บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สานักงานชลประทานที่ ๑๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 0 3648 6628 ต่อ ๑๓๔
ที่ สชป ๑๐/๑๖๑๘/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปบทเรียนผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เรียน ผอ.ผง.
ตามบันทึกกองแผนงาน ที่ กผง.๐๒/๓๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้สานัก กอง
ศูนย์ กลุ่ม จัดทาสรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นาขึ้นแสดงผลบน Web Site ของสานัก และจัดส่งให้ส่วน
วิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน ภายในกาหนดนั้น
ส านั ก งานชลประทานที่ ๑๐ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าสรุ ป บทเรี ย นผลการปฏิ บั ติ ร าชการฯ ตาม
รายละเอียดที่แนบ พร้อมกับได้นาขึ้นแสดงผลบน Web Site ของสานักฯ และส่งไฟล์เอกสารทาง e-mail ที่กาหนด
แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
รอง ผส.ชป.๑๐ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๑๐

แบบฟอร์ม 1
สรุปบทเรียนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...สานักงานชลประทานที่.๑๐.......
ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป

1. ตัวชีว้ ัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
K3 จานวนแหล่งน้าเพื่อชุมชน
1.586
- ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กาหนด
ที่เพิ่มขึ้น (3 แห่ง)
- มีการแก้ไขแบบ และแก้ไขสัญญา - เร่งรัดกระบวนการจัดหาให้สามารถสั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากลง
นามในสัญญา
- เร่งรัดกระบวนการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
K6 ร้อยละของพื้นที่บริหาร
5.000
- มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ - ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
จัดการน้าในเขตชลประทาน
เพาะปลูก ในพื้นที่แห้งแล้ง
ได้รับน้าตามปริมาณน้าต้นทุน
เปลี่ยนเป็นปลูกพืชใช้น้าน้อย
ที่มีในแต่ละปี (2,346,963
- มีการควบคุมพื้นที่เพาะปลูกให้
ไร่)
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- มีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายให้
สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุน
- จัดรอบเวรการส่งน้าและลดการ
สูญเสียน้าในระบบ
- ควบคุมปริมาณน้าที่จัดสรร ให้
K7 ปริมาณน้าที่จัดสรรให้ตาม
5.000
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้น้า
วัตถุประสงค์การใช้น้า
ด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร
(1,015 ล้าน ลบ.ม.)
รักษาระบบนิเวศ และอุตสาหกรรม
- ควบคุมการจัดเก็บค่าชลประทาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ
- กาหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้

K8 ร้อยละของอ่างเก็บน้าและ
ทางน้าชลประทานที่มีคุณภาพ
น้าได้เกณฑ์มาตรฐานกลาง
ของกรมชลประทาน (55
แห่ง)

5.000

K10 อัตราการใช้น้าในภาค
การเกษตรด้วยการบริหาร
จัดการน้าและการปรับเปลี่ยน
วิธีการใช้น้า (โครงการส่งน้า
และบารุงรักษาโคกกะเทียม)
K15 ร้อยละของพื้นที่ความ
เสียหายของพืชเศรษฐกิจใน
เขตชลประทานจากอุทกภัย
และภัยแล้ง

5.000

5.000

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป

- มีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้าที่มี - ตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้าให้พร้อมใช้งานเสมอ
- ควรมีการพิจารณากาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมและทบทวนเกณฑ์ทุกปีเพื่อให้เหมาะสม
คุณภาพมาตรฐาน พร้อมใช้งาน
กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของอ่างเก็บน้าและทางน้าชลประทาน
เสมอ
- ควรจาแนกและจัดกลุ่มอ่างเก็บน้าและทางน้าชลประทานที่ต้องมีการตรวจวัด
คุณภาพน้า และกาหนดจานวนเป้าหมายและเกณฑ์ที่ต้องตรวจให้เหมาะสมกับอ่าง
เก็บน้าและทางน้าชลประทาน
- มีการกาหนดค่าเป้าหมายให้
- มีการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินและชนิดของพืช เพื่อเป็นข้อมูล
สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนที่มี คานวณปริมาณการส่งน้าสาหรับใช้ในการเพาะปลูกที่เหมาะสม
อยู่
- ตรวจสอบการรั่วซึมและการระเหยในคลองส่งน้า
- ควบคุม ตรวจสอบ ลดการสูญเสีย
ของน้าในระบบ
- มีระบบชลประทานควบคุมการ - ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
บริหารจัดการน้าไม่ให้พื้นที่
- เกณฑ์การให้คะแนนควรกาหนดให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่
ชลประทานได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง
- ติดตามสถานการณ์ในช่วงภัยแล้ง
และอุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
- เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ในส่วนที่ดาเนินการได้ไว้ก่อน
- ปรับพฤติกรรมการเพาะปลูกให้
เหมาะสมกับพื้นที่ เช่นพื้นที่ลุ่มต่า
ต้องเริ่มเพาะปลูกให้เร็วกว่าปกติ

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้

K21.1 ร้อยละของจานวน
กลุ่มผู้ใช้น้าพื้นฐานที่มีการ
จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าพื้นฐานแล้ว
เสร็จตามแผน (72 กลุ่ม)
K22 จานวนโครงการของ
ชลประทานที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (25 โครงการ)

5.000

K23 งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากจังหวัดและ
ท้องถิ่นให้ดาเนินโครงการของ
ชลประทาน (269,276,000
บาท)

5.000

Opk3 ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มี
ความพึงพอใจในการบริหาร
น้าของกรมชลประทาน
(ประเมินโดย กสช.)

5.000

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป

- ได้รับงบประมาณในการ
- ใช้โอกาสในการประชุม/จัดเวทีต่างๆ ที่สาคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าและ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงาน บารุงรักษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการกระบวนการมีส่วนร่วม
- มีการวางแผน และ เร่งรัด
ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
- มีส่วนร่วมพิจารณาการจัดทา
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
แผนพัฒนาจังหวัด
- มีการเสนอแผนงาน/โครงการ ที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน และมีการ
เตรียมความพร้อมด้านการ
พิจารณาโครงการ สารวจ
ออกแบบ และความพร้อมด้าน
พื้นที่ไว้แล้ว

- มีส่วนร่วมพิจารณาการจัดทา
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
แผนพัฒนาจังหวัด
- มีการเสนอแผนงาน/โครงการ ที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน และมีการ
เตรียมความพร้อมด้านการ
พิจารณาโครงการ สารวจ
ออกแบบ และความพร้อมด้าน
พื้นที่ไว้แล้ว
1.000
- จัดให้มีการประชุมผู้ใช้น้า เพื่อทา - ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
(ประเมินผลโดย ความเข้าใจเรื่องการจัดการน้าอย่าง
กสช.)
เป็นระบบ
- วางแผนการบริหารจัดการน้าให้

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้

Opk4 ร้อยละของอาคาร
ชลประทานที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน (8,051 แห่ง)

5.000

Opk5 ร้อยละของงานศึกษา
โครงการทีแล้วเสร็จตาม
แผนงาน (77 โครงการ)
Opk6 ร้อยละของงานสารวจ
ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
จานวน 43 โครงการ
Opk7 ร้อยละของงาน
ออกแบบที่แล้วเสร็จตาม
แผนงาน จานวน 37
โครงการ

5.000

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ
- อานวยความสะดวกด้านข้อมูล
ข่าวสาร และการให้บริการแก่กลุ่ม
ผู้ใช้น้า
- เร่งรัดการซ่อมแซมอาคารให้แล้ว
เสร็จตามแผนงาน
- มีการตรวจสอบสภาพอาคาร
ชลประทานอย่างสม่าเสมอ
- เสนอแผนงานซ่อมแซมอาคาร
ชลประทาน หากตรวจสอบพบว่า
อาคารชลประทานมีสภาพชารุดไม่
สามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่
กาหนด
- มีการวางแผน ควบคุม และเร่งรัด
การปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป

- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
- กรมควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การซ่อมแซมอาคารที่ชารุดให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานตามความจาเป็นที่เสนอ

- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
- เห็นควรปรับเกณฑ์ 5 คะแนน จาก Hybrid เป็นร้อยละ 100

5.000

- มีการวางแผน ควบคุม และเร่งรัด - ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงาน
- เห็นควรปรับเกณฑ์ 5 คะแนน จาก Hybrid เป็นร้อยละ 100

4.000

- ได้รับงบประมาณล่าช้า
- เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณในช่วงต้นปี
- มีการวางแผน ควบคุม และเร่งรัด - วางแผน ควบคุม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
- เห็นควรปรับเกณฑ์ 5 คะแนน จาก Hybrid เป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ

Opk9.3 ร้อยละของงาน
ก่อสร้างโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริที่แล้ว
เสร็จตามแผนงาน (1 แห่ง)

1.000

Opk9.4 ร้อยละของงาน
ก่อสร้างงานป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (จานวน 4 แห่ง)
Opk10 ร้อยละของการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่แล้วเสร็จตาม
แผนงาน

1.550

Opk12 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน

5.000

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
- ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้างตาม
สัญญาอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีฝนตก
ชุกบริเวณจุดก่อสร้าง ทาให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนงาน
- ดาเนินการล่าช้าเนื่องจากพื้นที่
ดาเนินการก่อสร้างประสบปัญหา
อุทกภัยจึงไม่สามารถดาเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อ
จะได้ลงนามในสัญญาได้ทันทีที่
ได้รับงบประมาณ
- วางแผนระยะเวลาการก่อสร้าง
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
- เมื่อเกิดปัญหา/อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ควรรีบแจ้ง/ขอ
คาปรึกษาผู้บังคับบัญชา เพื่อหา
วิธีแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อ
จะได้ลงนามในสัญญาได้ทันทีที่
ได้รับงบประมาณ

๕.000

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป
- เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณในช่วงต้นปี
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ลงนามในสัญญาได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
- วางแผนระยะเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณในช่วงต้นปี
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ลงนามในสัญญาได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
- วางแผนระยะเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
- เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณในช่วงต้นปี

- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
- เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณในช่วงต้นปี

ตัวชี้วัด

Opk17.1 ระดับคุณภาพ
เว็บไซต์ของสานัก/กอง

ค่าคะแนนที่ได้

5.000

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป

- วางแผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
- ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ - ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการจัดทาเว็บไซต์ให้
ตรวจสอบติดตามและพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้บุคลากรนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในด้านการแจ้งเวียน
การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บไฟล์
แทนการใช้เอกสาร เพื่อให้มีข้อมูล
สาหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
ได้ทันที เป็นการประหยัดทรัพยากร
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบการดาเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมฯ กาหนด

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้

Opk17.2 ร้อยละของการ
บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม
Online (ประเมินโดย กผง.)

5.000

Opk19.1 ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน (ประเมินโดย
สบค.)

1.000
(ประเมินผลโดย
สบค.)

Opk21 ร้อยละของคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual)
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน (34 คู่มือ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

2.059

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ
- วางแผนเร่งรัดติดตามอย่าง
สม่าเสมอ
- จัดประชุมชี้แนะแนวทางการ
บันทึกข้อมูลเป็นประจา
ยังไม่ทราบผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

- ควรจัดสวัสดิการในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือ/อานวยความสะดวก และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร เพื่อชดเชยกับค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ
- สร้างความผูกพันในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก สามัคคีในองค์กร
- สนับสนุนและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายงาน
- ควรสารวจความต้องการของบุคลากรในสังกัด โดยเข้าถึงความต้องการของ
บุคลากรทุกระดับ
- ซักซ้อม/เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรมีความเข้าใจเรื่องแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสานัก/กอง/กรม มากยิ่งขึ้น
- ชี้แจงแนวทางการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ให้เข้าใจครบถ้วน

- เป็นการกาหนดรูปแบบการ
- การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมของ สชป.๑-๑๗ ควรมีขั้นตอน
ดาเนินงานตามแผน KM เป็นปีแรก กระบวนการทางานที่เหมือนกัน
ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม
- กาหนดค่าเป้าหมายให้ทุกสานักมีค่าเป้าหมายเดียวกัน
- ระยะเวลาการดาเนินงานกระชั้น
ชิด ปริมาณคู่มือที่ต้องดาเนินการมี
จานวนมาก

ตัวชี้วัด
Opk16 ร้อยละของจานวน
ความถี่ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
(หน่วย: ร้อยละ)

ค่าคะแนนที่ได้
5.000

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ

- พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- ประสานการทางานร่วมกับ
ทีมงานประชาสัมพันธ์กรม และ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด
- พิจารณาเลือกใช้ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
2. ตัวชีว้ ัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๑. การเงิน
1.1 รายได้ค่าชลประทาน
5.00
- มีการจัดสรรน้าได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
- มีการเก็บค่าน้าชลประทานได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการ
๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 การปรับปรุงการ
ดาเนินงานจากผลสารวจความ
พึงพอใจ
๓. การปฏิบัติการ
3.1 การดาเนินงานตาม
5.00
- เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน/โครงการ มี
นโยบายรัฐบาล/
ความเข้าใจ ในหน้าที่และสามารถ
กระทรวงการคลัง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป
- ควรมีการประชุมเพื่อปรับทัศนคติในการทางาน มีการชมเชยผู้ที่ทางานดี และมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาที่ดี
- สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีความมุ่งมั่นในการทางาน

- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

-

- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้

สาเหตุของความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ

3.2 จานวนทางน้าที่ขอ
ออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บ
ค่าชลประทานตามมาตรา 8

5.00

3.3 จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ใช้น้าที่ออกกฎกระทรวงเพื่อ
เรียกเก็บค่าชลประทานตาม
มาตรา 8
3.4 คุณภาพน้า
ชลประทาน

3.00

- มีการดาเนินงานของหน่วยงาน/
โครงการที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถดาเนินการประกาศตาม
กฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง
- จานวนเป้าหมายที่กาหนดไม่
สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้น้าของผู้รับบริการ

3.5 จานวนมาตรวัดน้าที่
ได้มาตรฐาน

5.00

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.2 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
4.5 การบริหารทรัพยากร
บุคคล

5.00

5.00
5.00

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณต่อไป
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

- ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้น้าของผู้รับบริการ

- มีการกากับดูแลและตรวจสอบ
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
การปล่อยน้าทิ้งของผู้ใช้น้า
โดยเฉพาะในรายที่อยู่ใกล้แนวเขต
ทางน้าชลประทาน
- มีการตรวจวัดคุณภาพน้าตามจุด
ที่กาหนดและจัดส่งรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
- มีการตรวจสอบมาตราวัดน้าอย่าง - ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
สม่าเสมอ กรณีชารุดจะเร่ง
ดาเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
มีการตรวจสอบการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
มีผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
- ดาเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

แบบฟอร์ม 2
ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

การดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559

1. ตัวชีว้ ัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม
K3 จานวนแหล่งน้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น
1.586
- เร่งรัดกระบวนการจัดหาให้สามารถสั่งผู้รับจ้างเข้า
(3 แห่ง)
ปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากลงนามในสัญญา
- เร่งรัดกระบวนการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
K6 ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้าใน
5.000
- ควบคุมพื้นที่เพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
เขตชลประทานได้รับน้าตามปริมาณน้า
- กาหนดพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับปริมาณน้า
ต้นทุนที่มีในแต่ละปี (2,346,963 ไร่)
ต้นทุน
- จัดรอบเวรการส่งน้าและลดการสูญเสียน้าในระบบ
- ควบคุมปริมาณน้าที่จัดสรร ให้เป็นไปตาม
K7 ปริมาณน้าที่จัดสรรให้ตาม
5.000
วัตถุประสงค์การใช้น้าด้านการอุปโภคบริโภค
วัตถุประสงค์การใช้น้า (1,015 ล้าน
การเกษตร รักษาระบบนิเวศ และอุตสาหกรรม
ลบ.ม.)
- ควบคุมการจัดเก็บค่าชลประทานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
- กาหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุน
ที่มีอยู่
K8 ร้อยละของอ่างเก็บน้าและทางน้า
5.000
- มีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้าที่มีคุณภาพ
ชลประทานที่มีคุณภาพน้าได้เกณฑ์
มาตรฐาน พร้อมใช้งานเสมอ
มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (55
แห่ง)

ผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้
รับจ้างขาดสภาพคล่อง มีการแก้ไขแบบ และแก้ไข
สัญญา
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
- กาหนดค่าเป้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนที่มี ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่
- ควบคุม ตรวจสอบ ลดการสูญเสียของน้าในระบบ

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

K10 อัตราการใช้น้าในภาคการเกษตร
ด้วยการบริหารจัดการน้าและการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้า (โครงการส่งน้า
และบารุงรักษาโคกกะเทียม)
K15 ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของ
พืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง

5.000

5.000

- มีระบบชลประทานควบคุมการบริหารจัดการน้า
ไม่ให้พื้นที่ชลประทานได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง
- ติดตามสถานการณ์ในช่วงภัยแล้ง และอุทกภัย
อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
- เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในส่วนที่
ดาเนินการได้ไว้ก่อน
- ปรับพฤติกรรมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่
เช่นพื้นที่ลุ่มต่าต้องเริ่มเพาะปลูกให้เร็วกว่าปกติ

K21.1 ร้อยละของจานวนกลุ่มผู้ใช้น้า
พื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าพื้นฐาน
แล้วเสร็จตามแผน (72 กลุ่ม)
K22 จานวนโครงการของชลประทานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (25 โครงการ)

5.000

- ได้รับงบประมาณในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงาน
- วางแผน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย-

5.000

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

K23 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากจังหวัดและท้องถิ่นให้ดาเนิน
โครงการของชลประทาน
(269,276,000 บาท)
Opk3 ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึง
พอใจในการบริหารน้าของกรม
ชลประทาน (ประเมินโดย กสช.)

5.000

1.000
(ประเมินผลโดย
กสช.)

การดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
-

ผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

Opk4 ร้อยละของอาคารชลประทานที่
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (8,051 แห่ง)

5.000

Opk5 ร้อยละของงานศึกษาโครงการที
แล้วเสร็จตามแผนงาน (77 โครงการ)
Opk6 ร้อยละของงานสารวจที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน จานวน 43 โครงการ
Opk7 ร้อยละของงานออกแบบที่แล้ว
เสร็จตามแผนงาน จานวน 37 โครงการ

5.000

- ประชุมผู้ใช้น้า เพื่อทาความเข้าใจเรื่องการจัดการ ยังไม่ทราบผลการดาเนินงาน
น้าอย่างเป็นระบบ
- วางแผนการบริหารจัดการน้าให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
- อานวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร และการ
ให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้น้า
- เร่งรัดการซ่อมแซมอาคารให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานอย่างสม่าเสมอ
- เสนอแผนงานซ่อมแซมอาคาร หากตรวจสอบ
พบว่าอาคารชลประทานมีสภาพชารุดไม่สามารถใช้
งานได้ตามหน้าที่ที่กาหนด
- วางแผน ควบคุม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

5.000

- วางแผน ควบคุม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

4.000

- วางแผน ควบคุม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
ได้รับงประมาณล่าช้า

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

Opk9.3 ร้อยละของงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (1
แห่ง)

1.000

Opk9.4 ร้อยละของงานก่อสร้างงาน
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (จานวน 4 แห่ง)

1.550

Opk10 ร้อยละของการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน

๕.000

Opk12 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

5.000

การดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
- เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณในช่วงต้นปี
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ลงนามใน
สัญญาได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
- วางแผนระยะเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ลงนามใน
สัญญาได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
- วางแผนระยะเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ลงนามใน
สัญญาได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
- วางแผนระยะเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
- เมื่อเกิดปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน ควรรีบ
แจ้ง/ขอคาปรึกษาผู้บังคับบัญชา เพื่อหาวิธีแก้ไขให้
ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ลงนามใน
สัญญาได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
- วางแผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการ

ผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
- ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาอยู่ในช่วง
ฤดูฝน และมีฝนตกชุกบริเวณจุดก่อสร้าง ทาให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน
ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
พื้นที่ดาเนินการก่อสร้างประสบปัญหาอุทกภัยจึงไม่
สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

Opk17.1 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของ
สานัก/กอง

5.000

Opk17.2 ร้อยละของการบันทึกข้อมูล
ในระบบติดตาม Online (ประเมินโดย
กผง.)
Opk19.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย
สบค.)

5.000
1.000
(ประเมินผลโดย
สบค.)

การดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559

ผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559

ปฏิบัติงาน
- ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
จัดทาเว็บไซต์ ตรวจสอบติดตามและพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้บุคลากรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน ในด้านการแจ้งเวียน การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บไฟล์แทนการใช้เอกสาร
เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้
ทันที เป็นการประหยัดทรัพยากร และลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรม
ฯ กาหนด
- วางแผนเร่งรัดติดตามอย่างสม่าเสมอ
- จัดประชุมชี้แนะแนวทางการบันทึกข้อมูลเป็น
ประจา
-

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ยังไม่ทราบผลการประเมิน

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

Opk21 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual) ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน (34 คู่มือ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560)
Opk16 ร้อยละของจานวนความถี่ใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ (หน่วย: ร้อยละ)

2.059

5.000

2. ตัวชีว้ ัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
๑. การเงิน
1.1 รายได้ค่าชลประทาน
5.00
๓. การปฏิบัติการ
3.1 การดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล/กระทรวงการคลัง
3.2 จานวนทางน้าที่ขอออก
กฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน
ตามมาตรา 8

5.00
5.00

การดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
-

ผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
-

- พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประสานการทางานร่วมกับทีมงานประชาสัมพันธ์
กรม และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างใกล้ชิด
- พิจารณาเลือกใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทาหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ ให้มีความเข้าใจ ในหน้าที่และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดาเนินการประกาศทางน้าชลประทาน ตาม
กฎระเบียบ

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

3.3 จานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้าที่
ออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่า
ชลประทานตามมาตรา 8
3.4 คุณภาพน้าชลประทาน

3.00

3.5 จานวนมาตรวัดน้าที่ได้
มาตรฐาน
๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.2 การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

5.00

5.00

5.00
5.00

การดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
- ดาเนินการประกาศทางน้าชลประทาน ตาม
กฎระเบียบ

ผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของปี 2559
ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
การกาหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
น้าของผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

- กากับดูแลและตรวจสอบการปล่อยน้าทิ้งของผู้ใช้
น้าโดยเฉพาะในรายที่อยู่ใกล้แนวเขตทางน้า
ชลประทาน
- ตรวจวัดคุณภาพน้าตามจุดที่กาหนดและจัดส่ง
รายงานผู้เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
- ตรวจสอบมาตรวัดน้าอย่างสม่าเสมอ กรณีชารุดจะ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
เร่งดาเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
สนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่ด้านเงินทุน
หมุนเวียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ : การจัดทาข้อมูล ให้พิจารณาจากสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน

