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แบบฟอร์มที่ 2 แผนพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ  
 

ช่ือส่วนราชการ       กรมชลประทาน ช่ือผู้รับผดิชอบหลกั/หน่วยงาน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

แผนพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

1) ทิศทาง
องคก์าร 

17. ขา้พเจา้เขา้ใจทิศทาง
และกลยทุธ์ของส่วน
ราชการ  

0.6 1. โครงการส่ือสารถ่ายทอดแผน
กลยทุธ์กรมสู่ระดบับุคคลในทุก
ส านกั/กอง/กลุ่ม (ผา่นกิจกรรม 
KMส านกั/กอง) 
 

Gap นอ้ย แต่เน่ืองจาก
ปีงบประมาณ 2556  
มีการประกาศแผน
ยทุธศาสตร์กรม
ชลประทานปี 2556-
2559  เร่ิมใชต้ั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2555 เป็นตน้
ไป จึงควรมีการส่ือสาร 
ถ่ายทอดทิศทางองคก์ร
ท่ีมีการทบทวนและ
ปรับปรุงใหม่ให้
บุคลากรกรมทุกระดบั
รับทราบ 
 
 

จ านวนส านกั/
กอง/กลุ่มท่ีมี 
การจดักิจกรรม
การถ่ายทอดแผน
ยทุธศาสตร์กรม
สู่ระดบับุคคล 

37 ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการ
ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2) ผูน้ า 18. ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่  
ผูบ้ริหารสามารถ 
บริหารจดัการ 
องคก์ารใหบ้รรลุ 
เป้าหมายไดต้าม 
ยทุธศาสตร์  
 

0.8 โครงการพฒันาผูบ้ริหารตาม
แผนพฒันาบุคลากรกรม
ชลประทานประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 
 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรสูง และ
เป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 
 

ร้อยละของ
ผูบ้ริหาร
(ต าแหน่งระดบั
ผูอ้  านวยการ
ส านกั/กองข้ึน
ไป)ท่ีไดรั้บการ
พฒันาตามแผน 

ร้อยละ 80 ส านกับริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

19. ผูบ้ริหาร/
ผูบ้งัคบับญัชา เปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อ
การปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
อิสระเพื่อการพฒันา
องคก์ารใหดี้ข้ึน  
 
 
 
 

0.9 1. โครงการจดัการขอ้ร้องเรียน
ร้องทุกขด์า้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรปานกลาง 
และเป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 และแผนกลยทุธ์
เสริมสร้างความผาสุก
และความผกูพนัของ
บุคลากรทีมีต่อองคก์าร 

ร้อยละของขอ้
ร้องเรียนร้อง
ทุกขด์า้นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีไดรั้บ
การพิจารณาและ
แจง้ผลภายใน 30 
วนั 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านกับริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

  
 
 
2. โครงการทบทวนและจดัท า
หลกัเกณฑ/์แนวทางการแต่งตั้ง
โยกยา้ย 
 
 
 
 
3. โครงการพฒันาระบบส่ือสาร
ภายในองคก์ร 

ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 

 
 
 
จ านวนหลกั 
เกณฑ/์แนวทาง 
การแต่งตั้งโยก 
ยา้ยท่ีมีการเผย 
แพร่จ านวน 
 
 
กิจกรรม/ช่อง
ทางการส่ือสารท่ี
บุคลากรสามารถ
ส่ือสารกบั
ผูบ้ริหารใน
หน่วยงาน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 กิจกรรม/
ช่องทาง 

 
 
 
ส านกับริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

3) วฒันธรรมและ
บรรยากาศการ
ท างาน 

20. สภาพแวดลอ้มการ
ท างานในปัจจุบนัท าให้ 
ท างานอยา่งมีความสุข  
 
 
 
 
 

1.0 1) กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซม
หรือต่อเติมอาคารสถานท่ีท างาน
ตามโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
2) กิจกรรมการจดัระเบียบ
สถานท่ีท างาน/กิจกรรม 5 ส ตาม
โครงการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้มในการท างาน 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรสูงและเป็น
โครงการท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์เสริม 
สร้างความผาสุกและ
ความผกูพนัของ
บุคลากรทีมีต่อองคก์าร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

ร้อยละของ
หน่วยงานภายใน
ส านกั/กอง/กลุ่ม
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง/พฒันา
อาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างาน 
 
 
ร้อยละของ
ส านกั/กอง/กลุ่ม
ท่ีมีกิจกรรม 5 ส 
ในหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกั/กอง/
กลุ่ม 

21.ปริมาณงานท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บมอบหมาย มีความ
สมดุลกบัเวลาท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 
 

0.9 โครงการทบทวนการมอบหมาย
งานใหช้ดัเจนเหมาะสม 

 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรปานกลาง
และเป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์เสริมสร้างความ

ระดบัความ 
ส าเร็จของการจดั 
ท าค าสั่งมอบ 
หมายหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ

ระดบั 5  
 
 

กลุ่มพฒันา
ระบบงานและ
อตัราก าลงั
ร่วมกบั ส านกั/
กอง/กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผาสุกและความผกูพนั
ของบุคลากรทีมีต่อ
องคก์ารประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

ของขา้ราชการ
(ทุกต าแหน่งมี
การมอบหมาย
งานท่ีชดัเจนและ
เหมาะสมกบั
ความรู้
ความสามารถ) 

22. ไดรั้บการสนบัสนุนให้
มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบติังาน
อยา่งเพียงพอ  
 

1.2 โครงการจดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัใหเ้พียงพอต่อ
การปฏิบติังาน 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรปานกลาง
และเป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์เสริมสร้างความ
ผาสุกและความผกูพนั
ของบุคลากรทีมีต่อ
องคก์ารประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

ร้อยละของ
ส านกั/กอง/กลุ่ม
ท่ีด าเนินการ
ส ารวจและแจง้
ความตอ้งการ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังานท่ี
เพียงพอและ
ทนัสมยัใหก้อง
พสัดุหรือ
คณะกรรมการ

ร้อยละ 100 ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

เงินทุนหมุนเวยีน
เพื่อการ
ชลประทาน
พิจารณาจดัสรร
เพิ่มเติม 
 

4) ความ
รับผดิชอบใน
หนา้ท่ี 

23.ขา้พเจา้มีความมุ่งมัน่
ตั้งใจและยนิดีท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี
เพื่อใหส่้วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย  
 
 

0.2 1. โครงการประเมินสมรรถนะ
ของขา้ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

Gap นอ้ย มีความส าคญั
ต่อบุคลากรสูง และ
เป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 และแผนกลยทุธ์
เสริมสร้างความผาสุก
และความผกูพนัของ
บุคลากรทีมีต่อองคก์าร
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 

ร้อยละเฉล่ียของ
ขา้ราชการท่ีผา่น
การประเมิน
สมรรถนะใน
ระดบัท่ีองคก์ร
คาดหวงั 
 
 
 
 
ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความ

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 

ส านกั/กอง/
กลุ่มพฒันา
ขา้ราชการตาม
แผน IDP 
สบค. รวบรวม
วเิคราะห์ผลการ
ประเมิน
สมรรถนะ 
 
 
ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
 
 

เขา้ใจในระบบ
การประเมินผล
การปฏิบติังาน 

5) การจูงใจ 24. ส่วนราชการมีการให้
รางวลัหรือยกยอ่งชมเชย
บุคลากรท่ีทุ่มเทใหแ้ก่
องคก์ารอยา่งเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 

1.4 โครงการประกาศเกียรติคุณผูท้  า
ความดีและมีผลงานดี 
 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรปานกลาง
และเป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์เสริมสร้างความ
ผาสุกและความผกูพนั
ของบุคลากรทีมีต่อ
องคก์ารประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีส านกั/กอง/
กลุ่มด าเนินการ
จดัเพื่อยกยอ่ง
ชมเชย ใหร้างวลั
ตอบแทนแก่ผูท่ี้มี
ผลการปฏิบติั 
งานดีเด่นหรือมี
ผลการปฏิบติั 
งานท่ีมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
 

5 กิจกรรม ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

6) ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชา/
หวัหนา้งานและ
การก ากบัติดตาม 

25.ขา้พเจา้สามารถขอ
ค าปรึกษาจากบงัคบับญัชา 
/ หวัหนา้งานไดต้ลอดเวลา 
รวมทั้งไดรั้บการ
สนบัสนุนเพื่อใหก้าร
ท างานประสบความส าเร็จ  
 

0.8 1. โครงการทบทวนและจดัท า
หลกัเกณฑ/์แนวทางการแต่งตั้ง
โยกยา้ย (เป็นโครงการเดียวกบั
โครงการตามขอ้ 19 (2)) 
 
 
 
2. กิจกรรมการจดัใหมี้ระบบพี่
เล้ียง การสอนงาน และการให้
ค  าปรึกษาตามโครงการ
เสริมสร้างระบบการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
3. โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ในสายงานหลกั 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรปานกลาง
และเป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
ปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 และแผนกลยทุธ์
เสริมสร้างความผาสุก
และความผกูพนัของ
บุคลากรทีมีต่อองคก์าร
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 
 
ระดบัความส าเร็จใน
การปรับปรุงความรู้
ความสามารถและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการ

จ านวน
หลกัเกณฑ/์แนว
ทางการแต่งตั้ง
โยกยา้ยท่ีมีการ
เผยแพร่ 
 
 
ร้อยละของ
ส านกั/กอง/กลุ่ม
ท่ีด าเนินการจดั
ใหมี้ระบบพี่เล้ียง 
การสอนงาน 
และการให้
ค  าปรึกษา 
 
รายงานสรุปผล
การด าเนินการ
เพื่อจดัท าร่าง
ความรู้

 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในเดือน
กนัยายน 2556 
 
 

ส านกับริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
ส านกับริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

ปฏิบติังานของ
ขา้ราชการกรม
ชลประทานตาม 
ภารกิจหลกั 

ความสามารถ 
และทกัษะในการ
ปฏิบติังานท่ี
จ าเป็นในการ
ปฏิบติังานของ
ขา้ราชการกรม
ชลประทาน 
(ภารกิจหลกั) 
เสนอกรมอนุมติั 
 

จ านวนผูเ้ขา้รับ
การอบรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกับริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

26. ผูบ้งัคบับญัชา /หวัหนา้
งานของขา้พเจา้มกัจะ
ติดตามความคืบหนา้ของ
งานเพื่อช่วยเหลือในการ 
ปฏิบติังาน  
 

0.7 โครงการติดตามผลการ
ปฏิบติังานตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการระดบัส านกั/กอง  
 

Gap ปานกลาง มี
ความส าคญัต่อบุคลากร
ปานกลางและเป็น
โครงการท่ีสอดคลอ้ง
กบัค ารับรองการปฏิบติั
ราชการระดบักรมและ
ระดบัส านกั/กอง 

ร้อยละของการ
รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
ค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ
ระดบัส านกั/กอง 
และระดบักรม 

ครบถว้น
ภายใน
ก าหนดเวลา 

ส านกั/กอง/
กลุ่มรายงานผล
ตวัช้ีวดัท่ี
รับผดิชอบ 
กองแผนงาน
และกลุ่มพฒันา
ระบบบริหาร
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

รวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

7) การท างานเป็น
ทีม 

27.ส่วนราชการของ
ขา้พเจา้ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีมเพื่อใหเ้กิดความ 
ร่วมมือ และการท างานท่ีมี 
คุณภาพดี  
 

0.9 โครงการเสริมสร้างการท างาน
เป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการชลประทานสัมพนัธ์
สร้างสรรคอ์งคก์ร 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรสูงและเป็น
โครงการท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์
เสริมสร้างความผาสุก
และความผกูพนัของ
บุคลากรทีมีต่อองคก์าร
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 

ร้อยละของ
จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม
โครงการ
เสริมสร้างการ
ท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์
ขององคก์ร 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกั/กอง/
กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

8) การปรับตวัให้
ทนักบั
สถานการณ์ 

28. ส่วนราชการของ
ขา้พเจา้สามารถปรับตวัได้
ไวต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอกท่ี
ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 
 

0.8 
 

1. โครงการจดัท าแผนบริหาร
ความเส่ียง(ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการศึกษาปัจจยัภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อนโยบาย
ยทุธศาสตร์ พนัธกิจในภาพรวม
ของกรม 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรนอ้ยและ
เป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของ
คณะกรรมการก ากบั
บริหารความเส่ียงเชิง
นโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของกรม
ชลประทานตามค าสั่ง
กรมท่ี ข 452/2555 ลง
วนัท่ี 20 เมษายน 2555 
 
 
Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรนอ้ยและ
เป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี

ระดบั
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
จดัท าแผน
บริหารความ
เส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบั
ความส าเร็จของ
การจดัท ารายงาน
การศึกษาปัจจยั

แลว้เสร็จเสนอ
กรมอนุมติั
ภายในเดือน
พฤษภาคม 
2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้เสร็จเสนอ
กรมอนุมติั
ภายในเดือน
กนัยายน 2556 

คณะกรรมการ
ก ากบับริหาร
ความเส่ียงเชิง
นโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของ
กรม
ชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 ของคณะกรรมการ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อ
นโยบาย
ยทุธศาสตร์  
พนัธกิจใน
ภาพรวมของกรม 

 
 
 
 
 
 

 29.ขา้พเจา้รู้สึกวา่งานของ
ขา้พเจา้มีความทา้ทาย และ
ช่วยใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้ 
พฒันาทกัษะความสามารถ
ใหม่ๆและมีประสบการณ์
มากข้ึน 

0.5 โครงการทบทวนการมอบหมาย
งานใหช้ดัเจนเหมาะสม (เป็น
โครงการเดียวกบัขอ้ 21) 

 

Gapนอ้ย มีความส าคญั
ต่อบุคลากรปานกลาง
และเป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์เสริมสร้างความ
ผาสุกและความผกูพนั
ของบุคลากรทีมีต่อ
องคก์ารประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

ระดบัความ 
ส าเร็จของการจดั 
ท าค าสั่งมอบ 
หมายหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ
ของขา้ราชการ
(ทุกต าแหน่งมี
การมอบหมาย
งานท่ีชดัเจน 
และเหมาะสมกบั
ความรู้ความ 
สามารถ) 
 

ระดบั 5  
 

กลุ่มพฒันา
ระบบงานและ
อตัราก าลงั
ร่วมกบั ส านกั/
กอง/กลุ่ม 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจออนไลน์ Gap โครงการ/กจิกรรมในการพฒันา 
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าใน
การจัดท าแผนพฒันาฯ 

* 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

9) การสร้าง
นวตักรรมและ
การเรียนรู้ 

30.ส่วนราชการมีการน า
การเรียนรู้จากบุคลากร
ภายใน ผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียมาใชใ้น
การปรับปรุงกระบวนการ
ระบบงาน ขั้นตอนการ
ท างานใหดี้ข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 

0.9 กิจกรรมการน าผลงานริเร่ิม
สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บรางวลัไปขยาย
ผลเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน 

Gap สูง มีความส าคญั
ต่อบุคลากรนอ้ยและ
เป็นโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนการ
จดัการความรู้เพื่อ
สนบัสนุนประเด็น
ยทุธศาสตร์กรม
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

รายการขอ้เสนอ 
แนะในการ
พฒันา 

3 รายการ คณะท างาน 
KM Team 

 
 

 
หมายเหตุ :     * ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผน ได้แก่ 
                     ผลการส ารวจที่มี Gap สูง  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ 
                     ความท้าทายองค์การ ฯลฯ  
 

ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้บริหาร 
 

               เห็นชอบโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทานตามที่
คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทานเสนอ 

 
 
 

ลงนาม   .......................................................  ผู้บรหิาร       วันท่ีอนุมัติ          มีนาคม 2556 

                 
   
                   อธิบดีกรมชลประทาน 
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แผนการด าเนินงานตาม     แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
17. โครงการสื่อสารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์กรมสู่ระดับบุคคลในทุกส านัก/กอง/กลุ่ม (ผ่านกิจกรรม KM ส านัก/กอง) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. 1. ก าหนดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์กรมสู่ระดับบุคคลในกิจกรรม 
KM  ในทุกส านัก/กอง/กลุ่ม 
 

         บุคลากรกรมทุกประเภท
ทุกระดับ ทุกส านัก/กอง/
กลุ่ม  มีความรู้ความเข้าใจ
ทิศทางขององค์กร 

ส านัก/กอง/กลุ่ม 
(กองแผนงานออกแบบ
ทดสอบการประเมินผล) 

 

2. ส านัก/กอง/กลุม่ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์กรมสูร่ะดบั
บุคคลในส านัก/กอง/กลุม่ ทางช่องทางต่างๆ การประชุม ป้ายประกาศ
ให้ท่ัวถึงบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับท่ีอยู่ในสังกัด 
 

         

3. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางขององค์กร 
ได้แก่ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ หรือแผนงาน/โครงการ  
 

         

4. รายงานผลการทดสอบความรูค้วามเข้าใจให้กองแผนรับทราบและให้
กองแผนงานด าเนินการต่อไป 
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
18. โครงการพัฒนาผู้บริหารตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมหลักสตูรนักบริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์     
    รุ่นที่ 59 
 

         ผู้บริหารจ านวน 9 คน สบค.โดยผฝอ. 781,000 

2. อบรมหลักสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน     
   รุ่นที่ 12 
 

         ผู้บริหารจ านวน 2 คน สถาบันพระปกเกล้า 458,000 

3. อบรมหลักสตูรแนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขดัแย้ง
กับนโยบายสาธารณะฯ รุ่นที่ 9 

         ผู้บริหารจ านวน 2 คน สถาบันพระปกเกล้า 138,000 

4. อบรมหลักสตูรผู้ตรวจราชการระดับกรมประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 
 
 

         ผู้บริหารจ านวน 4 คน ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

500,000 

          รวม 17 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,877,000 บาท 
(กรมอนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินการแล้ว) 
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
19(1)โครงการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

         กระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 

ส่วนบริหารงานบุคคล   
(ฝ่ายสวัสดิการ) และ
เครือข่ายของส านัก/
กอง 

 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของศูนย์เสริมสร้างความผาสุก 
 กรมชลประทาน 
 

         

3. ด าเนินการตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดไว้ และส่งต่อเครือข่ายส านัก กอง ให้
ด าเนินการโดยมีเง่ือนไขจะต้องพิจารณาและแจ้งผลกลับภายใน ๓๐ วัน 
 
 

         

4. ติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่าย ประมวลผลเพื่อจัดท า
รายงานผลการจดัการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
19 (2) โครงการทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดท าแผนงานโครงการทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้
โยกย้าย  เพื่อก าหนดหัวข้อ หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้ง/โยกย้ายที่
จะด าเนินการ รวมถึงระยะเวลา และผูร้ับผดิชอบ 
 

         กระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการ
แสดงความคดิเห็นต่อ
การปฏิบัติงานอยา่ง
เป็นระบบ 

ส่วนบริหารงานบุคคล  
(ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง) 

 

2. ผู้รบัผิดชอบด าเนินการรวบรวมหลักเกณฑ/์แนวทาง การแต่งตั้ง
โยกย้ายที่มีการเผยแพร่ พร้อมทั้งทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์/  แนว
ทางการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นปัจจบุัน  
 

         

3. หลักเกณฑ/์แนวทางการแต่งตัง้โยกย้ายให้ผู้บังคับบญัชา/ผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 
 

         

4. จัดท าเอกสาร/แผ่นพับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนว
ทางการแต่งตั้งโยกย้าย 
 

         

5. เผยแพร่หลักเกณฑ์/แนวทาง การแต่งตั้งโยกย้าย ผ่านหนังสือเวียน /
ประชุมสร้างความเขา้ใจ/website  
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แผนการด าเนินงานตาม    แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2556 
19 (3) โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร          ระบบสื่อสารภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ส านัก กอง กลุ่ม  
๒.จัดท าแผนการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร          
๓.เผยแพร่แผนการพัฒนาระบบสือ่สารภายในองค์กร       

 
   

๔.ด าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร        
 

  

๕.สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร          
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2556 
20 (1) กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสถานที่ท างานตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. แต่งตั้งคณะท างานและส ารวจข้อมูลการปรับปรุงอาคาร  สถานที ่   
 

    
 
 

   การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ส านัก กอง กลุ่ม  

๒.  ส ารวจข้อมูลการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อเตมิอาคารสถานท่ีใน
การท างาน และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจดัล าดับความส าคญัในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสถานท่ีในการท างาน 

         

3.  จัดท าแผนงานปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสถานท่ีในการ
ท างาน 

         

๔.  เสนอผู้บริหารอนุมัติงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารสถานท่ีในการท างาน 

     
 
 

    

5.  ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือต่อเตมิอาคารสถานท่ีในการ
ท างานตามแผนงานท่ีก าหนด 
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2556 
20 (2) กิจกรรมการจัดระเบียบสถานที่ท างาน/กิจกรรม 5 ส ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมการจัดระเบียบสถานท่ีท างาน/๕ ส.             
๑. ขั้นเตรียมการ (Preparation)  
1.1 สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง   
1.2 การก าหนดนโยบายการด าเนนิกิจกรรม 5 ส โดยผู้บริหารสูงสดุ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด าเนินกิจกรรม 5ส   
1.3 การก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม 5ส  
1.4 ประกาศนโยบายให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการ  
1.5 อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ทีทุ่กคน  
1.6 อบรมคณะท างานหรือ Facilitators ที่ไดร้ับแต่งตั้งเพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันใหก้ิจกรรม 5 ส ด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
1.7 ผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมหน่วยงานท่ีได้ด าเนินกิจกรรม 5 ส 
อย่างต่อเนื่อง  
 

  
 
 
 

       การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ส านัก กอง กลุ่ม  

๒. ขั้นเริ่มด าเนินการ (Kick off Project)  
     จัดกิจกรรมวันท าความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day) ถือเป็นวัน
เริ่มต้นของการด าเนินกิจกรรมบางหน่วยงานถือเป็นวันประกาศนโยบาย
บางหน่วยงานจัดกิจกรรมนี้ทันท่ีหลังประกาศนโยบาย ท่ีส าคัญคือ โดย
ผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นผู้มสี่วนร่วมในวันน้ัน เพื่อแสดงออกถึง 
Commitment การจัดกจิกรรมวนัท าความสะอาดใหญ่นี้มคีวามส าคัญ
และต้องเตรียมการอยางละเอียดรอบคอบมีการประชุมเตรียมการต่าง 
ๆ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. ขั้นตอนด าเนินการ( Implementation)  
    หลังจากวันท าความสะอาดใหญ่แล้วก็จะเริ่มด าเนินกิจกรรม 3 ส 
สะสาง สะอาด สะดวก แรก โดย  
• แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ เกณฑ์การแบ่งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขึน้อยู่
กับคณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนด ที่ส าคัญคือต้องรวมพื้นท่ีเป็น
ส่วนรวม เช่น ทางเดิน บันได สนามหญ้า ห้องน้ า โดยสรปุทุกพ้ืนท่ีต้อง
มีผู้รับผิดชอบ  
• ทุกพื้นที่จะต้องก าหนดแผนปฏิบตัิการ หัวข้อต่างๆ ท่ีควรมีอยู่ในการ
ด าเนินกิจกรรม 5ส คือ  
1.รายละเอียดกิจกรรม เป็นการก าหนดกิจกรรมในเรื่อง 5ส ของพื้นที่ 
ว่ามีอะไรบ้างตามขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 5ส  
2. ระยะเวลาด าเนินการ จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าช่วงใดจะท าอะไร 
ใช้เวลาเท่าไดในการด าเนินงาน และระยะเวลาสิ้นสดุของแผนเมื่อใด 
เช่น แผน 1 ปี แผน 2 ปี  
3.ผู้รับผดิชอบ ในแผนควรก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อไว้ด้วย ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานก็ได ้ 
4.แผนที่ดีควรจะระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนใช้งบประมาณเท่าใด  
5.วันท่ีจัดท าแผน เพื่อให้ทราบว่าแผนการด าเนินการนั้นท าไว้ตั้งแต่
เมื่อใด ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรม 5ส มิใช่อยู่แค่ 1 ปี หรือ 2 ปี เท่านั้น
แต่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเปน็นิสัยไม่มีที่สิ้นสุดและมีความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น มีมาตรฐานทีสู่งขึ้น อันเป็นไปตามหลักการของการเพิ่มผลผลติ
คือ วันน้ีต้องดีกว่าเมื่อวาน และวนัพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้  
6.มีการประชุมของสมาชิกที่อยู่ในพ้ืนท่ีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
แผนปฏิบัติการที่ร่วมกันก าหนดเกดิผลในทางปฏิบตั ิ 
7.ทุกคนในพ้ืนท่ีต้องท า 3ส แรกในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรายละเอียดของการ
ท ากิจกรรม  
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8.จัดให้มีการประเมินความคืบหนา้ของการด าเนินกิจกรรม โดย
คณะกรรมการ 5ส และที่ปรึกษาหรืออาจจะก าหนดให้มีการตรวจตดิตาม
ภายในพื้นที่ด้วยการตรวจเป็นการประเมินความคืบหนา้ของการด าเนิน
กิจกรรม คณะกรรมการจะต้องไดร้ับการ อบรมเทคนิค วิธีการพร้อมเกณฑ์
การประเมินด้วย  
การประเมินมี 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 คือ การให้คะแนนระดับผลการด าเนินกจิกรรม ตามรายละเอียดที่
ก าหนดในแบบประเมิน  
เช่น ระดับของความสะอาด การสะสาง หรือ การจดัสะดวกตลอดจนเรื่องของ
ความปลอดภัย และความร่วมมือรว่มใจ เป็นต้น  
ส่วนท่ี 2 คือ ข้อเสนอแนะของกรรมการ ซึ่งพ้ืนท่ีจะต้องน าไปปรับปรุง หรือ
ข้อดีเด่นที่พบซึ่งสามารถน าไปเป็นตัวอย่าง หรือก าหนดเป็นมาตรฐานต่อไป 
ควรจัดให้มีการปรับปรุงหรือแจ้งผลการด าเนินการด าเนินกิจกรรมให้ทุกคน
รับทราบ  ท ากิจกรรม  
 

           

๔. ขั้นการปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน  
      การน าผลการตรวจตดิตามความคืบหน้าปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นถือว่าเป็น
ขั้นตอนของการปรับปรุง ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ PDCA คือ เมื่อได้
วางแผนไว้ (Plan) แล้วลงมือปฏิบตัิ (Do) พร้อมกับต้องมีการตรวจสอบ 
(Check) เพื่อหาข้อควรปรับปรุงแล้วจึงน ามาด าเนินการแกไ้ข (Act) ซึ่งจะ
ส่งผลใหม้ีการปรับปรุง 5ส ในแตล่ะพื้นท่ีให้ดียิ่งข้ึน  
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปี งบประมาณ. พ.ศ. 2556 
21 โครงการทบทวนการมอบหมายงานให้ชัดเจนเหมาะสม 

  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา ทบทวนการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ
ส านัก/กองที่ผ่านมา ร่วมกับทุกส านัก/กอง 

         ค าสั่งมอบหมายหน้าที่
และความรับผดิชอบของ
ข้าราชการที่ชัดเจน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง ร่วมกับ
ส านัก / กอง 

 

2. แจ้งเวียนส านัก/กอง ให้ทบทวนค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบของต าแหน่งให้สอดคลอ้งและถูกต้องตรงตามโครงสร้างและ
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

         

3. ส านัก/กอง ด าเนินการจดัท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทุกต าแหน่ง ส่งกลุม่พัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 

         

4. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลังตรวจสอบหน้าท่ีของข้าราชการ
ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตรงตามโครงสร้างและความรับผดิชอบของ
ต าแหน่ง 

         

5. ส านัก/กอง ด าเนินการเผยแพรค่ าสั่งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ลงใน Website ของส านัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากร
รับทราบ 
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แผนการด าเนินงานตาม  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2556 
22. โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ส ารวจข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน และน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาจัดล าดับความส าคัญในการจดัเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัตงิาน 

         มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก กอง กลุ่ม  

๒. จัดท าแผนงานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมยัให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

         

๓. เสนอผู้บริหารอนุมตัิงบประมาณจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

       
 
 

  

๔. ด าเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมยัให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
23 (1)โครงการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. แจ้งการเปดิระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  Employee 
Performance Portfolio (EPP+) และแจ้งเริม่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2556  รอบ
ที่ 1  (1 ต.ค. 55 – 31 มี.ค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.2556 – 30 
ก.ย.2556) 

          บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
สมรรถนะ 

สบค.  

2. ส านัก/กอง ประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการและ
บันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน Employee 
Performance Portfolio (EPP+)  

    
 
 

       ส านัก/กอง  

3. ส านัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล 

           ส านัก/กอง  

4. เก็บรวบรวมข้อมลูและประมวลผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรกรมทุกระดับของทุกส านกั/กอง หรือข้อมูลจากผลการ
ประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio 
(EPP+) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2556 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 55 – 31 
มี.ค. 56) เพื่อค านวณหา 
4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินสมรรถนะบคุลากรของกรม
(GES) 
 

           ส่วนฝึกอบรม 
สบค. 
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แผนการด าเนินงานตาม    แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
23 (1)โครงการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ 
 

3 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
4.2 ร้อยละเฉลีย่ของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง (Competency Fit)  
4.3 ร้อยละเฉลีย่ของข้าราชการ ส านัก/กอง ที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง (Competency Fit)  
4.4 ร้อยละของการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา IDP (ภาพรวม
ของส านักและภาพรวมกรม) 

           ส่วนฝึกอบรม 
สบค. 

 

5.จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารเพือ่ทราบ 
5.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินสมรรถนะบคุลากรของกรม
(GES) 
5.2 ร้อยละเฉลีย่ของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง (Competency Fit)  
5.3 ผลร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการ สบค.ที่ผา่นการประเมิน
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง (Competency Fit)  
5.4 ร้อยละของการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา IDP (ภาพรวม
ของส านักและภาพรวมกรม) 

    
 
 

       ส่วนฝึกอบรม 
สบค. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



หนา้ | 14  
 

แผนการด าเนินงานตาม      แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประทาน พ.ศ. 2556 
23 (2)โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ  หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  และ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป เสนอกรมฯ อนุมัต ิ

         บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลตามผลงาน
และสมรรถนะ 

ส่วนบริหารงานบุคคล  
(ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง) 

 

2. จัดท าแบบทดสอบ  เพื่อวัดระดับความรูค้วามเข้าใจในหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าว 
 
 

            

3. ด าเนินการโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  
และประเมินผลผู้เข้าร่วมการประชุมโดยใช้แบบทดสอบ  เพื่อวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
 
 

            

4. จัดท ารายงานสรุปผลระดับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ 
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แผนการด าเนินงานตาม  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2556 
24 โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ท าความดีและมีผลงานดี 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.การคดัเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ าดีเด่นในแต่ละสาย
งาย ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

         บุคลากรกรมชลประทาน
ได้รับยกย่อง ชมเชย ให้
รางวัลตอบแทนให้การ
ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนและ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
 

ฝ่ายสวสัดิการ 
ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

๒.คณะท างานกลั่นกรองตรวจสอบประวัตผิู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือเข้ารับ
การคัดเลือก 

  
 
 

       

๓.คณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและก าลังใจกรมชลประทาน 
พิจารณาคัดเลือก 

         

๔.มอบโล่ประกาศเกียรติคณุ          
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
25 (1) โครงการทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย (เป็นโครงการเดียวกับโครงการที่ 19) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดท าแผนงานโครงการทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้
โยกย้าย  เพื่อก าหนดหัวข้อ หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้ง/โยกย้ายที่
จะด าเนินการ รวมถึงระยะเวลา และผูร้ับผดิชอบ 
 

         หลักเกณฑ์ / แนว
ทางการแต่งตั้งโยกย้าย 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

2. ผู้รบัผิดชอบด าเนินการรวบรวมหลักเกณฑ/์แนวทาง การแต่งตั้ง
โยกย้ายที่มีการเผยแพร่ พร้อมทั้งทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์/  แนว
ทางการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นปัจจบุัน  
 

         

3. หลักเกณฑ/์แนวทางการแต่งตัง้โยกย้ายให้ผู้บังคับบญัชา/ผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 
 

         

4. จัดท าเอกสาร/แผ่นพับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนว
ทางการแต่งตั้งโยกย้าย 
 

         

5. เผยแพร่หลักเกณฑ์/แนวทาง การแต่งตั้งโยกย้าย ผ่านหนังสือเวียน /
ประชุมสร้างความเขา้ใจ/website  
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
25 (2) กิจกรรมการจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน  และการให้ค าปรึกษาตามโครงการเสริมสร้างระบบการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ส านัก / กอง จัดให้มรีะบบพ่ีเลีย้ง การสอนงานและการให้ค าปรกึษา
ภายในหน่วยงาน  

 
 
 

        มีการสอนงานและการให้
ค าปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาในส านัก / 
กอง / กลุ่ม 

ส านัก / กอง / กลุ่ม  

๒. ส านัก / กอง ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว ้      
 

    

๓. ติดตามผลการสอนงาน การใหค้ าปรึกษาภายในหน่วยงาน    
 

  
 
 

    

4. รายงานผลการด าเนินงาน การสอนงาน การให้ค าปรึกษา ตาม
แผนการเสรมิสร้างความผาสุกและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2556 
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แผนการด าเนินงานตาม      แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
25 (3) โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสายงานหลัก 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะของข้าราชการกรม
ชลประทาน (ภารกิจหลัก) 
 

         เสรมิสร้างสมรรถนะแก่
ผู้บังคับบัญชาและ
หัวหน้างาน 

ส่วนฝึกอบรมและ
ส่วนบริหารงาน
บุคคล 

 

ระดับ 1 : ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ความสามารถ และทักษะของข้าราชการกรมชลประทาน (ภารกิจ
หลัก)  

            

ระดับ 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่อง ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

            

ระดับ 3 : การเก็บข้อมลูยืนยันกับข้าราชการภารกิจหลักที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค  
 

            

ระดับ 4 : รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูความรู้ความสามารถ และทักษะ 
น าเสนอคณะที่ปรึกษาฯ พิจารณาและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 

            

ระดับ 5 : สรุปผลการด าเนินการเพื่อจัดท าร่างความรูค้วามสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรม
ชลประทาน (ภารกิจหลัก) ให้กรมอนุมัต ิ
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
25 (4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

จัดท ารายละเอียดเสนอ ผส.บค. ผา่น รธร. 
เพื่ออนุมัติจัดโครงการ จ านวน 1 รุ่น 

             พัฒนา
สมรรถนะของ
ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น 

ส่วนฝึกอบรม 
สบค. 

504,960.- 
(ได้รับอนุมตัิ
การจัดสรร
งบประมาณ
แล้ว) 
 
 

ประสานงานและเตรยีมความพร้อมจัดโครงการ               

ด าเนินการจัดโครงการ              

ประเมินผลโครงการ                                                     

ติดตามผลโครงการ              
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แผนการด าเนินงานตาม      แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
26 โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ให้ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม จดัท าค ารับรองระดับส านัก/กอง/ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 

         มีระบบการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ผู้บังคับบัญชา/ทั้ง
หน่วยงาน ทุกระดับ 

 

2. ส านัก/กอง/กลุม่ สื่อสารค ารับรองการปฏิบัตริาชการให้บุคลากรทุก
คน ทุกระดับ รับทราบและน าไปสูก่ารปฏิบัต ิ

     
 
 

       

3. กองแผนงานก าหนดการติดตามการรายงานผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/กลุ่ม  
 

            

4. ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีรับผดิชอบดูแลตัวช้ีวัดตามค ารับรองติดตามผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีงานมีปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาไมส่ามารถปฏิบัติงานให้บรรลตุามเป้าหมาย
ได้ ให้ผู้บังคับบญัชาให้ค าปรึกษาแนะน าในการแก้ปัญหา อุปสรรค 
ดังกล่าวด้วย 
 

            

5. รายงานผลใหต้รงตามก าหนดเวลา  
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2556 
27 (1) โครงการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ส านัก กอง กลุ่ม ก าหนดแผนกจิกรรมการท างานเป็นทีม      
 
 

    มีการท างานเป็นทีมใน
หน่วยงาน 

ส านัก / กอง / กลุ่ม  

๒.เผยแพร่แผนกิจกรรมการท างานเป็นทีม       
 
 

   

๓.ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด          
 
 

๔.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เสรมิสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2556 
27 (2) โครงการชลประทานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ส านัก กอง กลุ่ม ด าเนินการจัดหรือเข้าร่วมกจิกรรมเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร 
 
 

         บุคลากรกรมชลประทาน
มีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง     
ผู้ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติ       
ผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร และ
ระหว่างหน่วยงานกับ
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

ส านัก/กอง/กลุ่ม  

๑.1 จัดกิจกรรมเสรมิสร้างความสมัพันธ์ภายในฝ่าย /ส่วน/กลุม่  
 

         
 
 

  

๑.2  จัดกิจกรรมตาม 1.๑ และจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์
ภายในกอง ส านัก กลุ่ม 

 
 
 

         
 
 

  

๑.3  จัดกิจกรรมตาม ๑.๑  1.2  และจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกอง ส านัก กลุม่ 

 
 
 

         
 
 

  

๑.๔ จัดกิจกรรมตาม 1.๑  ๑.๒ ๑.๓ และจัดหรือเข้าร่วมกจิกรรม
เสรมิสร้างความสัมพันธ์ภายในกรมชลประทาน 

 
 
 

         
 
 

  

๑.๕ จัดกิจกรรมตาม ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ และจัดหรือเข้าร่วมกจิกรรม
เสรมิสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
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แผนการด าเนินงานตาม    แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
28 (1) โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.  คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม 3 คณะตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการก ากับและบริหารความ
เสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 
(ตามค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 452/ 2555 ลงวันที่ 
20 เมษายน 2555) ประชุมจัดท าร่างแผนบริหารความ
เสี่ยง (ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกที่ ส่ งผลต่อการบรรลุภารกิจ )  ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

1.1  คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาแหล่งน้ า 

1.2  คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การบริหารจัดการน้ า 

1.3  คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

         ร่างแผนบริหารความเสีย่ง  
(ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
1. ร่างแผนฯตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ า 
2. ร่างแผนฯตามยุทธศาสตร์
ที ่2 การบริหารจัดการน้ า 
3. ร่างแผนฯยุทธศาสตร์ที ่3 
การป้องกันและบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ า 

 

1. คณะท างานฝ่าย
เลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ า 
2. คณะท างานฝ่าย
เลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์
ที ่2 การบริหารจัดการน้ า 
3. คณะท างานฝ่าย
เลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์
ที ่3 การป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

 

3,000 บาท 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

2. ประชุมคณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยง
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน (ตาม
ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 452/ 2555 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2555) พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง (ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ ) ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

 
2.1  คณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยงเชิง
น โ ยบายและยุ ท ธศาสตร์ ขอ งกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ า 
2.2  คณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยงเชิง
น โ ยบายและยุ ท ธศาสตร์ ขอ งกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ า 
2.3  คณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยงเชิง
น โ ยบายและยุ ท ธศาสตร์ ขอ งกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้ า 

         แผนบริหารความเสี่ยง (ที่
สอดคล้องกับการเปลีย่น 
แปลงของสถานการณ์
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ) ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2556 
1.แผนฯตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ า 
2.แผนฯตามยุทธศาสตร์ที ่2  
การบริหารจัดการน้ า 
3.แผนฯตามยุทธศาสตร์ที ่3  
การป้องกันและบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ า 

1.คณะกรรมการก ากับและ
บริหารความเสี่ยงเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
แหล่งน้ า 
2.คณะกรรมการก ากับและ
บริหารความเสี่ยงเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร
จัดการน้ า 
3. คณะกรรมการก ากับ
และบรหิารความเสี่ยงเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ป้องกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ า 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 บาท 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

3.  ประ ชุมคณะกรรมการนโยบายและบริ ห าร
ยุทธศาสตร์  ก รมชลประทาน   (ต ามค าสั่ งก รม
ชลประทาน ที่ ข 452/ 2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2555)พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
(ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกที่ ส่ งผลต่อการบรรลุภารกิจ )  ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

         แผนบริหารความเสี่ยง (ที่
สอดคล้องกับการเปลีย่น 
แปลงของสถานการณ์ภาย 
นอกท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ) ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2556 ที่ผา่น
ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารยุทธศาสตร์ กรม
ชลประทาน 

2,500 บาท 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง (ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
บรรลุภารกิจ) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ให้อธิบดีลง
นาม 

         แผนบริหารความเสี่ยง (ที่
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ที่อธิบดี
ลงนามแล้ว 

คณะท างานฝา่ยเลขานุการ
ร่วม 

ไม่ม ี

5. สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง (ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
บรรลุภารกิจ) ประจ าปีงบประมาณ 2556ให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมตามแผนฯ ได้รับทราบ ถือปฏิบัติ และ
รายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

    วันท่ี 
1-15 

    เอกสารแผนบริหารความ
เสี่ยง (ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

คณะท างานฝา่ยเลขานุการ
ร่วม 

100,000 
บาท 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

6. ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามแผนฯ รายงานผลการ
ด าเนินงานส่งให้คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม 3 คณะ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการก ากับและ
บริหารความเสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

     วั
นท่ี 3 

วั
นท่ี 3 

วั
นท่ี 3 

วั
นท่ี 3 

ข้อมูลผลความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (ที่
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

ผู้เกี่ยวข้องใน ส านัก/กอง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

ไม่ม ี

7. คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม 3 คณะตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการก ากับและบริหารความ
เสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 
วิเคราะห์สรุปประมวลผลการด าเนินงานประจ าเดือน   
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ประจ าเดือน 

7.1 7.1 คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาแหล่งน้ า 

7.2 7.2 คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการน้ า 

7.3 7.3 คณะท างานฝ่ายเลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

     วันท่ี 6 วันท่ี 6 วันท่ี 6 วันท่ี 6 รายงานวิเคราะหส์รุป
ประมวลผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนแตล่ะประเด็น
ยุทธศาสตร์เปรยีบเทียบกับ
เป้าหมายประจ าเดือน 

 

1.คณะท างานฝ่าย
เลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ า 
2.คณะท างานฝ่าย
เลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์
ที ่2การบริหารจดัการน้ า 
3.คณะท างานฝ่าย
เลขานุการร่วม ยุทธศาสตร์
ที ่3 การป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

ไม่ม ี
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

8. ประชุมคณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยง
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
พิจารณาผลการด าเนินงานประจ าเดือนแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ให้สามารถแก้ไขได้อย่าง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 

8.1 8.1 คณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยงเชิง
น โ ยบายและยุ ท ธศาสตร์ ขอ งกรมชลประทาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ า 

8.2 8.2 คณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยงเชิง
น โ ยบายและยุ ท ธศาสตร์ ขอ งกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ า 

8.3 8.3 คณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยงเชิง
น โ ยบายและยุ ท ธศาสตร์ ขอ งกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้ า 

     วันท่ี 
10 

วันท่ี 
10 

  ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน ให้สามารถแก้ไข
ได้อย่างสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ 

1.คณะกรรมการก ากับและ
บริหารความเสี่ยงเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
แหล่งน้ า 
2.คณะกรรมการก ากับและ
บริหารความเสี่ยงเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร
จัดการน้ า 
3. คณะกรรมการก ากับ
และบรหิารความเสี่ยงเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ป้องกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ า 

6,000 บาท 
 

9. ประชุมคณะกรรมการก ากับและบริหารความเสี่ยง
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
พิจารณาสรุปบทเรียนเพื่อน าไปปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงทบทวนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์
กรมชลประทาน 

        วันท่ี 
20 

รายงานการสรุปบทเรียนเพื่อ
น าไปปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสีย่งทบทวนนโยบาย
เชิงยุทธศาสตรส์ู่วิสยัทัศน์
กรมชลประทาน 

คณะกรรมการก ากับและ
บริหารความเสี่ยงเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน 

2,500 บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณ 117,000 
บาท 
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แผนการด าเนินงานตาม    แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
28 (2) โครงการศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อนโยบายยุทธศาสตร์พันธกิจภาพรวมของกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การรวบรวมข้อมลูผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัด
ตามยุทธศาสตร์กรม 
 

         รายงานผลการศึกษาปจัจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายยุทธศาสตร ์   
พันธกิจในภาพรวมของกรม 

คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5,600 บาท 

2. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อจ าแนกปัญหาที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก 

         

3. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
จากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
-ระดับผู้บริหาร 
-ระดับผู้ปฏิบัต ิ
 

         

4. สรปุผลและจัดท ารายงานการศึกษาปัจจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อนโยบายยุทธศาสตร์ พันธกิจใน
ภาพรวมของกรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา หรือลดผลกระทบต่อปัญหา 
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แผนการด าเนินงานตาม   แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
30 กิจกรรมการน าผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลไปขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

 

ผลผลิต 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
 

ก.พ. 

1. 1. ก าหนดแนวทางการเสนอแนะการน าผลงานริเริ่ม
สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์หรือส่งการขยายผล 

           การน าผลงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ (RID 
INNOVATION 
2012) ไป  ขยาย
ผลเพื่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

KM TEAM  

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่กรม
แต่งตั้งให้ข้อเสนอแนะในการน าผลงานท่ีไดร้ับรางวัลไปขยาย
ผลต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน
เสนอกรมอนุมัต ิ

 

         

 

3. แจ้งแนวทางการขยายผลที่กรมอนุมัติให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบไปด าเนินการ 

 

 
         

 

4. ติดตามผลน าผลทีไ่ดร้ับรางวัลไปขยายผลตามที่กรมสั่งการ  
      

 

 
  

 

5. สรปุรายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมพิจารณา  
     

 

 
   

 



 

ล าดับที ่ ประเด็นค าถาม Organization Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์  
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556) 

ระดับ
ความ
ส าคัญ 

Gap 

17 ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 8.1 0.6 
18 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์ 8.3 0.8 
19 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
8.1 0.9 

20 สภาพแวดล้อมการท างาน ในปัจจุบันท าให้ข้าพเจ้าท างานอย่างมีความสุข 8.2 1.0 
21 ปริมาณงานท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8.1 0.9 
22 ข้าพเจ้าไดร้ับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ 8.1 1.2 
23 ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยนิดีที่จะปฏิบตัิงานอย่างเต็มทีเ่พื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 8.8 0.2 
24 ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรทีทุ่่มเทให้แก่องค์การอย่าง

เหมาะสม 
7.8 1.4 

25 ข้าพเจ้าสามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน   ได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้รับการ
สนับสนุนเพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จ 

8.3 0.8 

26 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 

8.2 0.7 

27 ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสรมิการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการท างานที่มี
คุณภาพดี 

8.3 0.9 

28 ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณภ์ายนอกท่ีส่งผล
ต่อการบรรลภุารกิจ 

8.1 0.8 

29 ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจา้ไดเ้รียนรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม่ๆ  และมีประสบการณม์ากขึ้น 

8.2 0.5 

30 ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการน าการเรยีนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รบับริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

8.1 0.9 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญกับช่องว่างความพงึพอใจ                            
ในการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

Urgent Solve 

Solve 
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 เกณฑ์การเลือกโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อด าเนินการในแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน ประจ าปี 2556 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

หัวข้อย่อยที ่
ข้อค าถาม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์การพิจารณา 

Gap 
ผลกระทบ 

(ระดับความส าคัญ) 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 

โอกาสจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2556 

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 
27 

 
 
 
 

 

ส่วนราชการของข้าพเจา้
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
และการท างานที่ม ี
คุณภาพดี  

1. โครงการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
 
 
 
 

 

2. โครงการชลประทานสัมพันธ์
สร้างสรรค์องค์กร 

0.9 8.3 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 
 
ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 

 

18 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการ
องค์การให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ตามยุทธศาสตร์  

โครงการพัฒนาผู้บริหารตามแผนพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทานประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2556 
 

0.8 8.3 ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 
 

  

25 ข้าพเจ้าสามารถขอ
ค าปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชา / หัวหน้า
งานได้ตลอดเวลา รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้
การท างานประสบ
ความส าเร็จ  

1. โครงการทบทวนและจัดท า
หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย 
 

 
2. กิจกรรมการจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง การ
สอนงาน และการให้ค าปรึกษาตาม
โครงการเสริมสร้างระบบการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 
 

3. โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสายงาน
หลัก 
 
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

0.8 8.3 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 
 
 
 
 

ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 
 

 
 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

20 สภาพแวดล้อมการท างาน
ในปัจจุบันท าให้ท างาน
อย่างมีความสขุ  

 

1. กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ
ต่อเติมอาคารสถานที่ท างานตาม
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 

2. กิจกรรมการจัดระเบียบสถานที่
ท างาน/กิจกรรม 5 ส  
ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

1.0 8.2 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 
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เกณฑ์การเลือกโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อด าเนินการในแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน ประจ าปี 2556 

ต้อง
ปรับปรุง 

หัวข้อย่อยที่ 
ข้อค าถาม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

เกณฑก์ารพิจารณา 

Gap 
ผลกระทบ 

(ระดับความส าคัญ) 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 

โอกาสจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2556 

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 
24 ส่วนราชการมีการให้รางวัล

หรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่
ทุ่มเทใหแ้ก่องค์การอย่าง
เหมาะสม 

โครงการประกาศเกียรติคุณผู้ท า
ความดีและมีผลงานดี 
 

1.4 7.8 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

  

22 ได้รับการสนับสนุนให้มี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ  

โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ทันสมัยให้เพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1.2 8.1 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

  

19 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดี
ขึ้น  

1. โครงการจัดการข้อร้องเรียนร้อง
ทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
2. โครงการทบทวนและจัดท า
หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้ง
โยกย้าย 
 
3. โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในองค์กร 

0.9 8.1 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 
 

 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 
 

 
ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมาย มีความสมดุลกับ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

โครงการทบทวนการมอบหมายงาน
ให้ชัดเจนเหมาะสม 
 

0.9 8.1 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรทีมีต่อ
องค์การประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

  

30 ส่วนราชการของข้าพเจา้มี
การน าการเรยีนรู้จาก
บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการ
ระบบงาน ขั้นตอนการท างาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมการน าผลงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลไปขยายผล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

0.9 8.1 แผนการจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 

  

28 ส่วนราชการของข้าพเจา้
สามารถปรับตัวได้ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ 

1. โครงการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการศึกษาปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อนโยบายยุทธศาสตร์  
พันธกิจในภาพรวมของกรม 

0.8 8.1 แผนปฏบิตักิารประจ าปี
ของคณะกรรมการก ากบั
และบรหิารความเสี่ยง
เชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน ตามค าสั่ง
กรมที่ ข 452/2555 
ลงวันที่ 20 เมษายน 
2555 
 
 
 

สอดคล้องกบัหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ผู้เช่ียวชาญ 
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เกณฑ์การเลือกโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อด าเนินการในแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน ประจ าปี 2556 

 

รักษาไว้
และเพิ่ม
การประ 
ชาสัม 

พันธ์ หัว 
ข้อย่อยท่ี 
 

ข้อค าถาม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์การพิจารณา 

Gap 
ผลกระทบ 

(ระดับความส าคัญ) 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 

โอกาสจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2556 

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 

23 ข้าพเจ้ามีความมุง่มั่นต้ังใจและ
ยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย  

1. โครงการประเมินสมรรถนะของ
ข้าราชการ 
 
 
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

0.2 8.8 ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 
 
 

ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 ข้าพเจ้ารู้สึกวา่งานของข้าพเจา้
มีความท้าทาย และช่วยให้
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม่ๆ และมี
ประสบการณ์มากขึ้น 

โครงการทบทวนการมอบหมายงานให้
ชัดเจนเหมาะสม (เป็นโครงการ
เดียวกับข้อ 21) 
 

0.5 8.2 ตามแผนกลยุทธ์
เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของ
บุคลากรทีมีต่อองค์การ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2556 

  

26 ผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน
ของข้าพเจา้มักจะติดตามความ
คืบหน้าของงานเพื่อช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงาน  

โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
ส านัก/กอง 
 
 

0.7 8.2 ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับกรมและ
ระดับส านัก/กอง 

  

 

รักษาไว้ 
หัวข้อย่อยที่ ข้อค าถาม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

เกณฑก์ารพิจารณา 

Gap 
ผลกระทบ 

(ระดับความส าคัญ) 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 

โอกาสจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2556 

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 
17 ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและ  

กลยุทธ์ของส่วนราชการ 
โครงการสื่อสารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
กรมสู่ระดับบุคคลในทุกส านัก/กอง/
กลุ่ม (ผ่านกิจกรรม KMส านัก/กอง) 
 

0.6 8.1 แผนการจัดการความรู้
ระดับส านัก/กอง / กลุ่ม
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2556 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 อักษรสีแดงหมายถึงโครงการที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (Urgent solve) เนื่องจาก มี gap สูง และมีความส าคัญต่อการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

 

 อักษรสีน าเงินหมายถึงโครงการที่ต้องแก้ไข (solve) เนื่องจาก มี gap สูง  

 



สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพือ่น าไปก าหนดกจิกรรมในแผนงาน

1) ทศิทางองค์การ
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

17. ขา้พเจา้เขา้ใจ
ทิศทางและกลยทุธ์
ของส่วนราชการ 
(0.6)

1.ผูป้ฏิบติังานขาด
การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทาง
และกลยทุธ์ของกรม

2.ผูป้ฏิบติังานไม่
เขา้ใจทิศทางและกล
ยทุธ์ของกรมฯ อยา่ง
แทจ้ริง

1.ผูบ้ริหารตั้งธงมาก่อน
2.ผูป้ฏิบติัขาดความใส่ใจ
3.ขาดความรับฟังความ
คิดเห็นจากผูป้ฏิบติังานอยา่ง
ทัว่ถึง
4.ไม่เช่ือมัน่วา่แสดงความ
คิดเห็นแลว้จะไดป้ระโยชน์

1.ขาดการส่ือสารการ
ประชาสัมพนัธ์
2.มีการเปล่ียนแปลงทิศทาง
และกลยทุธ์กรมบ่อย
3.ขาดความใส่ใจของ
ผูป้ฏิบติังาน
4.เขา้ใจยาก
5.รู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีไกลตวั

1.จดัท าประชาพิจารณ์ใน
องคก์ารอยา่งกวา้งขวางและ
ทัว่ถึง
2.ร่วมตดัสินใจโดยการแสดง
ประชามติ

1.จดัใหมี้การอบรมและ
ประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้ฏิบติังาน
เขา้ใจถึงกลยทุธ์กรมไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง
2.ใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางและกล
ยทุธ์ของกรม

1.โครงการส่ือสารถ่ายทอด
แผนกลยทุธ์กรมสู่บุคคล
ในทุกส านกั/กอง/กลุ่ม 
(ผา่นกิจกรรม KM ส านกั
ส านกั/กอง/กลุ่ม)

เพื่อใหบุ้คลากรของ
กรมมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทาง
และกลยทุธ์ของ
กรม

เพื่อประชาสัมพนัธ์
และสร้างความ
เขา้ใจถึง
ความส าคญัของ
การด าเนินงานตาม
ทิศทางและกลยทุธ์
ของกรม

1



สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพือ่น าไปก าหนดกจิกรรมในแผนงาน

2) ผู้น า

ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

18.ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่
ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการ
องคก์ารใหบ้รรลุ
เป้าหมายไดต้าม
ยทุธศาสตร์ (0.8)

ขาดความเช่ือมัน่ในตวั
ผูบ้งัคบับญัชา

1. ผูบ้งัคบับญัชาไม่
มีความรู้
ความสามารถ
ครบถว้นรอบดา้น
ตามยทุธศาสตร์
2. ผูบ้งัคบับญัชา
ขาดทกัษะดา้นการ
บริหาร

1. เสริมสร้างสมรรถนะใน
ส่วนท่ีบกพร่อง
2. สร้างมาตรฐาน
กระบวนการแต่งตั้งใหช้ดัเจน

โครงการพฒันาผูบ้ริหาร
ตามแผนพฒันาบุคลากร
กรมชลประทานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

-เพื่อพฒันา
ความสามารถ
ของผูบ้ริหารดา้น
การบริหาร
จดัการองคก์าร
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

2



สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพือ่น าไปก าหนดกจิกรรมในแผนงาน

2) ผู้น า
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

19. ผูบ้ริหาร/
ผูบ้งัคบับญัชา เปิด
โอกาสใหบุ้คลากรมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
อิสระเพื่อการพฒันา
องคก์ารใหดี้ข้ึน (0.9)

บุคลากรไม่มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระ

1. ผูบ้งัคบับญัชาไม่รับฟัง
ความคิดเห็นเพราะสาย
การบงัคบับญัชาห่างกนั
2. ขาดช่องทางแสดง
ความคิด
3. ขาดการท างานแบบมี
ส่วนร่วม
4. ขาดการท างานบูรณา
การร่วมกนั ท าใหมี้การ
ท างานแยกส่วน (Si Lo)

1. เสริมสร้างภาวะผูน้ าของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
2.ส่งเสริมการท างานแบบ
บูรณาการ
3.ก าหนดช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นใหช้ดัเจน

1.โครงการจดัขอ้
ร้องเรียนร้องทุกขด์า้น
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
2.โครงการทบทวนและ
จดัท าหลกัเกณฑ์/แนว
ทางการแต่งตั้งโยกยา้ย
3.โครงการพฒันา
ระบบส่ือสารภายใน
องคก์ร

-เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน
การแสดงความ
คิดเห็นต่อการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็น
ระบบ
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

3) วฒันธรรมและบรรยากาศการท างาน
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

20. สภาพแวดลอ้ม
การท างานใน
ปัจจุบนัท าให้
ท างานอยา่งมี
ความสุข (1.0)

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบติังานอยา่งมี
ความสุข

-พื้นท่ีในการท างานไม่
เพียงพอกบับุคลากร
-ขาดการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานท่ี
-สถานท่ีท างานอยูใ่กล้
ส่ิงแวดลอ้มไม่ดี (ตวัอยา่ง 
หอ้งท างานอยูใ่นพื้นท่ีทิ้งขยะ
หรือเสียงรบกวน)

-ปรับสภาพภูมิทศัน์สถานท่ี
ท างาน
- ปรับปรุงรูปแบบอาคารให้
เหมาะสมกบั สถาปัตยภ์ูมิ
ทศัน์

1. กิจกรรมการปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารสถานท่ีท างาน
ตามโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน
2. กิจกรรมการจดั
ระเบียบสถานท่ีท างาน/
กิจกรรม 5 ส ตาม
โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน

-เพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีดีท่ีเหมาะสม
ต่อการปฏิบติังานอยา่ง
มีความสุข
-ใหบุ้คลากรมี
สุขอนามยัท่ีดี

4



สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

3) วฒันธรรมและบรรยากาศการท างาน
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

21.ปริมาณงานท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บ
มอบหมาย มีความ
สมดุลกบัเวลาท่ีใชใ้น
การปฏิบติังาน (0.9)

 จ  านวนบุคลากรไม่
สมดุลกบัปริมาณงาน

-ขาดอตัราก าลงัทดแทน
-ศกัยภาพของบุคลากรไม่
เพียงพอกบัการปฏิบติังาน
-ขาดการวางแผนงานท่ีดี
-การมอบหมายงานไม่
เหมาะสม/ไม่เป็นธรรม

-เกล่ียอตัราก าลงัให้
เหมาะสม
-พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
-จดัท าแผนปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน
- ปรับปรุงการมอบหมาย
งานรายบุคคลให้เหมาะสม

โครงการทบทวนการ
มอบหมายงานให้
ชดัเจนเหมาะสม

-เพื่อปรับปรุงกรอบ
อตัราก าลงัให้
เหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัภารกิจกรม
-เพื่อปรับปรุงระบบ
การมอบหมายงานให้
เหมาะสม
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

3) วฒันธรรมและบรรยากาศการท างาน
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

22. ไดรั้บการ
สนบัสนุนใหมี้
อุปกรณ์และเคร่ือง
มือท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานอยา่ง
เพียงพอ (1.2)

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการปฏิบติั
งานท่ีไดรั้บจดัสรรไม่
เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน

-ขาดการส ารวจความ
ตอ้งการครุภณัฑ์ท่ีแทจ้ริง
-มาตรฐานครุภณัฑไ์ม่
ทนัสมยั
-ครุภณัฑท่ี์ไดรั้บไม่ตรงกบั
ความตอ้งการใชง้านจริง
- ไม่มีการจ าหน่ายครุภณัฑ์ท่ี
ช ารุด

-ท าบญัชีส ารวจความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง
- ปรับปรุงมาตรฐาน
ครุภณัฑ์
-ส ารวจครุภณัฑท่ี์ช ารุด

โครงการจดัหาเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัให้
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน

เพื่อใหห้น่วยงานมี
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยัและเหมาะสม
กบัการปฏิบติังานท่ี
แทจ้ริง
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

4) ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

23.ขา้พเจา้มีความ
มุ่งมัน่ตั้งใจและยนิดี
ท่ีจะปฏิบติังานอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อใหส่้วน
ราชการบรรลุ
เป้าหมาย (0.2)

1.ผูป้ฏิบติังานบางส่วน
ขาดความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
และไม่ยนิดีท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี
เพื่อใหก้รมฯ บรรลุ
เป้าหมาย

-ขาดสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและความผกูพนัธ์
ต่อองคก์าร
-ขาดความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังาน
-ขาดความศรัทธาในตวั
ผูบ้ริหาร
-ขาดความเป็นธรรมในเร่ือง
ผลตอบแทน
-การสั่งงานไม่ชดัเจน 
คลุมเครือ

-ส่งเสริมใหมี้การติดตาม
และประเมินผลงานในทุก
ระดบัอยา่งต่อเน่ือง
-พฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานตามภารกิจ
กรม
-จดัใหมี้การยกยอ่งชมเชยผู ้
มีผลการปฏิบติังานดีเด่น

1.โครงการประเมิน
สมรรถนะของขา้ราชการ

- เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานมุ่งมัน่
ตั้งใจและยนิดีใน
การปฏิบติังาน
อยา่งทุ่มเท
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

4) ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

23.ขา้พเจา้มีความ
มุ่งมัน่ตั้งใจและยนิดี
ท่ีจะปฏิบติังานอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อใหส่้วน
ราชการบรรลุ
เป้าหมาย (0.2)

2.ผูป้ฏิบติังานขาด
แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน

-ผลตอบแทนไม่เป็นธรรม
-ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั
เฉพาะบางคน
-ใชร้ะบบอุปถมัภม์ากกวา่
ระบบคุณธรรม
-ขาดเคร่ืองมือในการท างาน
-สภาพแวดลอ้มไม่จูงใจ

-ขอใหผู้บ้ริหารมีจิตส านึกท่ี
เป็นธรรม
-ขอใหก้รมใหค้วามส าคญักบั
งบประมาณในการจดัหา
เคร่ืองมือและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ใหเ้พียงพอ

2.โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการประเมินผล
การปฏิบติังาน

-สร้างแรงจูงใจ
ในการ
ปฏิบติังาน
-เสริมสร้าง
จริยธรรมใน
องคก์าร
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

5) การจูงใจ
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

24. ส่วนราชการมี
การใหร้างวลัหรือ
ยกยอ่งชมเชย
บุคลากรท่ีทุ่มเท
ใหแ้ก่องคก์ารอยา่ง
เหมาะสม (1.4)

บุคลากรขาด
ขวญัและ
ก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน

1. ผูบ้งัคบับญัชาไม่ให้
ความส าคญักบัการยกยอ่งชมเชย 
และการใหร้างวลั
2. การประเมินความดีความชอบ
ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบติังาน
จริง
3. ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนให้
ไดรั้บการพฒันา
4. การเปล่ียนแปลงจากระบบ ซี 
เป็นระบบแท่งท าใหเ้กิดความไม่
เป็นธรรม

1.เพิ่มพนูประสิทธิภาพแล
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติัราชการ
2. สร้างจิตส านึกแก่
ผูบ้งัคบับญัชา
3. สร้างระบบการประเมิน
แบบ 360 องศา
4. ก าหนดใหส้ านกั/กองจดั
กิจกรรมยกยอ่งชมเชย (ราย
เดือน)
5. เปิดเวบ็เพจคนดีศรี
กรมชล

โครงการประกาศเกียรติคุณ
ผูท้  าความดีและมีผลงานดี

1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมขวญั
และก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานแก่บุคลากร
ทุกระดบัชั้น
2. เพ่ือเป็นการ
มอบหมายงานและการ
ประเมินความดีความ 
ชอบตามผลการ
ปฏิบติังานสอดคลอ้ง
และสะทอ้นความจริง
3. เพ่ือปรับเปล่ียน
ทศันคติของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการ
ใหค้วามส าคญักบัการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม
กบัการยกยอ่งชมเชยผูมี้
ผลการปฏิบติังานท่ีดี
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้งานและการก ากบัติดตาม
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

25.ขา้พเจา้สามารถ
ขอค าปรึกษาจาก
บงัคบับญัชา / 
หวัหนา้งานได้
ตลอดเวลา รวมทั้ง
ไดรั้บการสนบัสนุน
เพื่อใหก้ารท างาน
ประสบความส าเร็จ
(0.8)

1.ผูบ้งัคบับญัชา
ขาดความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคลากรใน
หน่วยงานไม่มี
ประสิทธิภาพ

-ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีเวลา
-ผูบ้งัคบับญัชามีอคติต่อ   
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

-มีความเป็นตวัเองสูง(ไม่ฟัง
ความคิดเห็นจากผูอ่ื้น)
-ผูบ้งัคบับญัชาขาดความรู้ความ
ช านาญในเร่ืองนั้นๆ
-ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม
-ขาดการส่ือสารท่ีดีต่อกนั
-ขาดความจริงใจ
-ขาดกระบวนงานในการสร้าง
ความสัมพนัธ์และการส่ือสาร

สร้างเสริมภาวะผูน้ า
ดา้นความสัมพนัธ์ และการ
ส่ือสารในการปฏิบติังาน

-จดักิจกรรมการพบปะพดูคุยกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นประจ าทุก
สัปดาห์อยา่งไม่เป็นทางการ 
เช่น Morning talk การพบปะ
พดูคุยทุกเชา้วนัพุธของผูบ้ริหาร
กระทรวงและกรมฯ

1.โครงการทบทวนและ
จดัท าหลกัเกณฑ/์แนว
ทางการแต่งตั้งโยกยา้ย 
(เป็นโครงการเดียวกบั
โครงการตามขอ้ 19 (2))
2. กิจกรรมการจดัใหมี้
ระบบพี่เล้ียง การสอนงาน 
และการใหค้  าปรึกษาตาม
โครงการเสริมสร้างระบบ
การท างานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ
3.โครงการปรับปรุงความรู้ 
ความสามารถและทกัษะท่ี
จ าเป็นในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการในสายงาน
หลกั
4.โครงการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัตน้

1.เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์
และการส่ือสารท่ี
ดีระหวา่งผูบ้งัคบั
บญัชาและผูใ้ต้
บงัคบับญัชา
2.เพื่อสนบัสนุน
การท างานให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้

10



สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้งานและการก ากบัติดตาม

ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

25.ขา้พเจา้สามารถ
ขอค าปรึกษาจาก
บงัคบับญัชา / 
หวัหนา้งานได้
ตลอดเวลา รวมทั้ง
ไดรั้บการสนบัสนุน
เพื่อใหก้ารท างาน
ประสบความส าเร็จ
(0.8)

3. ผูบ้งัคบับญัชา
ไม่ใหก้ารสนบัสนุน
เพื่อใหง้านประสบ
ความส าเร็จ

-ผูบ้งัคบับญัชาขาดความรู้
ความช านาญในเร่ืองนั้นๆ
-ผูบ้งัคบับญัชาขาดวสิัยทศัน์  
ในการส่งเสริม
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
-ใหค้  าปรึกษาแบบเลือกปฏิบติั
-ความต่อเน่ืองของนโยบาย
ของผูบ้ริหาร (เปล่ียนผูบ้ริหาร
บ่อย)

-เสริมสร้างจริยธรรมให้
ผูบ้ริหาร
-ทบทวนองคค์วามรู้ในสาย
งานนั้น ๆ

-เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ผูบ้งัคบับญัชา
และหวัหนา้งาน
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้งานและการก ากบัติดตาม
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

25.ขา้พเจา้สามารถ
ขอค าปรึกษาจาก
บงัคบับญัชา / 
หวัหนา้งานได้
ตลอดเวลา รวมทั้ง
ไดรั้บการสนบัสนุน
เพื่อใหก้ารท างาน
ประสบความส าเร็จ
(0.8)

4. การติดตามงาน
เพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพ

-ระบบในการติดตามงานไม่มี
ประสิทธิภาพ
-ระบบการจดัเก็บขอ้มูลไม่เป็น
มาตรฐาน
-ผูบ้งัคบับญัชาไม่สนใจในการ
ติดตามงาน
-ผูบ้งัคบับญัชาไม่จริงใจในการ
แกไ้ขปัญหาในงาน

-พฒันาระบบการติดตาม
งาน
-พฒันาระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูล
-เสริมสร้างใหผู้ป้ฏิบติังาน
ทุกระดบัและผูบ้งัคบับญัชา
ใหค้วามส าคญักบัการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน

-เพื่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาและ
หวัหนา้งานสามารถ
ติดตามผลการ
ปฏิบติังานและให้
ค  าปรึกษาได ้กรณี
เกิดปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบติังาน
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้งานและการก ากบัติดตาม

ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

26. ผูบ้งัคบับญัชา 
/ หวัหนา้งานของ
ขา้พเจา้มกัจะ
ติดตามความ
คืบหนา้ของงาน 
เพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังาน (0.7)

ขาดการติดตามผลการ
ปฏิบติังานในหน่วยงาน

-ผูบ้ริหาร  ขาดการเอาใจใส่  
ขอ้มูล  ผลการด าเนินงาน 
การติดตามงาน
- มีแบบรายงานมากและ
ซ ้ าซอ้นท าใหข้อ้มูลในการ
รายงานสับสน
-ผูบ้งัคบับญัชาขาดความรู้
ความเขา้ใจในระบบติดตาม
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั

1) พฒันาระบบการติดตาม
งาน
2) พฒันาระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูล

โครงการติดตามผลการ
ปฏิบติังานตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการระดบัส านกั/
กอง

1) พฒันาระบบ
การติดตามผล
การปฏิบติังาน
และการรายงาน
ผลงาน  
2) พฒันาระบบ
การจดัเก็บขอ้มูล
3) พฒันา
ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานใน
การไดม้าซ่ึง
ขอ้มูล
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน

7) การท างานเป็นทีม
ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

27. ส่วนราชการ
ของขา้พเจา้ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม
เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือ และ
การท างานท่ีมี
คุณภาพดี 
(0.9)

อุปนิสัยชอบการท างาน
คนเดียว

1. ความขดัแยง้ส่วนบุคคล
2. เช่ือมัน่ในตนเองสูง
3. ผูบ้งัคบับญัชาไม่ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม
4. ผูบ้งัคบับญัชาละเลยการ
แกปั้ญหาในหน่วยงาน

1. สร้างระบบการให้รางวลัเป็น
ทีม
2. ส่งเสริมการมอบหมายงาน
เป็นทีม
3. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

1.โครงการเสริมสร้าง
การท างานเป็นทีม
2.โครงการชลประ
ทานสัมพนัธ์สร้าง
สรรคอ์งคก์าร

1. เพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมการ
ท างานเป็นทีม
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความสามคัคีและ
ความผกูพนัใน
หน่วยงาน
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงาน
8) การปรับตวัใหท้นักบัสถานการณ์

ข้อค าถาม ปัญหา สาเหตุเกดิจาก แนวทางแก้ไข ช่ือโครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์

28. ส่วนราชการของ
ขา้พเจา้สามารถ
ปรับตวัไดไ้วต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอก
ท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจ
(0.8)

บุคลากรไม่สามารถ
ปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลง

1. ยงัไม่มีทิศทางท่ีชดัเจนใน
การปรับองคก์ารใหพ้ร้อมรับ
การเปล่ียนแปลง
2. ขาดการส่ือสารเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อ
องคก์ารอยา่งทัว่ถึง เน่ืองจาก
เป็นองคก์ารขนาดใหญ่

1.ก าหนดยทุธศาสตร์การ
บริหารการเปล่ียนแปลงท่ี
ชดัเจน
2. เพิ่มช่องทางในการส่ือสาร
หลายช่องทางอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพิ่มการส่ือสารจากทางเดียว
เป็นสองทาง
4. รับขอ้เสนอแนะจากบุคลากร
ในองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียภายนอกองคก์ารมา
ด าเนินการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
แนวทางการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

1.โครงการจดัท าแผน
บริหารความเส่ียง (ท่ี
สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอก)
2.โครงการศึกษา ปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อนโยบายยทุธศาสตร์
พนัธกิจในภาพรวมของ
กรม

1. เพื่อใหอ้งคก์าร
สามารถปรับตวั
ไดท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลง
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สรุปการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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29.ขา้พเจา้รู้สึกวา่งาน
ของขา้พเจา้มีความ
ทา้ทาย และช่วยให้
ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้
พฒันาทกัษะ
ความสามารถใหม่ ๆ 
และมีประสบการณ์
มากข้ึน

1. กระบวนการท่ีเช่ือมโยง
นโยบายผลการเรียนรู้ไป
ใชใ้นการปรับปรุง
กระบวนการไม่ต่อเน่ือง 
2.ไม่มีการน าขอ้มูลผลการ
เรียนรู้นวตักรรมจาก
บุคลากรภายในกรมรวมทั้ง
ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมาใชป้รับปรุง
กระบวนการอยา่งเป็น
ระบบ

-ขาดการสรุปบทเรียนผล
การด าเนินงานของบุคลากร
ภายในองคก์าร เพื่อเผยแพร่ 
Best Practice และ Lesson 
learn เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการท างาน
-ขาดการส ารวจความ
ตอ้งการความคาดหวงัความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อ
น ามาปรับปรุงกระบวนการ
-ขาดการส่งเสริมการน า
นวตักรรมไปต่อยอด การ
ปรับปรุงกระบวนการ

-มอบหมายงานใหต้รงกบั
ความรู้ความสามารถ
-โยกยา้ยบุคลากรใหต้รง
กบัความรู้ความสามารถ
-เม่ือมอบหมายงานแลว้
ใหอิ้สระในการปฏิบติังาน
-จดัใหมี้การสรุปบทเรียน
ผลการด าเนินการของ
บุคลากรภายในองคก์าร
-จดัใหมี้การส ารวจความ
ตอ้งการความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย
-น าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ได้
ไปใชใ้นการปรับปรุง
กระบวนการ
-ส่งเสริมการต่อยอด
นวตักรรมไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการ

โครงการทบทวนการ
มอบหมายงานใหช้ดัเจน
เหมาะสม (เป็นโครงการ
เดียวกบัขอ้ 21)

เพื่อใหอ้งคก์ารน า
ผลการเรียนรู้จาก
บุคลากร
ผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย
ไปใชใ้นการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
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30. ส่วนราชการมี
การน าการเรียนรู้
จากบุคลากร
ภายใน ผูรั้บ
บริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย
มาใชใ้นการปรับ
ปรุงกระบวนการ
ระบบงาน ขั้น
ตอนการท างานให้
ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

-บุคลากรบางส่วนไม่ไดรั้บ
การมอบหมายงานท่ีทา้ทาย
-การมอบหมายงานไม่เป็น
ธรรม
-บุคลากรขาดโอกาสในการ
ไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้
ทาย
-บุคลากรไม่สนใจเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ

-ชอบท างานตามแนวทางเดิมไม่
ชอบเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก
1.กลวัเหน่ือย
2.ผลตอบแทนเท่าเดิม
 (ขาดแรงจูงใจ)
-ไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
การปรับปรุงกระบวนงาน
-ขาดกิจกรรมในการเช่ือมโยง

-ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานใหช้ดัเจน
-ผูบ้ริหารตอ้งมีการสั่งการท่ี
ชดัเจนตามสายบงัคบับญัชา
-เพิ่มช่องทางการส่ือสารให้
ชดัเจน
-กระจายการมอบหมายงาน
ท่ีทา้ทายใหบุ้คลากรท่ีมี
ศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและเป็น
ธรรม
-พฒันาบุคลากรทุกระดบั
ใหไ้ดเ้รียนรู้ทกัษะและ
เทคโนโลยใีหม ่ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน

กิจกรรมการน าผลงาน
ริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
รางวลัไปขยายผลเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน

เพื่อพฒันา
บุคลากรใหมี้
ความรู้ทกัษะและ
ประสบ
การณ์การท างาน
ท่ีทนัสมยั
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