
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา
และโครงการชลประทาน

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

รองผู้อ านวยการ ส านักงานชลประทานท่ี ๒



6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความร้้

3. การให้ความส าคัญ
กับผ้้รับบริการและ
ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การน า
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ลักษณะส าคัญขององค์กร 

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

7. ผลลัพธ์
การด าเนินการ

เกณฑก์ารพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)



ลักษณะส าคญัขององคก์ร

ลักษณะส าคัญขององค์กรประกอบดวูย 2 หมวด

1. ลักษณะองค์กร ประกอบดูวย

ก. ลักษณะพืน้ฐานของสว่นราชการ

ข. ความสมัพนัธ์ภายในภายนอกองคก์ร

2. ความทูาทายขององค์กร

ก. สภาพการแขง่ขนั

ข. ความทูาทายเชิงยุทธศาสตร์

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ



1. ลักษณะองคก์ร 

1) -พันธกิจหนูาที่ตามกฎหมายของสว่นราชการ

-มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการใหูบริการแก่ผู้รับบริการ

2) วิสยัทัศน์ เปูาประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของสว่น
ราชการ/โครงการคืออะไร

3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในโครงการฯ เป็นอย่างไร เช่น 
ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับต าแหน่ง ขูอก าหนดพิเศษใน
การปฏิบัติงาน เป็นตูน

4) สว่นราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ส าคัญอะไรบูาง ในการใหูบริการและการปฏิบัติงาน

5) สว่นราชการ/โครงการ ด าเนินการภายใตูกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขูอบังคับที่ส าคัญอะไรบูาง 

ก. ลกัษณะส ำคญัพืน้ฐำนของสว่นรำชกำร



6) โครงสรูางองค์กร และวิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการก ากับด้แล
ตนเองที่ดีเป็นเช่นไร

7) สว่นราชการหรือองค์กรท่ีเกี่ยวขูองกันในการใหูบริการหรือสง่
มอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบูาง มีบทบาทอย่างไรในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

• ขูอก าหนดท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีอะไรบูาง

• มีแนวทางและวิธีการสือ่สารระหว่างกันอย่างไร

8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดูสว่นเสยีหลักของสว่น    
ราชการ/โครงการ คือใครบูาง

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดูสว่นเสยีเหล่าน้ีมีความ 
ตูองการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบูาง

- แนวทางและวิธีการสือ่สารระหว่างกันคืออะไร

1. ลักษณะองคก์ร 1. ลักษณะองคก์ร 

ข. ควำมสมัพนัธภ์ำยในภำยนอกองคก์ร



2. ความท้าทายต่อองคก์ร

9) -สภาพการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกของโครงการ เป็นเช่นใด

- ประเภทการแข่งขัน และจ านวนค่้แข่งขันในแต่ละประเภทเป็น
เช่นใด

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันใน
ประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับค่้แข่งเป็นอย่างไร

10)  - ปัจจัยส าคัญที่ท าใหูสว่นราชการประสบความส าเร็จเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่้แข่งคืออะไร

- ปัจจัยแวดลูอมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขัน
ของสว่นราชการคืออะไร

11) ขูอม้ลเชิงเปรียบเทียบและขูอม้ลเชิงแข่งขันมีแหล่งขูอม้ลอย่้ที่ 
ใดบูาง

12) ขูอจ ากัดในการไดูมาซ่ึงขูอม้ลเชิงเปรียบเทียบ และขูอม้ลเชิง

แข่งขันมีอะไรบูาง (ถูามี)

ก. สภาพการแข่งขัน

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpcKQ-vHSAhUFt48KHbqGC-0QjRwIBw&url=https://prakal.wordpress.com/2014/03/20/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89/&psig=AFQjCNHZnjFQEbdbQlqHkUUOyqrxFORDEQ&ust=1490541328661498


(13) ความทูาทายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ ใน
พืน้ที่ คืออะไร

• ความทูาทายตามพนัธกจิ

• ความทูาทายดูานปฏิบัติการ

• ความทูาทายดูานทรัพยากรบุคคล

2. ความท้าทายต่อองคก์ร

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์



(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสทิธิภาพของโครงการฯ เพือ่ใหู
เกดิผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบูาง

(15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างไร

2. ความท้าทายต่อองคก์ร

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ

ง. ข้อม้ลสรุป

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา
และโครงการชลประทาน





หมวด 1 การบริหารองค์กรที่ดี

1.1 การน าองค์กร มี 2 หมวด

• ก. การก าหนดทิศทางและการก ากับด้แล
องค์การ (มี 7 ขูอ)

• ข. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (มี 1 ขูอ)

1.2 การบริหารยุทธศาสตร์และการน าไปส้่
การปฏิบัติ (มี 4 ขูอ)

1.3 การจัดการความร้้และฐานข้อม้ลเพื่อการ
ปฏิบัติ (มี 6 ขูอ)

1.4 การพัฒนาองค์กร มี 3 หมวด

• ก. ระบบงาน (มี 4 ขูอ)

• ข. การเรียนรู้ของบุคลากรและการสรูาง
แรงจ้งใจ (มี 2 ขูอ)

• ค. การเสริมสรูางความผาสกุ (มี 1 ขูอ)

ลักษณะ

ส าคัญ

ขององค์กร 

สภาพแวดลูอม

ความสมัพันธ์

และความ

ทูาทาย

3. การใหคูวามส าคัญ
กับผู้รบับรกิารและ
ผู้มีสว่นไดูสว่นเสยี

1. การน าองค์กร

2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์
และกลยุทธ์

4. การวัด การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู้

6. การจัดการกระบวนการ

5. การมุ่งเนูนทรพัยากรบุคคล

หมวด 1
การบริหาร
องค์กรทีด่ี

เกณฑ ์PMQA VS  เกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการโครงการ



หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

(1) การน านโยบายกรม ไดูแก่ วิสยัทัศน์  ค่านิยม  เปูาประสงค์  หรือผล
การด าเนินงานที่คาดหวังไปถ่ายทอดส่ก้ารปฏิบัติ

(2) การด าเนินการของโครงการ ตามมาตรการโปร่งใสของกรม
ชลประทาน  และ พรบ.ขูอม้ลข่าวสาร

(3) การถ่ายทอดใหูผู้ปฏิบัติทราบ  (วิธีการถ่ายทอด  จ านวนช่องทาง  
ความถี่ในการถ่ายทอด)

(4) การมอบหมายงาน (เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ)  เช่น  ค าสัง่
มอบหมายงาน  ฯลฯ

(5) การติดตามความกูาวหนูา และผลการด าเนินงานของโครงการฯ ตาม
ทิศทาง  ค่าเปูาหมาย  และตัวช้ีวัด และการทบทวนผลการด าเนินการ

1.1.  การน าองค์กร

ก. การก าหนดทิศทางและการก ากับด้แลตนเองที่ดีของโครงการ



หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

(6) การรายงานผลการด าเนินการ  และแนวทางการแกไูขปัญหาใหูผู้บริหารทราบ (วิธีการ  ความถี่)

(7) การสรูางบรรยากาศ  ความร่วมมือ  ผ้กพนั  เพือ่สง่เสริมใหูเกดิความร่วมมือในการปฏิบัตงิานใหู
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด

1.1.  การน าองค์กร

ก. การก าหนดทิศทางและการก ากับด้แลตนเองที่ดีของโครงการ

ข. ความรับผิดชอบต่อสงัคม

(8) การด าเนินการของโครงการที่ค านึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจจะเกดิขึน้
ต่อสงัคมในเขตโครงการ



หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

(1) การจัดท าแผน 5 ปี และ 1 ปี ตามยุทธศาสตร์ของโครงการใน
แต่ละดูาน

(2) วิธีการในการจัดล าดับความส าคญัในการแกไูขปัญหา และการ
จัดสรรงบประมาณ

(3) วิธีการวิเคราะห์การจัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความเสีย่ง ตามแนวทางที่กรมก าหนด

(4) วิธีติดตาม คาดการณ์ และทบทวน ผลการด าเนินการของ
แผนปฏิบัติการ 5 ปี เพือ่ใหูผลการด าเนินการเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด

1.2.  การบริหารยุทธศาสตร์และการน าส่ก้ารปฏิบัติ







PM Agenda 



ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี กบั 10 ประเดน็ยุทธศาสตร ์



หมวดที่ 1 การ
บริหารองค์กรทีดี่

วิสยัทัศน์

พรบ.โปรง่ใส/
พรบ.ขูอม้ลข่าวสาร

การถา่ยทอดส่้
การปฏิบัติ

การมอบหมายงาน

การติดตาม
ความกูาวหนูา

การรายงานผลการ
ด าเนินงาน

การสราูงบรรยากาศ
ความรว่มมือ

การจัดท าแผน

การจัดล าดับ
ความส าคัญ

แผนบรหิารความ
เสีย่ง

การติดตามผลการ
ด าเนินการ/AAR

ฐานขูอม้ล

1.1 1.2



หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

(1)  ฐานขูอม้ลสารสนเทศที่ส าคัญ เพื่อใชูในการบริหารจัดการโครงการ ที่มีอย่้
ในปัจจุบัน มีฐานขูอม้ลอะไรบูาง

(2) รอบระยะเวลาในการจัดเก็บขูอม้ล และผู้รับผิดชอบ

(3) ระบบการจัดเก็บและการใชูขูอม้ลระบบสารสนเทศ เพื่อใชูในการติดตามผล
การด าเนินงานและการตัดสนิใจ

(3.1)  ระบบการจัดเก็บขูอม้ล 

(3.2)  ระบบการน าขูอม้ลมาใชูในการด าเนินงาน/แสดงขูอม้ลใหูผู้รับบริการฯ 

เพื่อใชูในการติดตามผลด าเนินการ

(3.3)  ระบบฐานขูอม้ลตามตัวช้ีวดัที่ส าคัญของกรมฯ และของโครงการ 

(3.4)  การด าเนินการรายงานในระบบ On-Line ของกรม และรอบระยะเวลาในการ
รายงาน

(3.5)  ขูอม้ลที่น าเสนอบน Website และตามแนวทางที่กรมก าหนดของโครงการ 
เพื่อเสนอต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดูส่วนเสยี ตาม พรบ. ขูอม้ลข่าวสาร

1.3 การจัดท าระบบขูอม้ล



หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

(4) มีการส ารองขูอม้ลสารสนเทศ (Backup) ความถ่ี และผู้รับผิดชอบ

(5) การปูองกันระบบฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ตามแนวทางที่กรมก าหนด

(6) การจัดการความรู้ (KM) ของโครงการ  ตามแนวทางแผนจัดการความรู้
ที่กรมฯ ก าหนด เช่น คลังความรู้ Cop

1.3 การจัดท าระบบขูอม้ล

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIvZTxzurSAhXHNI8KHS5kCeEQjRwIBw&url=https://klnnaa109.wordpress.com/assigment/assignment6/&psig=AFQjCNEHu990TOEu1P6ttX2hSoN6cuIEHg&ust=1490289306416602


หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

วิสยัทัศน์

พรบ.โปรง่ใส/
พรบ.ขูอม้ลข่าวสาร

การถา่ยทอดส่้
การปฏิบัติ

การมอบหมายงาน

การติดตาม
ความกูาวหนูา

การรายงานผลการ
ด าเนินงาน

การสราูงบรรยากาศ
ความรว่มมือ

การจัดท าแผน

การจัดล าดับ
ความส าคัญ

แผนบรหิารความ
เสีย่ง

การติดตามผลการ
ด าเนินการ/AAR

ฐานขูอม้ล

1.1 1.2

ฐานขูอม้ลที่ส าคัญ

รอบระยะเวลาการ
จัดเก็บ

ระบบการจัดเก็บ
ขูอม้ล

Data to 
Information

ฐานขูอม้ลตัวช้ีวดั

ระบบรายงาน Online

การแสดงขูอม้ลบน 
Website

ระบบการส ารองขูอม้ล

ระบบปูองกัน 
Hardware/Software

KM

1.3



หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

(1) การน าระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกมาใชูในการปฏิบัติงาน

(2) ระบบการประเมินผลบุคลากรภายในโครงการ การยกย่อง
ชมเชย และการใหูรางวัล

(3) การสรรหาและการว่าจูางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานโครงการ

(4) การจัดวางอัตราก าลังบุคลากรอย่างเหมาะสม

1.4.  การพัฒนาองค์กร

ก. ระบบงาน

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyk-SA_OzSAhVCsI8KHdEvAKgQjRwIBw&url=https://pathrm.wordpress.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3/&psig=AFQjCNFzwRazQwY0idJTkd9vBgTS4HeYJw&ust=1490370235279697


หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรที่ดี

(5) การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร เพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการปฏิบัตงิานของบุคลากรและ
เจูาหนูาที่ภายในโครงการ

(6) การสง่เสริมความกาูวหนูาของบุคลากรในหน่วยงาน ใหูมีความกาูวหนูาในสายอาชีพ (Career & 
Job Rotation)

1.4.  การพัฒนาองค์กร

ข. การเรียนรู้ของบุคลากรและการสรูางแรงจ้งใจ

ค. การเสริมสรูางความพึงพอใจและความผาสกุของบุคคลากร

(7) การด าเนินงานใหูเป็นระบบมีแบบแผนที่ชัดเจนอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และจัดเสริมสราูงกจิกรรมความผาสกุในหม่้คณะ



1.4 การพัฒนาระบบงาน

ระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์
เคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวก

KM

ระบบประเมินผลบุคลากร การยก
ย่องชมเชย การใหูรางวัล

การสรรหาและการจูาง
บุคคลากร

การจัดวางอัตราก าลัง
บุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ความพึงพอใจและความ
ผาสกุของบุคคลากร



หมวด 2 
การปฏิบัติการโครงการ



หมวด 2 การปฏิบัติการ
โครงการ

ก. การบริหารจดัการโครงการ

ข. การบริหารจดัการน ้าและ
บ ารุงรักษา

ลักษณะ

ส าคัญ

ขององค์กร 

สภาพแวดลูอม

ความสมัพันธ์

และความ

ทูาทาย

3. การใหคูวามส าคัญ
กับผู้รบับรกิารและ
ผู้มีสว่นไดูสว่นเสยี

1. การน าองค์กร

2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์
และกลยุทธ์

4. การวัด การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู้

6. การจัดการกระบวนการ

5. การมุ่งเนูนทรพัยากรบุคคล

หมวด 2
การ

ปฏิบัติการ
โครงการ

เกณฑ ์PMQA VS  เกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการโครงการ



หมวดที่ 2 การปฏิบัติการโครงการ

(1)  มีการจัดท าระบบหรือการใหูเป็นขัน้ตอนแบ่งงาน  การสัง่การที่
ชัดเจน มีเอกสารค่้มือปฏิบัติไปในทางเดียวกนัอย่างมีประสทิธิภาพ

การปฏิบัติการโครงการ

ก. การบริหารจัดการโครงการ

ระบบการปฏิบัติงาน

ระบบการสัง่การ

ค่้มือการปฏิบัตงิาน

การแบ่งงาน

การสัง่การ/ช่องทาง

การติดตามงาน



หมวดที่ 2 การปฏิบัติการโครงการ

(1) นโยบายและแนวทางการวิเคราะห์ปริมาณน ้าตูนทุน (ROS) ใน
ภาพรวมของโครงการที่มีอา่งเกบ็น ้า  และในกรณีไม่มีอ่างเกบ็น ้าใหู
วิเคราะห์หาปริมาณน ้าท่าเพือ่การบริหารจัดการ

(2) นโยบายในการก าหนดพืน้ที่สง่น ้าของโครงการ การปูองกันระบบ
นิเวศน์และอตุสาหกรรม / ในโครงการที่ไม่มีพืน้ที่สง่น ้าใหูพจิารณา
การระบายย ้าในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ

(3) การจัดท าเกณฑ์การบริหารจัดการน ้า เช่น Rule Curve หรือเกณฑ์
การบริหารจัดการน ้าท่าในกรณีที่ไม่มีอา่งเกบ็น ้า หรือ อืน่ๆ

ข. การบริหารจัดการน ้าและบ ารุงรักษา

ข1. การบริหารจัดการน ้า

การวางแผนการสง่น ้า



หมวดที่ 2 การปฏิบัติการโครงการ

(4) การวางแผนและการด าเนินการตรวจสอบค่าสมัประสทิธิ์ของอาคาร
ชลประทานหลักในโครงการ

(5) การจัดท าปฏิทินการปล้กพืชหรือการจัดท าแผนการระบายน ้าในพื้นที่ โดย
การแปลงน ้าฝนเป็นน ้าท่า

(6) การก าหนดพ้ืนที่เพาะปล้กตามศักยภาพของน ้าตูนทุนหรือการวางแผนการ
บริหารจัดการน ้า ตามศักยภาพของล าน ้า

(7) การส ารวจขูอม้ลความตูองการใชูน ้าของผู้ใชูน ้าก่อนสง่น ้า หรือการส ารวจ
ศักยภาพในการระบายน ้าในล าน ้าที่รับผิดชอบ

(8) การจัดท าแผนจัดการน ้ารายฤด้กาล/รายเดือน/รายสปัดาห์ หรือการจัดท า
แผนการบริหารล าน ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

ข1. การบริหารจัดการน ้า

การวางแผนการสง่น ้า



หมวดที่ 2 การปฏิบัติการโครงการ

(9) มาตรการบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤต

(10)  มาตรการ การเฝูาระวัง  และการเตือนภัยในภาวะวิกฤต

ข1. การบริหารจัดการน ้า

การวางแผนการสง่น ้า



หมวดที่ 2 การปฏิบัติการโครงการ

(11) การแจูงขา่วสารใหูผู้ใชูน ้าทราบทัง้กอ่นและระหว่างสง่น ้า หรือการแจูงขา่วสารใหูผู้รับบริการและผู้มีสว่น 
ไดูสว่นเสยีในล าน ้าที่รับผิดชอบ (ส าหรับโครงการไม่มีอา่งเกบ็น ้า)

(12) การควบคุมการสง่น ้า (การกระจายน ้า) ในระดับต่างๆ

(13) การรายงาน การประสานงาน และการแจูงขา่วสารหน่วยงานที่เกีย่วขอูงในภาวะวิกฤต

(14) การด าเนินงานปูองกนัและบรรเทาภัยจากน ้าในพืน้ที่โครงการ

(15) การใหูความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต

(16) การสง่เสริมใหูมีการควบคุมและตรวจสอบคณุภาพน ้าในพืน้ที่โครงการ

(17) การติดตามและประเมินผลการสง่น ้าและการเพาะปล้ก

ข1. การบริหารจัดการน ้า

การปฏิบัติการสง่น ้า



การวางแผนการส่งน ้า/ปฏบิัติการส่งน ้า

ก าหนดพื้นท่ีสง่น ้าจัดล าดับความส าคัญ วเิคราะห์ปริมาณน ้าตรวจสอบปริมาณน ้า
จัดท าเกณฑ์การบริหาร

จัดการน ้า

ประชุมรวบรวมความ
ตูองการทุกภาคสว่น

สอบค่าสมัประสทิธิ์ ์
อาคารชลประทาน

วางแผนการเพาะปล้ก

ตรวจสอบความตูองการ
ใชูน ้า

จัดท าแผนการสง่น ้ารายฤด้กาล/
รายเดือน/รายสปัดาห์

ปฏบิตักิำร

ควบคุมการสง่น ้า

แจูงข่าวสาร

การรายงาน

ควบคุมการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพน ้า

ตวัช้ีวัดที่ 1



แผนเผชิญเหตุภยัน ้าท่วมและภยัแลง้



หมวดที่ 2 การปฏิบัติการโครงการ

(1)  การด าเนินงานบ ารุงรักษาปรกติ เชิงปูองกนั และกรณีเร่งด่วน  และการประเมินผลการบ ารุงรักษา

(2)  การด าเนินงานซ่อมแซมปรับปรุงและการรายงานประเมินผลการซ่อมแซม

ข2. การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ข3. การประเมินผลการสง่น ้า

(1)  การจัดท ารายงานการประเมินการสง่น ้าประจ าฤด้กาล สรุปผลเป็นร้ปเล่ม ทันเวลา

(2)  จัดท ารายงานการประเมินการสง่น ้าประจ าสรุปผลเป็นร้ปเล่มมีเน้ือหาครบถูวน



หมวดที่ 2 การปฏิบัติการโครงการ

(1) การด าเนินการประกาศทางน ้าชลประทานตามมาตร ๕  และมาตรา ๘ 
ของโครงการอย่างไร

(2) การวางแผนการจัดเก็บค่าน ้าชลประทานตามประกาศมาตรา ๘  การ
จัดเก็บรายไดูของโครงการชลประทานตามมาตรา ๘ (ถูามี)

(2) การด้แล  การอนุมัติ อนุญาต และการบริหารจัดการพ้ืนที่ราชพัสดุ  
และการบุกรุกท่ีราชโครงการ

ข4. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวขูอง



หมวด 3
การมีส่วนร่วม
ขององค์กรผ้้ใช้น ้า
ชลประทานและ
ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หมวด 3 การมีส่วนร่วม
ขององค์กรผ้้ใช้น ้าชลประทาน
และผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 การรับฟังและเรียนร้้ความ
ต้องการของผ้้รับบรกิารและผ้้มส่ีวน
ได้ส่วนเสีย

3.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข็มแข็งองค์กรผ้้ใช้น ้าชลประทาน
และผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 การบริหารองคก์รผ้้ใช้น ้า

ลักษณะ

ส าคัญ

ขององค์กร 

สภาพแวดลูอม

ความสมัพันธ์

และความ

ทูาทาย

3. การใหคูวามส าคัญ
กับผู้รบับรกิารและ
ผู้มีสว่นไดูสว่นเสยี

1. การน าองค์กร

2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์
และกลยุทธ์

4. การวัด การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู้

6. การจัดการกระบวนการ

5. การมุ่งเนูนทรพัยากรบุคคล

หมวด 3
การมีสว่น
ร่วมของ
องค์กรผูใ้ชู

น ้า
ชลประทาน
และผู้มีสว่น
ไดูสว่นเสยี

เกณฑ ์PMQA VS  เกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการโครงการ



3.1 การรบัฟังและเรียนร้้ความตอ้งการของ
ผ้้รับบรกิารและผ้้มส่ีวนไดส่้วนเสีย

1) การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดู
สว่นเสยี

2) การก าหนดช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดูสว่น
เสยี

3) การจัดการขอูเสนอแนะและขอูรูองเรียน

4) การน าขอูม้ลในการรับฟังความคิดเห็นไป
ปรับปรุงกระบวนการท างาน



3.1 การรบัฟังและเรยีนร้้ความต้องการของ
ผ้ร้ับบรกิารและผ้ม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีสว่น

ไดูสว่นเสยี

การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้มีสว่นไดูสว่นเสยี

การจัดการขูอเสนอแนะและขูอ
รูองเรียน

การน าขูอม้ลในการรับฟังไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน



3.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กร
ผ้้ใช้น ้าชลประทาน และผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) การสรูางความเขูาใจกับกลุ่มผู้ใชูน ้าชลประทาน             
คณะกรรมการจัดการชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน อย่าง
ต่อเน่ือง โดยการประชุม  อบรม ด้งาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ

2) การพัฒนาและการเสริมสรูางความเข็มแข็งขององค์กรผู้ใชูน ้า
ชลประทานและคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

3) การพัฒนาและการเสริมสรูางความเข็มแข็งอาสาสมัครชลประทาน

4) การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใชูน ้าชลประทาน และ
การน าผลมาปรับปรุงการใหูบริการใหูดียิ่งขึน้

5) การประเมินความเข็มแข็งองค์กรผู้ใชูน ้าชลประทาน และน าผลมา
ปรับปรุงความเข็มแข็งขององค์กรใหูดียิ่งขึน้

6) การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวังภัยอันเกิดจากน ้าและการ
ประชาสมัพันธ์



3.2 การพัฒนาและเสรมิสรา้งความเข็มแข็งองคก์ร
ผ้ใ้ช้น ้าชลประทาน และผ้ม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้มีสว่นไดูสว่นเสยี

การสรูางความเขูาใจกลุ่มผู้ใชู
น ้าน ้าชลประทาน

การพัฒนาเสริมสรูางความเข็ม
แข็งองค์กรผู้ใชูน ้า

การพัฒนาเสริมสรูางความเข็ม
แข็งอาสาสมัครชลประทาน

การวัดความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของผู้ใชูน ้า

การประเมินความเข็มแข็ง
องค์กรผู้ใชูน ้า

การพัฒนาภาคีเครือข่ายใน
การเฝูาระวังภัยจากน ้า



3.3 การบริหารองค์กรผ้้ใช้น ้า

1) การจัดท าปฏิทินกิจกรรมประจ าปี  และการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

2) การเขูาร่วมบริหารจัดการน ้าของกลุ่มบริหารการใชูน ้า

ชลประทาน กลุ่มผู้ใชูน ้าชลประทานพื้นฐาน อาสาสมัคร

ชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทาน

3) การบ ารุงรักษาอาคารชลประทานใหูมีสภาพดีอย่้เสมอ

4) การสง่เสริมใหูมีที่ท าการกลุ่มและบอร์ดส าหรับติดประกาศ

ต่างๆ

5) การจูางเหมากลุ่มผู้ใชูน ้าบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน

6) การสง่เสริมใหูมีการอนุรักษ์สภาพแวดลูอมทางน ้าเพื่อ

คุณภาพน ้าที่ดี



3.3 การบริหารองค์กรผ้้ใช้น ้า

องค์กรผู้ใชูน ้า

การจัดท าปฏิทินกิจกรรม
ประจ าปี 

การติดตามประเมินผล
งานตามแผน

กลุ่มผู้ใชูน ้า
ชลประทาน

อาสาสมัครชลประทาน

บ ารุงรักษาอาคาร
ชลประทาน

บริหารจัดการน ้า

จูางเหมาบ ารุงรักษา

ท าการกลุ่ม 
ติดประกาศ

การอนุรักษ์
สภาพแวดลูอมทางน ้า

ตัวช้ีวัดที่ 1


