สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานชลประทานที่ 13
ตัวชี้วัด
ชป02: จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น(ไร)
*ผลงานรอยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม
เปาหมาย รวม 2,166 ไร
หมายเหตุ:ผลงานไมเปนไมตามเปาหมาย เนื่องจาก
ไดรับจัดสรรงาบประมาณต่ํากวาแผน ตามหนังสือ
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ที่ สชป
13.06/917/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ชป03: จํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น(แหง)
*ประเมินผลงานแยกรายแหง
เปาหมายรวม 6 แหง

ชป04: รอยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขต
ชลประทานตามเปาหมายแผนป 2559
(เปาหมายรวม 3,466,333 ไร จากพื้นที่ชลประทาน
2,372,316 ไร)

คาคะแนน
ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
สาเหตุของความสําเร็จ
สาเหตุของความไมสําเร็จ
ที่ได
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปตอไป
1. ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
5

สชป.13 มีการประชุมติดตามเรงรัดการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ตลอดจน
บุคลากรของโครงการฯตั้งแต ผูอํานวยการ
โครงการและนายชางผูปฏิบัติงานสนามมี
ความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน ไดรับ
ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปนอยางดี

5

สชป.13 มีการประชุมติดตามเรงรัดการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ตลอดจน
บุคลากรของโครงการฯตั้งแต ผูอํานวยการ
โครงการและนายชางผูปฏิบัติงานสนามมี
ความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน ไดรับ
ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปนอยางดี

5

กรมฯไดกําหนดเปาหมายที่เหมาะสม
สํานักงานชลประทานและโครงการฯมีการ
ติดตามการบริหารจัดการน้ําเปนประจําทุก
วัน มีการประชุมติดตามและปรับแผนการ
บริหารจัดการน้ํา อยางสม่ําเสมอ

ตัวชี้วัด
ชป05:ปริมาณน้ําที่จัดสรรใหทั้งในภาคอุปโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เปนรายไดคาชลประทาน(บาท)
*ผลงานรอยละ (เปาหมาย 258,050,000)

ชป06:รอยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ
ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง

คาคะแนน
ที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ

5

กรมฯไดกําหนดเปาหมายที่เหมาะสม
สํานักงานชลประทานและโครงการฯมีการ
ติดตามการบริหารจัดการน้ําเปนประจําทุก
วัน มีการประชุมติดตามและปรับแผนการ
บริหารจัดการน้ํา อยางสม่ําเสมอ

5

โครงการที่เกี่ยวของไดบริหารจัดการน้ํา
สอดคลองกับความตองการใชน้ําและ
ปองกันภัยอันเกิดจากน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ชป07: รอยละของอาคารชลประทานที่อยูในสภาพ
พรอมใชงาน(เปาหมายรวม 15,265,622 แหง)

4.14

ชป08: รอยละความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําใน
เขตพื้นที่ชลประทาน(ประเมินโดยสํานักสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน)
ชป09: รอยละของอางเก็บน้ําและทางน้ําชลประทาน
ที่คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน
(เปาหมายตรวจวัดคุณภาพน้ํา อางเก็บน้ําชลประทาน
รวม 9 แหง)

3
5

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปตอไป

อาคารชลประทานถูกใชงาน ควรมีการจัดของบประมาณในการ
มานาน ทําใหเกิดการชํารุดสึก ซอมแซมอาคารที่ชํารุดใหอยูในสภาพ
หรอเปนปกติ
พรอมใชงาน

มีแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี และ
เฝาระวังแหลงกําเนิดมลพิษ ไมใหระบายน้ํา
ลงทางน้ําชลประทาน และแมน้ําลําคลอง มี
การตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอทุก
เดือน

๒

ตัวชี้วัด
ชป11.3: รอยละของงสนกอสรางโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตามแผนงาน
(เปาหมายรวม 3 รายการ)

คาคะแนน
ที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ

5

ชป11.4: รอยละของงานกอสรางงานปองกันและ
บรรเทาอุทกภัยตามแผน (เปาหมายรวม 3 รายการ)

สชป.13 มีการประชุมติดตามเรงรัดการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ตลอดจน
บุคลากรของโครงการฯตั้งแต ผูอํานวยการ
โครงการและนายชางผูปฏิบัติงานสนาม มี
ความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน ไดรับ
ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปนอยางดี

5

ชป12:รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน(ไมรวม งานขุด
ลอก งานกําจัดวัชพืช งานปองกันน้ําเค็ม งานกอสราง
ทาง และอาคารบานพัก)
*ประเมินผลงานรวมทุกรายการรอยละ (เปาหมายรวม
209 รายการ)
ชป13: รอยละของงานศึกษาโครงการที่แลวเสร็จตาม
แผนงาน
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ(เปาหมายศึกษา รวม
44 โครงการ)

สชป.13 มีการจัดประชุมติดตามเรงรัดการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ตลอดจน
บุคลากรของโครงการฯตั้งแตผูอํานวยการ
โครงการและนายชางผูปฏิบัติงานสนาม มี
ความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน ไดรับ
ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปนอยางดี

4.93

5

มีการติดตามงานทุกเดือน สวนที่มีมีปญหาก็
นํามาเขาที่ประชุมสวนวิศวกรรม เพื่อแกไข
ปญหาพิจารณาโครงการเบื้องตน

๓

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปตอไป

เนื่องจากมีอุปสรรคหนางาน
งานปรับปรุงอาคาร
ชลประทาน เกิดการลาชาใน
การกอสราง

เมื่อเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ควรรีบแจงขอคําปรึกษา
ผูบังคับบัญชา เพื่อหาวิธีแกไขใหทันกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด
ชป14: รอยละของงานสํารวจที่แลวเสร็จตามแผนงาน
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ
(เปาหมายสํารวจ รวม 33 โครงการ

คาคะแนน
ที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ

5

มีการติดตามงานทุกเดือน สวนที่มีมีปญหาก็
นํามาเขาที่ประชุมสวนวิศวกรรม เพื่อแกไข
ปญหาพิจารณาโครงการเบื้องตน มีทีม
สํารวจพรอมปฏิบัติงานหลายทีม

ชป15: รอยละของงานออกแบบที่แลวเสร็จตาม
แผนงาน
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ
(เปาหมายออกแบบ รวม 46 โครงการ)

5

ชป17: รอยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดมวลชล
สัมพันธในระยะวางโครงการกอนการกอสรางและ
ระหวางกอสรางที่แลวเสร็จตามแผนงาน(เปาหมาย
รวม 20 ครั้ง)
ชป18: รอยละของจํานวนกลุมผูใชน้ําพื้นฐานที่มีการ
จัดตั้งกลุมผูใชน้ําพื้นฐานแลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม 11 กลุม (ใชน้ําพื้นฐาน เปนพื้นที่
2,400 ไร)
ชป19: รอยละจํานวนความถี่ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ (เปาหมาย รวม 576 ครั้ง)

มีการติดตามงานทุกเดือน สวนที่มีมีปญหาก็
นํามาเขาที่ประชุมสวนวิศวกรรม เพื่อแกไข
ปญหา และมีบุคลากรที่มีความชํานาญ
เฉพาะดาน

5

ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของเปนอยางดีในการกอสรางโครงการ
ตางๆไดมีการประชาสัมพันธเพื่อความเขาใจ

5

โครงการมีเปาหมายที่ชัดเจน และมีการ
ติดตามอยางตอเนื่องจากสวนบริหารจัดการ
น้ําฯ เกษตรมีความตองการและใหความ
รวมมือในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

5

โครงการมีเปาหมายที่ชัดเจน และมีการ
ติดตามอยางตอเนื่องจากสวนบริหารจัดการ
น้ําฯ มีการประชาสัมพันธกันเปนประจํา
และตอเนื่อง
๔

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปตอไป

ตัวชี้วัด
ชป21: รอยละของการจัดทําโครงการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาที่แลวเสร็จตามแผนงาน (เปาหมายรวม 1 เรื่อง
ถามีมากกวา 1 เรื่องใหเลือกเรื่องที่เห็นวาดีที่สุดมา
ประเมิน)

คาคะแนน
ที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ

5

ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของเปนอยางดี เปนการศึกษาวิจัยของ
โครงการฯโดยการรวบรวมขอมูลปญหา
ตางๆและผลการศึกษาของหลายหนวยงาน

5

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการโครงการฯ
มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของ
สํานักงานฯทุกเดือน และไดรับความรวมมือ
จากทุกหนวยงานอยางสม่ําเสมอ

ชป27: รอยละของบุคลากรที่พอใจตอการปฏิบัติงาน
(ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

3.97

สงแบบประเมินผลความพึงพอใจได
ครบถวนทุกหนวยโดยระบบ E สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

ชป28: คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ
ความรู(KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)

3.00

ชป24: รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน (ไตรมาส 4 )

๕

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปตอไป

1.บุคลากรที่จะตอง
1.จัดประชุมชี้แจงใหกับฝาย/งาน เพื่อ
ประเมินผลขาดความเขาใจใน อธิบายขอติดตามของแบบประเมินผล
ประเด็นคําถามและการ
ความพึงพอใจ
นําไปใชประโยชน
2.ปรับระดับคาคะแนนตามคํารับรอง
2.หนวยงานในสํากัดของ
แยกระหวาง สชป.1-17 กับสํานัก/กอง
สชป.1-17 คลอบคลุมพื้นที่ สวนกลาง เพื่อใหเกิดความสมดุลยของ
หลายจังหวัดระยะหาง
คาคะแนน
คอนขางไกลทําใหมีขอจํากัด
เรื่องการเขารวมกิจกรรมแต
ละครั้ง

ตัวชี้วัด
ชป29.1: รอยละของการบันทึกขอมูลในระบบติดตาม
Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)
ชป29.2: ระดับคุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง

คาคะแนน
ที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

4.90

มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของ บุคลากรบางสวนขาดความ
สํานักงานฯทุกเดือน และไดรับความรวมมือ เขาใจในการบันทึกขอมูล
จากทุกหนวยงาน

5.00

มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของ
สํานักงานฯทุกเดือน และไดรับความรวมมือ
จากทุกหนวยงาน

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปตอไป

2. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การดําเนินงานดานการเงิน
1.1 รายไดคาชลประทาน
(เปาหมาย 302.097 ลานบาท)

5

1.2 การเก็บหนี้คางชําระ
(เปาหมาย 252,350 บาท)

1

มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือนของ
สํานัก ทุกเดือน และไดรับความรวมมือจาก
ทุกหนวยงาน
มีการคางชําระหนี้ของ
ผูรับบริการ เก็บไมไดตาม
เปาหมาย

2. การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย
2.1 การตอบสนองแผนการขอใชน้ํา
2.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
(เปาหมายรอยละ 85)

5

ดําเนินการติดตามเรงรัดการชําระหนี้
ของผูรับบริการ

ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
-

๖

-

ตัวชี้วัด
2.2.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการ

คาคะแนน
ที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ

5

2.2.2 ความพึงพอใจของชุมชนใกลทางน้ํา

มีการประชุม จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของผูรับบริการ เพื่อให
ผูรับบริการรูถึงปญหาและการแกไขปญหา

5

2.2.3 ความพึงพอใจของหนวยงานที่มาของ
งบประมาณจากเงินทุนฯ

มีการประชุม จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของผูรับบริการ เพื่อให
ผูรับบริการรูถึงปญหาและการแกไขปญหา

5

ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปตอไป

3. การดําเนินงานดานปฏิบัติการ
3.1 การเบิกจายตามแผนการเบิกจายที่ไดรับ
อนุมัติ (รอยละ 40)

4

3.2 รอยละของจํานวนผูใชน้ําที่ติดตั้งมาตรวัด
น้ํา

การเบิกจายไมเปนไปตาม
แผนที่วางไว

2

3.3 การติดตามหนี้คางชําระลูกหนี้ที่ไมมี
ความเคลื่อนไหว

จํานวนผูใชน้ําชลประทาน
เรงรัดการติดตั้งมาตรวัดน้ําที่ได
ไมไดติดตั้งมาตรวัดน้ําครบทุก มาตรฐาน
จํานวนผูใชน้ํา

2

3.4 การประกาศกําหนดทางน้ําชลประทน
ตามมาตรา 5 (เปาหมาย 59 ทางน้ํา)

มีความคลาดเคลื่อนในดาน
การจัดทําเอกสาร

4

มีการเตรียมขอมูลที่ถูกตองไม ควรมีการติดตามในทุกขั้นตอนอยาง
แลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่
ตอเนื่องและถูกตอง
กําหนด
๗

เรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผน

ใหลูกหนี้ทําหนังสือชี้แจงตอกรมฯ

ตัวชี้วัด
3.5 จํานวนทางน้ําที่ขอออกกฎกระทรวงเพื่อ
เรียกเก็บคาชลประทานตามมาตรา 8
(เปาหมาย 5 ทางน้ํา)

คาคะแนน
ที่ได

สาเหตุของความสําเร็จ

3

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปตอไป

มีการเตรียมขอมูลที่ถูกตองไม ควรมีการติดตามในทุกขั้นตอนอยาง
แลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่
ตอเนื่องและถูกตอง
กําหนด

3.7 คุณภาพน้ําชลประทาน
(เปาหมายรอยละ 95 )

5

3.8 รอยละของผูผานเกณฑการทดสอบการ
รับรู/ความเขาใจจากโครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ

มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหา
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ํา

5

ผูรับการอบรมมีความเขาใจเปนอยางดี

5

1.มีการสอบทานรายงานการเงิน และไมใช
การเงิน โดยผูบริหารของสํานักฯ อยาง
สม่ําเสมอ

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.3 การควบคุมภายใน(เปาหมาย 3ระดับ)

สาเหตุของความไมสําเร็จ

2.มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

๘

