับ บัญชา เพื่อหาวิธี แกไขให
ตามแผนงาน
ทันกับสถานการณที่เกิดขึ้น
(เปาหมาย....272.....รายการ) *
หมายเหตุ:ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 3
รายการ (เปาหมายเหลือ....269...
รายการ)
Opk19.1 : รอยละความพึงพอใจของ
1.000
1.จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงให กั บ ฝ า ย/งาน เพื่ อ อธิ บ าย
บุคลากรตอการปฏิบัติงาน
ขอติดตามของแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ประเมินโดย สบค.
2.ปรับ ระดับค าคะแนนตามคํ ารับรองแยกระหวาง
สชป.1-17 กับ สํานั ก/กอง สว นกลาง เพื่อใหเกิ ด
ความสมดุลยของคาคะแนน

ผลการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของป 2559
อาคารชลประทานที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ถู กใช
งานมานาน เกิดการชุดรุดอยูในสภาพพรอมใชงาน ซึ่ง
ไมไดรับงบประมาณในการซอมแซมหลายแหง
สชป.13 มีการจัดประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
เปนประจําทุกเดือน ตลอดจนบุคลากรของโครงการฯ
ตั้งแตผูอํานวยการโครงการและ นายชางผูปฏิบัติงาน
สนาม มีความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน ไดรับ
ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปนอยางดี
จัดประชุมชี้แจง และอธิบายขอติดตามของแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : การจัดทําขอมูล ใหพิจารณาจากสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหนวยงาน

