สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานชลประทานที่ 8

ตัวชี้วัด

ชป02: จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)
*ผลงานร(อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม
เป5าหมายรวม 19,800 ไร

ชป03 : จํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แหง)
*ประเมินผลงานแยกรายแหง
เป5าหมายรวม 17 แหง

คาคะแนนที่ได(

สาเหตุของความสําเร็จ

1. ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ป$งบประมาณ พ.ศ.2558
5
1. โครงการฯ มีการเตรียมความพร(อมของโครงการ
ไว(ให(พร(อมตั้งแตการจัดทําประมาณการเตรียมเอกสาร
การจัดซื้อจัดจางและสามารถประกาศจัดซื้อ
จัดจ(างได(ทันทีเมื่องบประมาณผานการพิจารณา
จากสภาฯ วาระที่ 3
2. กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแตต(นปA ทําให(
สามารถเริ่มงานกอสร(างได(ตั้งแตต(นประงบประมาณ
ซึ่งเปBนชวงฤดูแล(งไมมีปDญหาอุปสรรคจากอุทกภัย
และปDญหาที่ดิน
3. สชป.8 มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
เปBนประจําทุกเดือน ตลอดจนบุคลากรของโครงการฯ
ตั้งแต ผู(อํานวยการโครงการและนายชางผู(ปฏิบัติ
งานสนามมีความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน
4. ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปBนอยางดี

5

1. โครงการฯ มีการเตรียมความพร(อมของโครงการ
ไว(ให(พร(อมตั้งแตการจัดทําประมาณการเตรียมเอกสาร
การจัดซื้อจัดจางและสามารถประกาศจัดซื้อ
จัดจ(างได(ทันทีเมื่องบประมาณผานการพิจารณา
จากสภาฯ วาระที่ 3
2. กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแตต(นปA ทําให(
สามารถเริ่มงานกอสร(างได(ตั้งแตต(นประงบประมาณ
ซึ่งเปBนชวงฤดูแล(งไมมีปDญหาอุปสรรคจากอุทกภัย
และปDญหาที่ดิน

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

๑. เตรียมความพร(อมของโครงการฯ ไว(ให(พร(อม
2. ขอให(กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแต
เดือนตุลาคม
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู(รับจ(างให(ละเอียด
4. ตรวจสอบพื้นที่กอสร(างต(องได(รับความยินยอมกอน

๑. เตรียมความพร(อมของโครงการฯ ไว(ให(พร(อม
2. ขอให(กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแต
เดือนตุลาคม
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู(รับจ(างให(ละเอียด
4. ตรวจสอบพื้นที่กอสร(างต(องได(รับความยินยอมกอน

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได(

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

3. สชป.8 มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
เปBนประจําทุกเดือน ตลอดจนบุคลากรของโครงการฯ
ตั้งแต ผู(อํานวยการโครงการและนายชางผู(ปฏิบัติ
งานสนาม มีความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน
4. ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปBนอยางดี

ชป04 :ร(อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขต

5

1.ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน

๑. มีการสื่อสารและใกล(ชิดกับกลุมเกษตรกรผู(ใช(น้ํา

ชลประทานตามเป5าหมายแผนปA 2558

ให(อยูในสภาพพร(อมใช(งานได(อยางมีประสิทธิภาพ

ชลประทานเปBนระยะ ๆ

(เป5าหมายรวม 1,190,712 ไร) (ที่ระดับ 3)

2.บริหารจัดการน้ําโดยสงน้ําเปBนรอบเวร ทําให(เกิด

๒. การดําเนินตามขั้นตอนในสาเหตุแหงความสําเร็จ

การประหยัดในการใช(น้ํา และยังมีการแบงปDนน้ําการ

จะทําให(การจัดสรรน้ําในระบบคลองสงน้ํา ทําได(

รอบเวรสนับสนุนพื้นที่นอกแผนการสงน้ําเปBนบางสวน

สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทําให(การสงน้ําแกพื้นที่ได(

3. วางแผนการสงน้ําที่ชัดเจน กําหนดมาตรการที่

ตรงตามความต(องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งกอให(

ชัดเจนในแตละรอบเวรการสงน้ําที่สอดคล(องกับ

เกิดการยอมรับของเกษตรกรตอระบบสงน้ํามากขึ้น

ศักยภาพของปริมาณน้ําและระบบคลองสงน้ํา ตลอด

แตหากจะให(การใช(น้ํามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

จนมีการปรับแผนการสงน้ําให(สอดคล(องกับการสภาพ

ประหยัดขึ้นหรือนําไปใช(ในกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง

การเพาะปลูก ซึ่งเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงานโดยทุมเทให(

ไปตามความต(องการของเกษตรกร จําเปBนต(อง

การบริหารจัดการน้ําเปBนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กระตุ(นให(เกิดความรวมมือของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

4. มีการประชาสัมพันธNเกษตรกรอยางทั่วถึง ให(ได(

โดยใช(กลุมผู(ใช(น้ําเปBนฐานในการดําเนินงาน โดย

รับทราบข(อมูลปริมาณน้ําต(นทุนและแผนการสงน้ํา

ควรให(ความสําคัญกับการสร(างความเข(มแข็งองคNกร

แตละสายคลองเปBนประจําทุกสัปดาหN ตลอดจนมี

ผู(ใช(น้ําชลประทานในรูปแบบการบูรณาการรวม

การรณรงคNให(เกษตรกรมีการใช(น้ําอยางประหยัด

กับหนวยงานที่เกี่ยวข(อง

5. สํานักชลประทานและโครงการฯ มีการติดตาม

๓. ควรให(โครงการฯ เปBนผู(กําหนดคาเป5าหมายตรง

การบริหารจัดการน้ําเปBนประจําทุกวัน มีการประชุม

กับความเปBนจริง ซึ่งจะเปBนผลดีกวากรมฯ กําหนด

ติดตามและปรับแผนการบริหารจัดการน้ําอยาง

๔. ควรมีการปรับเกณฑNการให(คะแนนเนื่องจาก

สม่ําเสมอ

เปBนการบังคับให(มีการสงน้ําเกินพื้นที่เป5าหมายจึง
จะได(คะแนนเต็ม
๕. การกําหนดพื้นที่เป5าหมายควรสอดคล(องกับ
มาเปBนตัวกําหนดพื้นที่เป5าหมาย

ตัวชี้วัด
ชป05 :ปริมาณน้ําที่จัดสรรให(ทั้งในภาคอุปโภคและ

คาคะแนนที่ได(

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

1. ปริมาณน้ําต(นทุนในอางฯ มีปริมาณมากกวาที่

๑. การกําหนดเป5าหมายควรคํานึงให(สอดคล(อง

ภาคอุตสาหกรรมที่เปBนรายได(คาชลประทาน (บาท)

คาดการณNไว( เนื่องจากมีปริมาณฝนตกเหนืออางฯ

กับปริมาณน้ําต(นทุนที่มีอยู

*ผลงานร(อยละ (เป5าหมาย 28,600,000 บาท)

เปBนปริมาณมาก

ชป06 :ร(อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช

5

สาเหตุของความสําเร็จ

5

เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล(ง

1. มีการเตรียมความพร(อม ศึกษาข(อมูลสภาพภูมิ

๑. เตรียมความพร(อมรับสถานการณNในสวนที่

อากาศและสภาวะความแปรปรวนของฝน ติดตาม

สามารถดําเนินการได(ไว(กอน

สถานการณNอยางตอเนื่องและใกล(ชิด และมีการ

2. ควรมีการปรับพฤติกรรมการเพาะปลูกให(

เตรียมรับสถานการณNในระดับพื้นที่มาโดยตลอด

เหมาะสมกับพื้นที่ อางเชน พื้นที่ลุมต่ําต(องเริ่มเพาะ

2. ปรับแผนการสงน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชของ

ปลูกให(เร็วกวาปกติที่เคยปฏิบัติ เปBนต(น

เกษรตรกรในพื้นที่ (ปรับปฎิทินการเพาะปลูกพืช

3. เกณฑNการให(คะแนนควรให(เหมาะสมกับสภาพ

ให(เริ่มเพาะปลูกเร็วขึ้น) โดยเกษตรกรในพื้นที่เพาะ

ของแตละพื้นที่

ปลูกชวงฤดูแล(งและเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จกอนน้ําทวม
ผลผลิตไมได(รับความเสียหาย

ชป07 :ร(อยละของอาคารชลประทานที่อยูใน

5

สภาพพร(อมใช(งาน (เป5าหมายรวม 10,686 แหง)

ชป08 :ร(อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู(ใช(น้ํา
ในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสํานักสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน)

5

1. มีการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานเปBน

๑. มีการติดตามจากผู(บังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ

ระยะๆ อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง จากเจ(าหน(าที่ผู(ปฏิบัติ
งานในพื้นที่

๒. ควรปรับเป5าหมายให(ชัดเจน และควรมีเอกสาร

2. มีการเสนอของบประมาณมาดําเนินการซอมแซม

๓. ควรมีสัดสวนระหวางจํานวนอาคารชลประทาน

และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
1.เกษตรกรได(รับการบริการ ที่เปBนกันเองอยางทั่วถึง

และอัตรากําลังที่มีอยู
๑. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการประชาสัมพันธN

และเปBนธรรม

ให(เพียงพอ เพื่อความตอเนื่องในการดําเนินงาน

ประกอบเพื่อให(ตรวจสอบได(

ตัวชี้วัด
ชป09 :ร(อยละของอางเก็บน้ําและทางน้ํา)

คาคะแนนที่ได(
5

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

1. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอทุกเดือน

1 .เพิ่มจุดตรวจสอบคุณภาพน้ําให(ทั่วถึง การตรวจสอบ

ชลประทานที่คุณภาพน้ําได(เกณฑNมาตรฐาน

2. มีการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจสอบอยางครอบคลุม

2. คุณภาพน้ําควรจะสามารถตรวจสอบและรู(ผลใน

(เป5าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ํา อางเก็บน้ําและ

3. มีการตรวจสอบทั้งโดยโครงการฯและสงสํานักวิจัยฯ

ทันทีเพราะการสงตัวอยางน้ําให(ตรวจสอบต(องใช(เวลา

ทางน้ําชลประทาน รวม 90 แหง)

4. ได(รับการสนับสนุนเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ํา

นานอาจทําให(ตัวอยางน้ําที่สงมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป

1. โครงการฯ มีการเตรียมความพร(อมของโครงการ

๑. เตรียมความพร(อมของโครงการฯ ไว(ให(พร(อม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแผนงาน

ไว(ให(พร(อมตั้งแตการจัดทําประมาณการเตรียม

2. ขอให(กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแต

(เป5าหมายรวม 1 รายการ)

เอกสารการจัดซื้อจัดจางและสามารถประกาศจัดซื้อ

เดือนตุลาคม

ชป11.3 :ร(อยละของงานกอสร(างโครงการพัฒนา

5

จัดจ(างได(ทันทีเมื่องบประมาณผานการพิจารณา
จากสภาฯ วาระที่ 3
2. กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแตต(นปA ทําให(
สามารถเริ่มงานกอสร(างได(ตั้งแตต(นประงบประมาณ
ซึ่งเปBนชวงฤดูแล(งไมมีปDญหาอุปสรรคจากอุทกภัย
และปDญหาที่ดิน
3. สชป.8 มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
เปBนประจําทุกเดือน ตลอดจนบุคลากรของโครงการฯ
ตั้งแต ผู(อํานวยการโครงการและนายชางผู(ปฏิบัติ
งานสนาม มีความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน
4. ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปBนอยางดี

ตัวชี้วัด
ชป11.4 :ร(อยละของงานกอสร(างงานป5องกัน

คาคะแนนที่ได(
5

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

1.โครงการฯ มีการเตรียมความพร(อมของโครงการ

๑. เตรียมความพร(อมของโครงการฯ ไว(ให(พร(อม

และบรรเทาอุทกภัยตามแผน

ไว(ให(พร(อมตั้งแตการจัดทําประมาณการเตรียม

2. ขอให(กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแต

(เป5าหมายรวม 5 รายการ)

เอกสารการจัดซื้อจัดจางและสามารถประกาศจัดซื้อ

เดือนตุลาคม

จัดจ(างได(ทันทีเมื่องบประมาณผานการพิจารณา

3.ตรวจสอบพื้นที่กอสร(างต(องได(รับความยินยอมกอน

จากสภาฯ วาระที่ 3
2. กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณตั้งแตต(นปA ทําให(
สามารถเริ่มงานกอสร(างได(ตั้งแตต(นประงบประมาณ
ซึ่งเปBนชวงฤดูแล(งไมมีปDญหาอุปสรรคจากอุทกภัย
และปDญหาที่ดิน
3.สชป.8 มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
เปBนประจําทุกเดือน ตลอดจนบุคลากรของโครงการฯ
ตั้งแต ผู(อํานวยการโครงการและนายชางผู(ปฏิบัติ
งานสนาม มีความเอาใจใสทุมเทในการปฏิบัติงาน
4.ความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่เปBนอยางดี

ชป12 :ร(อยละของการซอมแซม และปรับปรุง

เนื่องจากงานปรับปรุงเพิ่มความจุอางเก็บ

งานซอมแซมและบํารุงรักษาตางๆมีเปBนประจําทุกปA

อาคารชลประทานที่แล(วเสร็จตามแผนงาน (ไมรวม

น้ําลําเชียงไกร (ตอนบน) ดําเนินจัดหาโดย

แตปDญหาก็มีเปBนประจําทุกปAเชนกัน จึงควรมีการจัด

งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานป5องกันน้ําเค็ม

อํานาจกรมฯ และเปBนงานจ(างเหมาสัญญา

ทําการถายทอดความรู( หรือฝWกอบรมให(แกผู(ปฏิบัติ

งานกอสร(างทาง และอาคารบ(านพัก ) *ประเมิน

ผูกพัน 720 วัน เริ่มอายุสัญญาเมื่อ

ซึ่งในแตละปAก็จะพบเจอแตปDญหาเดิมๆ ให(รับรู(และ

ผลงานรวมทุกรายการร(อยละ

วันที่ 21 มี.ค.2558

ทราบวิธีการป5องกันหรือแก(ปDญหาที่ถูกต(อง

(เป5าหมายรวม 227รายการ)

4.98

ตัวชี้วัด
ชป13 :ร(อยละของงานศึกษาโครงการที่แล(วเสร็จ

คาคะแนนที่ได(
5

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

1. มีคูมือมาตรฐานในการจัดทํารายงานพิจารณา

๑. จํานวนเจ(าหน(าที่ที่เปBนข(าราชการ(ตําแหนง

ตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ

โครงการเบื้องต(น เพื่อใช(เปBนแนวทางในการจัด

วิศวกรชลประทาน) ในกลุมพิจารณาโครงการควร

(เป5าหมายศึกษา รวม 38 โครงการ)

ทํารายงานฯ

อยูในเกณฑN ๓-๕ คน

2. มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกที่เพียงพอ

๒. ควรมีฐานข(อมูลอาคารชลประทานในรูปแบบ

สําหรับเจ(าหน(าที่เมื่อเข(าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่

GIS เพื่อใช(ประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต(น

เชน กล(องถายรูป, แผนที่, เครื่อง GPS เปBนต(น

ชป14 :ร(อยละของงานสํารวจที่แล(วเสร็จตามแผน

5

1. มีเครื่องมือสํารวจที่ทันสมัย

1.อุปกรณNการสํารวจมีการพัฒนาให(มีศักยภาพในการ

*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ

2. มีทีมสํารวจพร(อมปฏิบัติงานหลายทีม

ทํางาน โดยมีความสะดวก ละเอียด ถูกต(อง แมนยํา

(เป5าหมายสํารวจ รวม 51 ครงการ)

3. มีเครื่อง Plotter สําหรับพิมพNแผนที่

และรวดเร็วในการทํางาน ควรมีการจัดหาเพิ่มเติม
และฝWกอบรมการใช(งานให(กับบุคคลากรเสมอ

ชป15 :ร(อยละของงานออกแบบที่แล(วเสร็จตามแผน

5

1. การได(รับข(อมูลผลการพิจารณาโครงการและแผนที่

1. ข(อมูลที่นํามาใช(ในการพิจารณาออกแบบจะต(อง

*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ

ภูมิประเทศที่ถูกต(องทันเวลาทําให(ออกแบบได(เร็ว

มีความถูกต(องอยางสูงเพื่อไมให(มีการขอแก(ไขแบบ

(เป5าหมายออกแบบ รวม 41 โครงการ)

2. มีการขอแก(ไขแบบเพื่อความเหมาะสมในการ

หรือออกแบบเพิ่มเติม ซึ่งจะทําให(การนําไปใช(กอ

กอสร(างบางแหงต(องทําการสํารวจใหมหรือสํารวจ

สร(างได(ทันตามแผนงานที่วางไว(
2. จัดอบรมสอนงานจากผู(เชี่ยวชาญทั้งภายในและ

เพิ่มเติมทําให(ต(องรอข(อมูลแผนที่

ภายนอก โดยเฉพาะรูปแบบงานกอสร(างหลัก ๆ ที่
ใช(ในพื้นที่เขต สชป.8

ชป17 :ร(อยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัด

5

1. ในการกอสร(างโครงการตางๆได(มีการประชาสัมพันธN

มวลชนสัมพันธNในระยะวางโครงการกอนการ

เพื่อความเข(าใจและให(ความรวมมือในด(านตางๆของ

กอสร(างและระหวางกอสร(างที่แล(วเสร็จตาม

การกอสร(าง มากกวา ๑ ครั้ง/โครงการ บางแหงต(อง

แผนงาน (เป5าหมาย รวม 34 ครั้ง)

ทําความเข(าใจหลายครั้งและต(องขอความรวมมือจาก
ฝdายปกครอง นักการเมือง รวมสนับสนุนการทํางาน

ตัวชี้วัด
ชป18 :ร(อยละของจํานวนกลุมผู(ใช(น้ําพื้นฐานที่มี

คาคะแนนที่ได(
5

การจัดตั้งกลุมผู(ใช(น้ําพื้นฐานแล(วเสร็จตามแผน

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

1. เกษตรกรมีความต(องการและให(ความรวมมือใน

๑. สงเสริมกลุมผู(ใช(น้ําให(มีความเข(มแข็งในด(าน

การจัดตั้งกลุมผู(ใช(น้ํา

บริหารการจัดการน้ําเพื่อการสงน้ําอยางมี

(เป5าหมายรวม 90 กลุมผู(ใช(น้ําพื้นฐาน

ประสิทธิภาพ

เปBนพื้นที่ 8,182 ไร)

ชป19 :ร(อยละจํานวนความถี่ในการเผยแพร

5

ประชาสัมพันธN (เป5าหมาย รวม 132 ครั้ง)

1. มีการประชาสัมพันธNกันเปBนประจําและตอเนื่อง

๑. ควรปรับเป5าหมายให(ชัดเจน และควรมีเอกสาร

ทั้งการแจ(งสถานการน้ําในโอกาสที่เข(ารวมประชุม

ประกอบเพื่อให(ตรวจสอบได(

กับหนวยงานตางๆ เชน ประชุมกรมการจังหวัด

๒. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธNในรูปแบบตางๆ

ประชุมกับองคNกรปกครองสวนท(องถิ่น เปBนต(น

เพื่อให(ครอบคลุมถึงกลุมผู(รับบริการ

2. การประชาสัมพันธNของ สชป.8 ได(ทําการ
ประชาสัมพันธNผานหลายชองทาง อีกทั้งทําการ
ประชาสัมพันธNอยางตอเนื่อง
ชป20 :ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล(ง

4.86

1.เนื่องจากการกําหนดเป5าหมาย/เกณฑN

(ร(อยละ) *เลือก 1 โครงการสงน้ําฯลําพระเพลิง

การให(คะแนน คอนข(างสูงมาก จึงทําให(

อางเก็บน้ําลําสําลาย

การทํางานให(ประสบความสําเร็จคอนข(างยาก

ชป21 :ร(อยละของการจัดทําโครงการศึกษา

5

1.เห็นควรให(ทบทวนเกณฑNการให(คะแนนใหม

1.เปBนการศึกษาวิจัยของโครงการฯโดยการรวบรวม

1.ควรนําผลการศึกษา วิจัย เผยแพรประชาสัมพันธN

วิจัยและพัฒนาที่แล(วเสร็จตามแผน (เป5าหมายรวม

ข(อมูลปDญหาตางๆ และผลการศึกษาของหลาย

ให(บุคคลทั่วไปได(รับรู(ในหลายชองทาง

1 เรื่อง ถ(ามีมากกวา 1 เรื่องให(เลือกเรื่องที่เห็น

หนวยงาน อีกทั้งการลงพื้นที่จริงเพื่อขอคําแนะนํา

วาดีที่สุดมาประเมิน)

ในการแก(ปDญหาที่ตรงจุดและสร(างความพึงพอใจ
แกผู(ที่มีสวนได(เสีย

ตัวชี้วัด
ชป24 :ร(อยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ

คาคะแนนที่ได(
5

รายจายลงทุน

สาเหตุของความสําเร็จ

5

การประเมินสมรรถนะในระดับที่องคNกรคาดหวัง

ชป27 :ร(อยละของบุคลากรที่พอใจตอการปฏิบัติงาน

๑. มีการประชุมติดตามเรงรัดอยางตอเนื่องและ

ประชุมติดตาม เรงรัดการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

สม่ําเสมอ

2. ภายในโครงการฯ มีการสื่อสารและประสานงาน

2. มีการวางแผนการเบิกจาย/การปรับแผน ให(

กันทําให(เกิดความคลองตัวในการปฎิบัติงาน กระบวน

สอดคล(องกับสถานการณN

(ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

มีปDญหาในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น
1. มีการจัดฝWกอบรมให(แกข(าราชการในสังกัด
2. มีการจัดสงข(าราชการไปอบรมตามความเหมาะสม

5

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

1. ผู(อํานวยการสํานัก/ผู(อํานวยการโครงการฯ มีการ

การทํางานไมสะดุด มีการปรึกษาหารือรวมกันกรณี
ชป26 :ร(อยละเฉลี่ยของข(าราชการกรม ที่ผาน

สาเหตุของความไมสําเร็จ

1. การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน ให(มีบรรยากาศที่
เหมาะสมในการทํางาน จัดหาอุปกรณN ครุภัณฑN
ที่จําเปBนต(องมีไว(ใช(ในการปฏิบัติงานไว(พร(อม
2. การสร(างแรงจูงใจ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข(าราชการ และลูกจ(างประจํา ผส.ชป.8 ได(ใช(
นโยบายนําผลคะแนนตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ สวน/โครงการ มาพิจาณาในการ
จัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนขั้นฯ ให(แตละสวน/โครงการ
3. การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อให(เกิดความรักความ
สามัคคีในหมูคณะ เชน การจัดทําบุญปAใหม
สงกรานตN การแขงขันกีฬา การจัดงานให(กับผู(เกษียณ
อายุราชการตลอดจนการพาไปศึกษาดูงานหนวยงาน
อื่นๆ เพื่อนํากลับมาใช(ปรับในการปฏิบัติงานของสํานัก

ตัวชี้วัด
ชป28 :คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ

คาคะแนนที่ได(
5

ความรู( (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)

สาเหตุของความสําเร็จ
1. มีการกําหนดแผนการทํางานที่ชัดเจน
2. มีการประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามการทํางาน
3. มีการจัดการข(อมูลอยางเปBนระบบ

ชป29.1 :ร(อยละของการบันทึกข(อมูลในระบบติด

5

ตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)

1. สํานักชลประทานฯ มีการประชุมแจ(งแนวทาง
ดําเนินการ/กรอบเวลา มีการตรวจสอบติดตามเปBน
ประจําทุกสัปดาหN และให(มีการนําเสนอผลการ
ดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือนสํานักฯ ทุกเดือน
2. ผู(อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8 ให(ความ
สําคัญการดําเนินการบันทึกข(อมูลฯ มีการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง

ชป29.2 :ระดับคุณภาพเว็บไซตNของสํานัก/กอง

5

๑. ดําเนินการพัฒนาเว็ปไซตNของ สชป.8 ให(ได(ตาม
เกณฑNการประเมินคุณภาพเว็ปไซตNเพื่อใช(เปBนกรอบ
การพัฒนาเว็ปไซตN อีกทั้งมีการะชุมผู(ดูแลระบบของ
สชป./สวนฯ/โครงการ เพื่อออกแบและพัฒนาระบบ
รวมกันตลอดจน ผส.ชป.8 ได(ติดตามให(รายงาน
ความก(าวหน(าการพัฒนาเว็ปไซดN ในการประชุม
ประจําเดือนของสํานักฯ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได(

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

2. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ป$งบประมาณ พ.ศ.2558
1. การดําเนินงานด-านการเงิน
1.1 รายได(คาชลประทาน (เป5าหมาย 28.600 ล(านบาท)

5

1.2 การเก็บหนี้ค(างชําระ (เป5าหมาย 5.000 ล(านบาท)

3

การสงใบแจ(งหนี้ตรงเวลา ผู(ใช(น้ําชําระเงินตรงเวลามีการใช(น้ําในปริมาณที่
เพิ่ม ชึ้นเนื่องจากในชวงต(นปAประสบปDญหาภัยแล(งยาวนานและน้ําต(นทุนมี
น(อย

ติดตามเรงรัดดําเนินคดีกับผู(ค(างชําระ และปรับเกณฑNคาเป5าหมายให(
เหมาะสมกับสภาพน้ําต(นทุนและพฤติกรรมการใช(น้ําของผู(รับบริการ

งบประมาณของหนวยงานผู(รับบริการมักจะมาประมาณต(น
เดือนตุลาคม จึงทําให(มีการค(างชําระในเดือนสุดท(ายของ
ปAงบประมาณเสมอ

2. การสนองประโยชน/ต0อผู-มีส0วนได-ส0วนเสีย

2.1 ความพึงพอใจของผู(มีสวนได(สวนเสีย (เป5าหมาย ร(อยละ 75)
2.1.1 ความพึงพอใจของผู(ใช(บริการ

5

2.1.2 ความพึงพอใจของชุมชนใกล(ทางน้ํา

4

มีการประชุม จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟDงความคิดเห็นของผู(รับบริการ
เพื่อให(ผู(รับบริการรู(ถึงปDญหาและการแก(ไขปDญหา

มีการปลอยน้ําทิ้งของผู(ใช(น้ําบางรายโดยเฉพาะในรายที่อยู
ใกล(แนวเขตทางน้ําชลประทาน

ดําเนินการติดตามเรงรัดการชําระหนี้ของผู(รับบริการ

ตัวชี้วัด

คาคะแนนที่ได(

สาเหตุของความสําเร็จ

สาเหตุของความไมสําเร็จ

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

2.1.3 ความพึงพอใจของหนวยงานที่มาของบประมาณจากเงินทุนฯ

5

ได(รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ต(องการ

3.1 การเบิกจายตามแผนและการรายงานทางการเงิน (เป5าหมาย
ร(อยละ 80)

5

1. หนวยงานเจ(าของงบประมาณปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว(
2.หนวยเบิกจายเรงรัดการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนงานที่กําหนด

3.2 การประกาศกําหนดทางน้ําชลประทานตามมาตรา 5
(เป5าหมาย 5 ทางน้ํา)

5

มีการเตรียมข(อมูลที่ถูกต(องสมบูรณNสามารถดําเนินการตามขั้นตอนให(แล(ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

ควรมีการติดตามในทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง

3.3 จํานวนทางน้ําที่ขอออกกฏกระทรวงเพื่อเรียกเก็บคา
ชลประทานตามมาตรา 8 (เป5าหมาย 3 ทางน้ํา)

5

เนื่องจากมีทางน้ําชลประทานจํานวนมากที่มีผู(ใช(น้ําแตยังไมได(ขออนุญาต
จึงต(องเรงประกาศมาตรา ๘ เพื่อดําเนินการจัดเก็บเปBนรายได(ตอไป

ควรประกาศทางน้ํามาตรา ๘ ให(ครบทุกทางน้ํา เพื่อการเพิ่มจํานวนผู(ใช(น้ํา
ที่ถูกต(อง ลดปDญหาการขโมยใช(น้ําหรือการแยงชิงน้ํา

3.4 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของผู(ใช(น้ําที่ออกกฏกระทรวงเพื่อเรียกเก็บ
คาชลประทานตามมาตรา 8 (เป5าหมาย 3 ราย)

2

3.5 คุณภาพน้ําชลประทาน (เป5าหมาย ร(อยละ 85)

5

3.6 จํานวนมาตรวัดน้ําที่ได(มาตรฐาน (เป5าหมาย ร(อยละ 98)

3

3. การดําเนินงานด-านปฏิบัติการ

มีผู(ขออนุญาตใช(น้ําจากทางน้ําชลประทานที่ยังไมได(ประกาศ ให(โครงการฯตางๆตรวจสอบการใช(น้ําทุกประเภทและชี้แจงให(ผู(ใช(น้ําตางๆ
มาตรา ๘ หลายราย แตไมสามารถอนุญาตให(ใช(น้ําอยาง
เห็นความสําคัญของการขออนุญาตใช(น้ําที่ต(องชําระคาน้ําควรใช(จํานวนผู(ใช(
ถูกต(องได( แม(วาบางรายมีความพร(อมในการติดตั้งมิเตอรNและ น้ํามาประกอบการพิจารณาตางๆ
ชําระเงิน

มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ํา

ขาดการตรวจสอบการทํางานของมิเตอรNน้ําของผู(ใช(น้ําทุกราย 1. มีการตรวจสอบการทํางานของมิเตอรNน้ําของผู(ใช(น้ําทุกรายอยาง
อยางสม่ําเสมอ
สม่าํ เสมอทุกเดือน เมื่อพบการชํารุดหรือเสียหายจะรีบแจ(งให(แก(ไขหรือ
เปลี่ยนใหมโดยเร็ว
2.มีงบประมาณให(โครงการสามารถ
ติดตั้งมิเตอรNน้ําให(กับผู(ใช(น้ําได(กอนแล(วชําระคืนในภายหลัง

ตัวชี้วัด
3.8 การติดตามหนี้ค(างชําระลูกหนี้ที่ไมมีความเคลื่อนไหว
(เป5าหมาย ร(อยละ 3)

คาคะแนนที่ได(

สาเหตุของความสําเร็จ

3

เนื่องจากผู(รับบริการได(รับการจัดสรรงบประมาณปลายปA จึง
ทําให(การชําระหนี้ลาช(ากวากําหนด

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.3 การควบคุมภายใน (เป5าหมาย 3 ระดับ)

5

สาเหตุของความไมสําเร็จ

1.มีการสอบทานรายงานการเงินและไมใชการเงินโดยผู(บริหารของสํานักฯ
อยางสม่ําเสมอ
2.มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ข(อเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปAตอไป

