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ค าน าครั้งที่ 2 

  เอกสารฉบับนี้ได้มีการปรับแก้เกณฑ์เป็นครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงให้ความหมายข้อความหรือค า 
หรือความหมายของตัวชี้วัดที่ได้ด าเนินการใช้ในการประเมินฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาไปแล้วมีข้อถกเถียง ทั้ง
อนุกรรมการประเมินและฝ่ายถูกประเมินเนื่องจากการมองต่างมุมและเป้าหมายที่ต้องการประเมินต่างกัน 

  คณะอนุกรรมการด าเนินการประเมินฯปี พ.ศ. 2558 จึงได้แก้ไขปรับปรุง ความหมายตัวชี้วัด
บางตัวให้มีความเด่นชัดมากขึ้นให้สอดคล้องกับค าถามของระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เช่นการวัดคุณภาพน้ า การตรวจสอบผลงานผลผลิตของโครงการฯในผลผลิตการเกษตรของพืช
เศรษฐกิจต่อปริมาณน้ าที่ใช้ไป เป็นต้น ในบางตัวชี้วัดได้เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของโครงการด้วย 
จะช่วยท าให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้รับความเป็นธรรมในภาพประเมินมากขึ้น 

  เอกสารฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระเบียบวาระท่ี ข้อ 
4.2 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหาร 
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/โครงการชลประทาน 

และคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ าชลประทานดีเด่น 
  



 



ค าน า 

 

   เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามา
จากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  และเชื่อมโยงกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  เพ่ือใช้เป็นการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาในการปฏิบัติงานตามคู่มือการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วน
ร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ฯลฯ  เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาว่าได้ด าเนินงานเข้าตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือยัง  และเป็นการสร้างมาตรฐานในการ
ด าเนินงานให้กับฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ซึ่งจะส่งผลท าให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  และโครงการ
ชลประทาน  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการด าเนินงานทีก่รมฯ ก าหนดเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ   
 
  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา และเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน  เป็นการน าข้อค าถามของ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  และแนวทางการด าเนินงานตาม Core Value  
11 ประการ  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบสภาพการบริหารขององค์กรทั่วโลก  มาแปลงให้เข้า
กับบริบทการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการ
ชลประทาน  ซึ่งฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาเป็นหน่วยปฏิบัติที่ต้องรับนโยบายจากโครงการฯ มาสู่การปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่  เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของโครงการ ฯ ประสบผลส าเร็จสอดรับกับนโยบายของกรมฯ ส านัก
ชลประทาน  หน่วยงานในพ้ืนที่  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยฝ่าย
ส่งน้ าฯ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามที่โครงการ ฯ ได้ก าหนดไว้   
 
   ทั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงนโยบายจากกรมฯ  ส านักชลประทาน  โครงการ ฯ  ส่วนราชการใน
พ้ืนที่  เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของกรมฯ  ซึ่งประกอบด้วย  การพัฒนาแหล่งน้ า  การบริหารจัดการน้ า  และ
การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ตามภารกิจ  และความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มาประยุกต์กับข้อค าถามตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยข้อค าถามจะเป็นการตรวจสอบกระบวนการตามภารกิจการบริหารจัดการน้ า  
และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  ที่มาจากการด าเนินงานในหมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
ประกอบกับข้อค าถามตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด 1-7 จึงได้ประยุกต์เป็น
เกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  โดยข้อค าถามจะเหลือเพียง 4 
หมวด ประกอบด้วย 
  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 
  หมวดที่ 2  การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 
  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 



 
  ในหมวดการประเมิน 4 หมวด  เป็นการควบรวมเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  (PMQA)  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ า  การป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า และประสบการณ์ของผู้ เขียนมาประยุก ต์รวมกัน  เพ่ือให้ข้อค าถามที่สื่อถึง
กระบวนการและขั้นตอนการท างานที่จ าเป็นที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาน าไปปฏิบัติ   ตามมาตรฐานที่กรมฯ  
ก าหนด  จึงได้จัดท าเป็นคู่มือการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เพ่ือหาจุดอ่อน  ข้อบกพร่อง 
หรือสิ่งที่ยังไมไ่ดป้ฏิบัติ  น าไปพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานตามที่กรมฯ ก าหนดไว้   

 

                 คณะอนุกรรมการประเมินโครงการฯ 
        มีนาคม 2556 
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เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

ฝ่ายส่งน้้าและบา้รุงรักษา  หน้า 1 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
 
บทที่ 1 บทน้า   
  จากการศึกษาใน หลักเกณฑ์และแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะ
ท าให้เห็นความเชื่อมโยงในกระบวนการของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ใน
บทนี้จะเป็นการประยุกต์เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  โดยการน าแนวคิดจาก Core Value 11 ประการ  และ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของการประเมินฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับถ่ายทอดนโยบายและมาตรฐานในการท างานจากกรมฯ มาเพ่ือปฏิบัติงานให้
ตอบสนองต่อการให้บริการในพ้ืนที่  ตามบริบทของภารกิจหลักของโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา
นั้นๆ  ซึ่งการใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  จะมีรายละเอียดบางประการที่
เป็นเรื่องของหน่วยงานหลักของกรม  ท าให้เกิดแนวความคิดที่จะมีการประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   ให้เหมาะสมกับบริบทของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

  เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ได้
เทียบเคียงกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน มาประยุกต์รวมกัน  เพ่ือให้เกิดการ
สะท้อนถึงภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพันธกิจหลักของกรมชลประทานในข้อ 2 การบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม ข้อ 3 ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสมและข้อ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าและการ
บริหารจัดการน้ าที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการฯ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในขั้นกึ่งนโยบาย  กึ่ง
วิชาการ  และเน้นทางด้านการปฏิบัติงาน  คือการน านโยบาย  ผสมกับหลักวิชาการ  เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติการในพ้ืนที่  โดยฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ต้องด าเนินการแปลงนโยบายจากกรมฯ  ส านักชลประทาน  
และโครงการฯ  โดยน านโยบายทั้งหมดมาก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน ผสมกับหลักวิชาการและ
แปลงไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่  เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่นั้นๆ     จึงเป็นแนวความคิดในการจัดท าเกณฑ์การด าเนินงานเชิงพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษาตามมาตรฐานที่กรมฯ 
ก าหนด  โดยประยุกตเ์กณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จาก 7 หมวด เหลือเพียง 4 หมวด  เพ่ือให้เกิด
การปรับใช้เกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับบริบทของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  โดยเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  แบ่งออกเป็น 4 หมวด  ดังนี้   

  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 
  หมวดที่ 2  การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 
  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 

  การบริหารองค์กรที่ด ี เป็นการประยุกต์เกณฑ์ PMQA  โดยเป็นการยุบรวมเกณฑ์ในหมวด 1 
การน าองค์กร   หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
และหมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  มารวมกันเป็นหมวดการบริหารองค์กรที่ดี 
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รูปที่ 1  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 

   การรวมหมวดจากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้เป็นเกณฑ์
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ ในหมวดการบริหารองค์กรที่ดีนั้น  เนื่องจากฝ่ายส่งน้ า
และบ ารุงรักษาเป็นหน่วยงานภายใต้ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  ที่เป็น
หน่วยงานในการแปลงนโยบาย และวิชาการไปสู่การปฏิบัติการ  ดังนั้นในการตรวจประเมินถึงภาวะผู้น าของ
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาจะพิจารณาถึงความสามารถในการก าหนดทิศทางของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาใน
การแปลงนโยบายมาสู่บริบทของพ้ืนที่  โดยจะพิจารณาถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานและการ
พัฒนา  การจัดบุคลากร  และพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมและตรงกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  นอกจากนั้นจะพิจารณาการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ซึ่งผลรวมดังกล่าวที่ฝ่ายส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาด าเนินการ จะส่งผลท าให้โครงการฯ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  นอกจากนี้จะ
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงในระบบการด าเนินงาน  ระบบฐานข้อมูล  ฯลฯ กับโครงการฯ ที่สังกัด  เพ่ือสะท้อน
ถึงภาพรวมของโครงการฯ ทั้งนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์ข้อค าถามที่ส าคัญของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  ในหมวด  1,2,4,5  เป็นหลัก โดยเลือกในประเด็นที่ส าคัญของฝ่ายส่งน้ าฯ  โดยใน
หัวข้อทั้งหมดได้ประยุกต์อยู่ในเกณฑ์ข้อค าถามในหมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ด ี  
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หมวดที่ 2  การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 

  เป็นการแปลงนโยบาย  แนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด วิชาการที่ต้องใช้  และองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานไปสู่การด าเนินงานจริงในสนาม  โดยในการด าเนินงานจะเน้นตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้  และในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ  เข้ามาไว้ด้วยกัน  โดยเป็นการแปลงเกณฑ์สู่การ
ปฏิบัติงานจริงในสนาม    เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการฯ ว่ามีการปฏิบัติตามคู่มือหรือไม่  
ตลอดจนมีการจัดเก็บข้อมูล  การจัดท าแผน  การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การเรียนรู้ที่จ าเป็นของ
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  และการได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งน้ าและบ ารุงรักษาว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  ตามหมวด 2  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานที่ดีของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
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รูปที่ 2  หมวดที่ 2  การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 

    ในการด าเนินการตามหมวด 2  การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา  เป็นกระบวนการที่น า
คู่มือทั้งหมด 16 เล่ม  มาถามถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงานส่งน้ า  โดยเริ่มตั้งแต่  การวางแผนการส่งน้ า  โดยจะ 

ดูวิธีการของฝ่ายส่งน้ าในการวางแผนการส่งน้ า  โดยประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการบริหารจัดการ
น้ าต้นทุน แผนการบริหารจัดการน้ า  และแผนการควบคุม เช่น กระบวนการวางแผนการส่งน้ า น าวิธีการ 
Rule Curve,  Reservoir Operation Study ฯลฯ มาใช้ปฏิบัติหรือไม่ การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์การ
ชลประทาน การจัดท าปฏิทินการเพาะปลูกพืช (Cropping Calendar)  การก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกพืช  และ
แผนการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น  จากนั้นก็จะพิจารณาถึงขั้นตอนการปฏิบัติการส่งน้ า  ซึ่งจะดูการบริหาร
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จัดการน้ าของโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่  เช่น  การแจ้งแผนการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบการบริหารจัดการน้ า  การควบคุมการส่งน้ า
ในระดับต่างๆ  ว่าฝ่ายส่งน้ ามีวิธีการหรือการควบคุมปริมาณน้ าในคลองให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้อย่างไร  
ตลอดจนการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  ในระดับฝ่ายส่งน้ าด าเนินการ
อย่างไร  ระดับโครงการมีการด าเนินการอย่างไร  เพ่ือลดความเสียหายของภัยอันเกิดจากน้ าในพ้ืนที่โครงการ 
หรือตอนส่งน้ าที่รับผิดชอบ  นอกจากนั้นยังพิจารณาข้อมูลถึงการควบคุมคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ า
มาตรฐานของกรมชลประทาน   

   การบ ารุงรักษา ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าจะตรวจสอบถึงระบบ
ข้อมูลอาคารชลประทานในการก ากับดูแลว่ามีสภาพการใช้งานเป็นอย่างไร ประวัติการซ่อมบ ารุงอย่างไร  เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและการจัดตั้งงบประมาณในการซ่อมบ ารุงอาคารชลประทานต่างๆ  ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน ตลอดจนความเชื่อมโยงของสภาพอาคารที่สัมพันธ์กับการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง 

   เมื่อมีการด าเนินการบริหารจัดการน้ าจนเสร็จสิ้นฤดูกาล  ฝ่ายส่งน้ าและโครงการชลประทาน
ต้องมีการหาประสิทธิภาพการชลประทาน  เพ่ือจะได้ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าเป็นอย่างไร  
เพ่ือใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชลประทาน ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลการส่ง
น้ า  ผลผลิตที่ได้รับ  เพื่อบันทึกเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการชลประทาน 

หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการ
พิจารณาถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ว่าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้มี
การให้ความส าคัญและการให้บริการเป็นไปในลักษณะใด  ซึ่งจะเหมือนกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     โดยใน
หมวดนี้ได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา และคู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย  คู่มือการให้บริการ และคู่มือการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 
ขั้นตอน ของกรมชลประทานก าหนดไว้ โดยเน้นไปที่เป้าหมายของโครงการฯ ว่าได้ด าเนินการดูแลผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ตามภารกิจการบริหารจัดการน้ าครบถ้วนตามวิธีการที่
ก าหนด  เพ่ือให้ผู้รับบริการจากฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการฯ เกิดความพึงพอใจมากที่สุด  โดย
เกณฑ์การประเมินจะท าการตรวจสอบตั้งแต่การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ  ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร  การให้ข้อมูล ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิด
ความประทับใจในการรับบริการ  นอกจากนั้นยังสอบถามถึงการที่โครงการสร้างเครื่อข่ายจากพ้ืนที่เพ่ือช่วย
ด าเนินการให้โครงการในการบริหารจัดการน้ า และการแจ้งเตือนภัย  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการฯ ในพ้ืนที่  หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอาคารชลประทานและ
ช่วยโครงการดูแลพื้นที่เสมือนการเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการในการบริหารจัดการน้ า 
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รูปที่ 3  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  เป็นหมวดที่วัดผลการด าเนินงานจากการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  โดยเกณฑ์
ดังกล่าวจะตรวจสอบถึงผลสัมฤทธิ์ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาในแต่ละด้าน  เพ่ือใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาในมิติต่างๆ  แบ่งออกเป็น 4 มิติ  ได้แก่ 

  มิติด้านประสิทธิผล 
  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

  โดยใน 4 มิติ นั้น  ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาจะถูกประเมินผลการด าเนินงาน จากข้อค าถาม
เพ่ือน ามาดูผลลัพธ์จากการด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ว่าเป็นอย่างไร  มีแนวโน้มในการด าเนินงานเป็นอย่างไร  ถ้าดีขึ้น
เรื่อยๆ แสดงว่าการด าเนินงานมีแนวทางที่ถูกต้อง ส่งผลท าให้มีผลสัมฤทธิ์ในเชิงบวก  แต่ถ้าผลการด าเนินงาน
ไม่ด ีแนวโน้มผลการด าเนินงานลดลงหรือเท่าเดิมก็เป็นโอกาสในการปรับปรุงให้งานดังกล่าวดีขึ้น  โดยกลับไป
ดูในกระบวนการให้บริการนั้นๆ ว่ามีจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดในเรื่องใด  หรือยังไม่ได้ด าเนินการตามมาตรฐาน
การด าเนินงาน  จะได้ใช้เป็นเครื่องมือหรือปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ ให้ดีขึ้นเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี  
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ทั้ง 4 
หมวด  ได้ประยุกต์รวมการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่เข้ากับการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
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บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เข้าด้วยกัน  โดยได้มองในลักษณะของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เป็น
หน่วยงานที่รับนโยบายจากโครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติ  ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่กรมฯ ก าหนด  เพ่ือให้
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้ส ารวจพฤติกรรมในการด าเนินงาน  ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้าน
การส่งน้ าและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance)  ที่กรมฯ ก าหนดไว้ครบถ้วน  หรือไม่  โดยดูจาก
ข้อก าหนดที่ส าคัญที่โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ซึ่งการด าเนินงานควรจะต้องมีการปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ทั้งนีเ้พ่ือตรวจหาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการฯ ที่ปฏิบัติอยู่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ผลตามที่กรมฯ 
ก าหนดไว้ 
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รูปที่ 4  หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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บทที่ 2  เกณฑ์การให้คะแนน 
 
  ในการด าเนินการตรวจประเมินเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา  ผู้รับการประเมินต้องเข้าใจในค าถามของการตรวจ และตอบให้ตรงวัตถุประสงค์ของค าถาม 
เพ่ือให้การประเมินผลมีความถูกต้องแม่นย ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งในการตอบถ้ามีหลักฐาน
ประกอบ เช่น ภาพถ่าย  เอกสารประกอบ  สามารถน ามาประกอบการชี้แจงในการตอบข้อค าถามนั้นๆ ได้  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการให้คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นการมองถึงข้อค าถามในแต่ละข้อว่ามีการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานการด าเนินงาน  ซึ่งหลักการจะเริ่มมองตั้งแต่กระบวนงาน  วิธีการท างาน  การถ่ายทอดเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน   จนถึงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้ดีขึ้น  โดยเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จะใช้เกณฑ์ ADLI  ในการติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน  
ส่วนการตรวจสอบผลลัพธ์จากการด าเนินงาน จะใช้เกณฑ์ LeTCLi ซึ่งการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เราจะใช้ในหลักเกณฑ์เดียวกับเกณฑ์มาตรฐาน  โดยการ
ใช้เกณฑ์การประเมิน ADLI  ซ่ึงได้ลดประเด็นข้อค าถามลงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ระดับ Progressive Level (PL)  โดยได้แยกการตรวจออกเป็น 4 ระดับ  ในแต่ละ
กระบวนการ ADLI  เพ่ือตรวจการด าเนินงานในหมวดที่ 1 ถึง 3  ส่วนเกณฑ์ด้านผลลัพธ์จากการด าเนินงาน
ยังคงใช้เกณฑ์ LeTCLi ตรวจในหมวดที่ 4 ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา  ตามมาตรฐานเดียวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลลัพธ์ของงาน 

 

รูปที่ 5  วงจรการตรวจประเมิน  

  เกณฑ์ในการให้คะแนน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาจะใช้
หลักการของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ Progressive Level (PL)  โดยดูจาก
ระบบ ADLI  เพ่ือดูการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ า ฯ  โดยเกณฑ์ ADLI นี้จะใช้กับ หมวดที่ 1 
ถึง 3  ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
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A 

(wt=0.30) 
D 

(wt=0.30) 
L 

(wt=0.20) 
I 

(wt=0.20) 

1 มีแนวทาง/กระบวนการ 
ครบถ้วนตามประเด็นที่
ก าหนด  

น าแนวทาง/กระบวนการ  
ไปปฏิบตัิครบทุกขัน้ตอน  

มีการประเมินและ  
ก าหนดแนวทางการ  
ปรับปรุงของแนวทาง/  
กระบวนการ  

แนวทาง/กระบวนการ  
มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร  

2 แนวทาง/กระบวนการมี
ความเป็นระบบ  

น าแนวทาง/กระบวนการ  
ไปปฏิบตัิในทุกหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  

มีการปรับปรุงแนวทาง/  
กระบวนการ ตาม  
แนวทางที่วางไว้  

แนวทาง/กระบวนการ 
 มีความสอดคล้องกับ 
หน่วยงานภายในองค์กร  

3 แนวทาง/กระบวนการมี
ประสิทธิผล  

น าแนวทาง/กระบวนการ  
ไปปฏิบตัิอย่างเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน  

มีการเรียนรู้แนวทาง/  
กระบวนการอย่าง  
สม่ าเสมอ  

แนวทาง/กระบวนการม ี ความ
สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
หมวดต่างๆ  ตามเกณฑ ์ 

4 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เช่ือถือได้ในการก าหนด
แนวทาง/กระบวนการ  

น าแนวทาง/กระบวนการ  
ไปปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ  

การสร้างนวัตกรรมใน  
แนวทาง/กระบวนการ  

แนวทาง/กระบวนการ มีความ
สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิและ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  

รูปที่ 6  ข้อก าหนดการให้คะแนนตามเกณฑ์ ADLI 
 

   การให้คะแนนตามเกณฑ์ ADLI   จะดูความครบถ้วนของกระบวนการด าเนินงาน    ในแต่ละ
หัวข้อว่าได้ด าเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน  ในแต่ละกระบวนการหรือไม่ถ้าครบกระบวนการก็จะได้คะแนนเต็ม
ในหัวข้อนั้นๆโดยยึดหลักการให้คะแนนตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ 
Progressive Level  (PL)  เพ่ือให้ง่าย มีแนวทางและมีหลักคิดกับฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา เพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการด าเนินงาน  สามารถลงรายละเอียดการประเมินตามเกณฑ์ได้ดังนี้ 
 A  =  Approach หมายถึง  แนวทางในการปฏิบัติงานที่กรมฯ ก าหน หรือขั้นตอนการด าเนินงานหรือ
กระบวนการท างานที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกันเหมือนกัน 

 A1 = มีแนวทาง/กระบวนการ ครบถ้วนตามประเด็นที่ก าหนด 
หมายถึง การด าเนินงานตามข้อค าถามมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างไรและ
มีการด าเนินงานครบถ้วนตามรูปแบบหรือข้ันตอนการด าเนินงานหรือไม่ 
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A2 = แนวทาง/กระบวนการมีความเป็นระบบ   
   หมายถึง  การน าขั้นตอนหรือรูปแบบการด าเนินงานมาปฏิบัติจริงภายใน 
   โครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาหรือไม ่

 A3 = แนวทาง/กระบวนการมีประสิทธิผล 
หมายถึง  การน าขั้นตอนหรือรูปแบบการด าเนินงานมาปฏิบัติจริงและ
สื่อสารถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรน าไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกันทั้งโครงการฯ 

 A4 = มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการก าหนดแนวทาง/กระบวนการ 
หมายถึง  ในกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานมีการจัดเก็บข้อมูลที่
ส าคัญไว้หรือไมม่ีการจัดเก็บอย่างไร 

 
 D  =  Deployment  หมายถึงการน า A ทีม่ีอยู่หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก าหนดหรือขั้นตอน
การด าเนินงาน  หรือกระบวนการท างานไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานและสามารถท าซ้ าได้ 

 D1 = น าแนวทาง/กระบวนการไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน 
   หมายถึง  การน าแนวทางหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ไปปฏิบัติครบทุกข้ันตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 D2 = น าแนวทาง/กระบวนการไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายถึง  การน าแนวทางหรือกระบวนการหรือขั้นตอนหรือรูปแบบการ
ด าเนินงานมาปฏิบัติจริงภายในโครงการหรือองค์กรทุกหน่วยงานหรือทุก
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

 D3 = น าแนวทาง/กระบวนการไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
หมายถึง  การน าขั้นตอนหรือกระบวนการหรือรูปแบบการด าเนินงานมา
ปฏิบัติจริง ทุกหน่วยงานหรือทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกันตาม
มาตรฐานที่ก าหนดอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 D4 = น าแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
หมายถึง การน าขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการด าเนินงานมา
ปฏิบัติจริง ทุกหน่วยงานหรือทุกฝ่ายงานทีเ่กี่ยวข้องตามมาตรฐานที่ก าหนด
อย่างสม่ าเสมอและสามารถท าซ้ าได้  
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 L  =  Learning หมายถึง การน า A ที่มีอยู่หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก าหนดหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน หรือกระบวนการท างานไปปฏิบัติโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ และได้เกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการท างาน เพ่ือการต่อยอดหรือการพัฒนากระบวนงาน ให้สามารถท างานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากข้ึนลดต้นทุนผลผลิตลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ฯลฯ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการด าเนินงาน 

   L1 = มีการประเมินและก าหนดแนวทางการปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ  
หมายถึง  มีการประเมิน แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และก าหนดแนวทางการปรับปรุงแนวทาง หรือ กระบวนการ
หรือขั้นตอน หรือไม ่

 L2 = มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการตามแนวทางที่วางไว้ 
หมายถึง มีการปรับปรุงแนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอน หรือ
รูปแบบการด าเนินงาน ตามแนวทางที่วางไว้หรือไม ่

 L3 = มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการอย่างสม่ าเสมอ 

หมายถึง มีการเรียนรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการหรือรูปแบบการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอหรือไม่หรือมีการท า KM อย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

 L4 = การสร้างนวัตกรรมใน แนวทาง/กระบวนการ  

หมายถึง  มีการน าขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการด าเนินงาน
มาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ต้นทุน
ผลผลิตลดลง  หรือระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยลง หรือไม่  
 

 I  =  Integration หมายถึง การน า A ที่มีอยู่ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก าหนด หรือขั้นตอน
การด าเนินงาน หรือกระบวนการท างานที่ได้ถูกพัฒนาจากการเรียนรู้ (Learning : L) ไปสู่การพัฒนาเป็น
นวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความเชื่อมโยง  กับ
หมวดการด าเนินงานในระบบ  PMQA หมวดต่างๆ และต้องสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

   I1 = แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  
หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทาง
ทีป่รับปรุงสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร   
       

 I2 = แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภายในองค์กร 
หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทาง
ที่ปรับปรุง  สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและองค์กร 
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I3 = แนวทาง/กระบวนการมี ความสอดคล้องกับข้อก าหนดของหมวดต่างๆตามเกณฑ์  
หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทาง
ที่ปรับปรุง  สอดคล้องกับหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ตามข้อก าหนดของหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ 

I4         = แนวทาง/กระบวนการมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธ
กิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการหรือขัน้ตอนการปฏิบัติงานและแนวทาง
ที่ปรับปรุง  สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ตลอดจนสอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร 
 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เราจะใช้เกณฑ์ LeTCLi ซึ่งจะดูท่ีเป้าหมายหรือระดับผลการ
ด าเนินการในปัจจุบัน (Goal)  ซึ่งใช้เป็นการดูถึงทิศทาง แนวโน้มจากการด าเนินงานของโครงการผ่านตัวชี้วัด 
(KPI)  เพ่ือดูถึงทิศทางการด าเนินงานของโครงการในเรื่องนั้นๆ โดย 

 Le  (Level) หมายถึง ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบันว่ามีผลการด าเนินงาน เป็นเช่นไร 

 T  (Trend) หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินงานเป็นการดูทิศทางในการพัฒนาของโครงการ   
  ว่าเป็น เช่นไร โดยเทียบกับผลการด าเนินงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือ 
  เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร  เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง 

 C  (Compare) หมายถึง การเปรียบเทียบหรือตัวเปรียบเทียบหรือระดับเทียบเคียงเพ่ือเป็นค่ากลาง
   (Benchmark) ของผลการด าเนินงาน ที่ควรจะต้องมีมาตรฐานในการด าเนินงาน 

 Li  (Linkage)  หมายถึง ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดต่างๆ กับทิศทางการด าเนินงานของโครงการ  
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รูปที่ 7  เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 
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รูปที่ 8  แนวทางการตอบผลลัพธ์ 
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  แนวทางในการตอบผลลัพธ์ในการด าเนินงานนั้น  ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาจะต้องเตรียม
ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  เช่น ในรูปของตาราง ฯลฯ 
2. ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบัน 
3. กราฟแสดงผลงาน จากสถิติย้อนหลังถึงปัจจุบัน 
4. กราฟเปรียบเทียบแผน-ผล 
5. แสดงรายละเอียดการคิด ตามสูตร ฯลฯ 
6. บรรยายร้อยแก้วเพ่ือให้เห็นภาพตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
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บทที่ 3  ลักษณะส้าคัญขององค์กร (OP) 
 
  หมวดลักษณะส าคัญขององค์กร (OP)  เป็นการดูสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของฝ่ายส่ง
น้ าและบ ารุงรักษา ที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการฯ  ภารกิจ  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติ
ราชการ  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  ซึ่งได้อธิบายในเบื้องต้นไว้ใน
บทที่ 3 ในภาคผนวก 1  แล้วนั้น 

  ในบทนี้เราจะเริ่มท าความเข้าใจกับข้อค าถามในการตอบทีละข้อ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
การตอบและการใช้ข้อมูล  ในการน าองค์กรนี้ ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา จะต้องมีความสอดคล้องกับโครงการฯ  
ต้องเข้าใจในบริบทของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ต้องด าเนินการและควรตรวจสอบให้มีความสอดคล้องกับ
ของโครงการฯ  เพราะข้อค าตอบจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับกรมฯ โดยสามารถอ้างอิงกับลักษณะส าคัญของ
องค์กรของกรมฯ ได้ โดยดูข้อมูลใน Website กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมชลประทานนอกจากนั้นยังต้อง
เชื่อมโยงกับส านักงานชลประทาน  และลักษณะที่โครงการฯ เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน 

ค้าอธิบายการตอบค้าถาม 
รายงานผลการจัดท้าลักษณะส้าคัญขององค์กร 

 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ 

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา พิจารณาบทบาทหน้าที่   
ผู้รับบริการ  หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกรมฯ /โครงการฯ/ฝ่าย
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยง  และสอดคล้องกันทั้งในส่วนของลักษณะส าคัญของ
องค์กร และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค าถามที่มีเครื่องหมาย (#)   เป็นค าถามบังคับที่ ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ต้องตอบค าถาม โดยมี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 

 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นค าถามที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ต้องตอบค าถาม แต่การตอบ
ค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศ  หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ส าหรับกรณีค าถามใดฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ยังไม่ได้
ด าเนินการ ให้ส่วนราชการตอบว่า        “ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก............” (ให้ระบุปัญหาหรือ
สาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษามีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

 การตอบค าถาม ให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา อธิบายบริบทที่ส้าคัญขององค์กร ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณนาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละ
ค าถาม โดยมีจ้านวนหน้าไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 
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ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการ การด าเนินการขององค์กรโดยรวม  ประกอบด้วย 2 หัวข้อ  ได้แก่ 
  1)  ลักษณะขององค์กร  มี 2 หัวข้อย่อย คือ 

ก) ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 
ข) ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกขององค์กร 

  2)  ความท้าทายต่อองค์กร 
2.1 สภาพการแข่งขัน 
2.2 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
2.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
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กรุณาตอบค้าถามดังต่อไปนี้ 

 
1. ลักษณะองค์กร 
   เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และความสัมพันธ์ที่
ส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
(1) 

- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของโครงการฯ/ฝ่ายส่งน้ า คืออะไรบ้าง (#) 
- มีพันธกิจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างอะไรบ้าง  (#) 
..................................................................................................................  
....................................................................................... ........................... 
(เป็นการสอบถามหน้าที่ภารกิจของโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ตามพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการ) 
(เป็นแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาจะเชื่อมโยงกับหมวด 3 เป็น
การแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของโครงการฯและฝ่ายส่งน้้าฯ 

 

 

 

 

 

 (2) 
- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการและโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ าฯ
คืออะไร 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
(เป็นการถามถึงวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของโครงการฯหรือฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา) 
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วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 

 

 

ค่านิยม  

วัฒนธรรมองค์กร  

 

 

 (3) 
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในฝ่ายส่งน้ าฯ เป็นอย่างไร เช่น ระดับ การศึกษา อายุ สายงาน ระดับ
ต าแหน่ง ข้อก าหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เป็นต้น (#) 

..................................................................................................................  

.................................................................................................... .............. 
  (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ณ วันปัจจุบันที่ท้าการประเมิน) 

ข้าราชการ 
ต้าแหน่ง/อายุ/วุฒิการศึกษา จ้านวน รวม 

ต้าแหน่ง   
1……………   
2 ……………   
3 ……………   
อาย ุ  อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1. อายุตัวเฉลี่ย   
2. อายุราชการเฉลี่ย   
วุฒิการศึกษา  รวม 
1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี   
2. ปริญญาตร ี   
3. ปริญญาโท   
4. ปริญญาเอก   
รวม   
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ลูกจ้างประจ้า / พนักงานราชการ 
ต้าแหน่ง/อายุ/วุฒิการศึกษา จ้านวน รวม 

ต้าแหน่ง   
1……………   
2 ……………   
3 ……………   
อาย ุ  อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1. อายุตัวเฉลี่ย   
2. อายุราชการเฉลี่ย   
วุฒิการศึกษา  รวม 
1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี   
2. ปริญญาตร ี   
3. ปริญญาโท   
4. ปริญญาเอก   
รวม   
(4) 

ฝ่ายส่งฯ น้ ามีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญอะไรบ้าง ในการให้บริการและ
การปฏิบัติงาน (#) 
..................................................................................................................  
.................................................................... .............................................. 

 (เป็นการถามถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งน้้า และ
บ้ารุงรักษาที่จ้าเป็น  เพ่ือใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติการของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานประสบผลส้าเร็จ 

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร 
 
(5) 

โครงสร้างโครงการฯและฝ่ายส่งฯ   และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(ให้ระบุโครงสร้างของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการก้ากับดูแลตนเองท่ีดี 
4 ด้าน ตามเล่มนโยบายการก้ากับดูแลองค์กรที่ดี  กรมชลประทาน) 

(6) 
โครงการส่งน้ าฯ ที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มีบทบาท
อย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน - ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(ให้ฝ่ายส่งน้้าฯ ระบหุน่วยงานที่เก่ียวข้องและท้างานร่วมกัน เฉพาะหน่วยงานหลักๆ ที่ส้าคัญเท่านั้น) 
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 (7) 
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโครงการฯ/ฝ่ายส่งฯ  คือใครบ้าง (#) 
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ  
  อะไรบ้าง (#) 
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 
..................................................................................................................  
...................................................................... ........................................... 
(ให้ดูกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการ มีความคาดหวังอะไร และมีแนวทางการ
สื่อสารระหว่างกันอย่างไร) 
 

2. ความท้าทายต่อองค์กร 
 
  เป็นการตอบค าถาม  เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน  ความท้าทายที่ส าคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์  และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 
 
(8) 

- ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ฝ่ายส่งฯ  ประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร 
- ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของฝ่ายส่งฯ  คืออะไร 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  

 (ชี้แจงปัจจัยที่ท้าให้โครงการฯ ประสบผลส้าเร็จและปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการแข่งขันของ โครงการ
และฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา) 

 
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(9) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการฯ/ฝ่ายส่งฯ คืออะไร (#) 
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ 
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(วิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายส่งฯ  ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากร
บุคคล) 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด้าเนินการ 

 (10) 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของฝ่ายส่งน้ า เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#) 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(ให้โครงการฯ/ฝ่ายส่งฯ   บอกแนวทางการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการฯ/ฝ่ายส่งฯ  
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม) 

(11) 
ภายในฝ่ายส่งฯ  มีแนวทางในการเรียนรู้ของฝ่ายส่งฯ  และมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
.............................................................. .................................................... 
.................................................................................................................  
(ถามถึงภายในโครงการฯ มีวิธีการจัดการความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างไร) 

(12) 
 ข้อมูลสรุปของโครงการฯและฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

..................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
ข้อมูลสรุปของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

ข้อมูลทั่วไป 

1. โครงการ……………………… จังหวัด…………………  สชป. ……….   
2. ที่ตั้งหัวงานของโครงการ เลขที่………….  หมู่ที่………….  ต าบล…………………………….  

อ าเภอ………………..  จังหวัด…………………..  รหัสไปรษณีย์…………..  โทรศัพท์………………. 
3. โครงการ ..........................  ประกอบด้วยฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา จ านวน .....  ฝ่าย   
4. ที่ตั้งฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่แต่ละฝ่าย 

 ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1   เลขที่………. หมู่ที…่…….  ต าบล…………………..   
   อ าเภอ………………..  จังหวัด…………………..    
   รหัสไปรษณีย์…………..  โทรศัพท์………………. 
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 ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 2 เลขที่………. หมู่ที…่…….  ต าบล…………………..   
   อ าเภอ………………..  จังหวัด…………………..    
   รหัสไปรษณีย์…………..  โทรศัพท์………………. 
 

 ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ n เลขที่………. หมู่ที…่…….  ต าบล…………………..   
   อ าเภอ………………..  จังหวัด…………………..    
   รหัสไปรษณีย์…………..  โทรศัพท์………………. 

 
 

  

แผนที่ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

 

 

 

 

 
 

5. แหล่งน้ าของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที.่........  เป็นประเภท  
 เขื่อนกักเก็บน้ า       จ านวน .............  แห่ง 
 ปตร.       จ านวน .............  แห่ง 
 ฝายทดน้ า           จ านวน .............  แห่ง  
 คลองส่งน้ า ……. สาย    ความยาวรวม  ............. กม. อ่ืน ๆ …………………………. 

หรือ รับน้ าที่ .......... กม. 
 

6. แหล่งน้ าของโครงการ   เขื่อนกักเก็บน้ า   อ่างเก็บน้ า   ฝายทดน้ า   อ่ืน ๆ ………… 
 

7. ปริมาณน้ าต้นทุนของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา…………………. ลบ.ม. 
 

8. ปริมาณน้ าต้นทุนของโครงการ……………………………..…………. ลบ.ม. 
 

9. ปริมาณน้ าผ่านสูงสุดของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา……………. ลบ.ม./วินาที 
 

10. ปริมาณน้ าผ่านสูงสุดของโครงการ………………………….………. ลบ.ม./วินาที 
 

11. พ้ืนที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาทั้งหมด………………..ไร่  พ้ืนที่ชลประทาน………………..ไร่ 
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12. พ้ืนที่โครงการทั้งหมด                    ………………..ไร่  พ้ืนที่ชลประทาน………………..ไร่ 
 

13. ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
 โครงการฯ มีฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา จ านวน …………. ฝ่าย 
 ในฝ่ายส่งน้ าฯ มีที่ท าการ/บ้านพัก อยู่ในบริเวณหัวงาน 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าฯ พักอยู่ในบ้านพักของฝ่ายส่งน้ าฯ 

 

ข้อมูลฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาด้านการบริหารจัดการน้ า 

1. คลองส่งน้ า       
 รวม …………   สาย รวมความยาว ………………. กม.  มีอาคารประกอบจ านวน ... แห่ง 

2. คลองระบายน้ า    
 รวม……………สาย รวมความยาว  …………..…. กม.   มีอาคารประกอบจ านวน ... แห่ง 

3. ระบบแปลงนา 
 จัดรูปที่ดิน จ านวน…………..ไร่   

o คูส่งน้ า   ………..….…สาย   รวมความยาว………………. กม. 
o คูระบายน้ า……………สาย    รวมความยาว………………. กม. 

 คันคูน้ า  จ านวน…………..ไร่   
o คูส่งน้ า   ………..……สาย      รวมความยาว………………. กม. 
o คูระบายน้ า……..……สาย   รวมความยาว………………. กม. 

 จ านวนอาคารชลประทาน ........แห่ง 
4. แผนที่คลองส่งน้ าและอาคารชลประทานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี.... 

ข้อมูลด้านการส่งน้ า 
5.  จ านวนสถานีวัดน้ าฝน ………… แห่ง  จ านวนสถานีวัดการระเหย …..……… แห่ง 
6. ปริมาณฝนเฉลี่ย …………… มม./ปี       อัตราการระเหยเฉลี่ย …………  มม./ปี 
7. มีพ้ืนที่โครงการในความรับผิดชอบรวม ........... ไร่  เป็นพื้นที่ชลประทานรวม .......... ไร่ 
8. การปลูกพืชและผลผลิตของเกษตรกร (แยกตามชนิดพืชหลัก) 
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ฤดู ชนิดของพืช 
พื้นที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ปริมาณน้ าท่ี
ใช้รวม 
(ลบ.ม.) 

ผลผลติรวม
(กก.) 

มูลค่า(บาท)  

 
      

       

รวม      

 

9. ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูฝนทั้งหมด …………….….. ลบ.ม. 
10. ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งหมด……………….. ลบ.ม.     
11. กิจกรรมการใช้น้ า 

  เพ่ือการประปา  จ านวน…………….….. ลบ.ม./ปี 
  เพ่ือการอุตสาหกรรม  จ านวน…………….….. ลบ.ม./ปี 
  เพ่ือผลักดันน้ าเค็ม  จ านวน…………….….. ลบ.ม./ปี 
  เพ่ือการเกษตร  จ านวน…………….….. ลบ.ม./ปี 
  เพ่ือการรักษาระบบนิเวศน์ จ านวน…………….….. ลบ.ม./ปี 
  เพ่ือล้างดิน   จ านวน…………….….. ลบ.ม./ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………… จ านวน…………….….. ลบ.ม./ปี 

12. แหล่งน้ าในพ้ืนที่การเกษตร 
 บ่อสูบน้ าตื้น  จ านวน .......... บ่อ ปริมาตร ........... ลบ.ม. 
 สระเก็บน้ า  จ านวน .......... บ่อ ปริมาตร ........... ลบ.ม. 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  จ านวน .......... บ่อ ปริมาตร ........... ลบ.ม. 

13. ประสิทธิภาพการชลประทาน 
o ฤดูฝน  .............%  ฤดูแล้ง  ............  % 

14. การค านวณปริมาณน้ าชลประทานที่ต้องส่งให้พ้ืนที่เพาะปลูก (อธิบายพอสังเขป) 
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15. ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการส่งน้ า/การระบายน้ า  (อธิบายพอสังเขป) 
 
 
 
 
 

16. แผนภูมิแสดงระบบส่งน้ า/การระบายน้ า (Schematic Diagram) 
 
 

 
17. การสอบเทียบอาคาร 

 อาคารหลักในคลองส่งน้ าสายใหญ่  มีการสอบเทียบ .......  แห่ง  ทุกๆ ..... ปี 
 อาคารหลักในคลองส่งน้ าสายซอย-แยกซอย มีการสอบเทียบ .......  แห่ง  ทุกๆ ..... ปี 
 ท่อส่งน้ าเข้านา    มีการสอบเทียบ .......  แห่ง  ทุกๆ ..... ปี 
 ไม่ได้มีการสอบเทียบ 

 
18. จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าฯ ในปัจจุบัน 

 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทาน………………….สหกรณ ์   พ้ืนที่………………..ไร่ 
 สมาคมผู้ใช้น้ าชลประทาน…………………..สมาคม    พ้ืนที่………………..ไร่ 
 กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน……….……กลุ่ม   พ้ืนที่………………..ไร่ 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทาน………...…กลุ่ม   พ้ืนที่………………..ไร่ 
 กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน...........……กลุ่ม            พ้ืนที่………………..ไร่ 

 รวม                   พ้ืนที…่……………..ไร่ 
19. จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ …………… ครัวเรือน 
20. พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย …………………… ไร่/ครัวเรือน 
21. รายได้โดยเฉลี่ย …………….…………. บาท/ครัวเรือน 
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22. การบ ารุงรักษาโดยองค์กรผู้ใช้น้ า 
 สมาชิกร่วมกันบ ารุงรักษาคูน้ า ปีละ  .........  ครั้ง 
 การขุดคูน้ าใช้วิธีการ 

o ร่วมแรงกันท า 
o จ้างผู้รับเหมาท า 
o อ่ืนๆ (ระบุ) ........ 

 ความยาวในการขุดลอกรวม  ...................  กม.  ได้ปริมาตรดินประมาณ  ......... ลบ.ม. 
 

23. การประชุม 
 องค์กรผู้ใช้น้ ามีการจัดการประชุมสมาชิกกันเอง        จ านวน ........ ครั้ง/ปี 
 จนท.จัดประชุม  อบรม ดูงาน เปิดเวทีประชุมกับองค์กรผู้ใช้น้ า    จ านวน ........ ครั้ง/ปี 

 
24. อัตราก าลังของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

 ข้าราชการ   จ านวน  ............  คน 
o ฝสบ.คบ/ฝสบ.คป. ที่ ......  ชือ่...................................... 
o ฝสบ.คบ/ฝสบ.คป. ที่ ......  ชือ่...................................... 

 
 ลูกจ้างประจ า   จ านวน  ............  คน 

o พนักงานส่งน้ า   จ านวน  ............  คน 
o ผู้รักษาอาคารชลประทาน  จ านวน  ............  คน 
o พนักงานรักษาคลอง  จ านวน  ............  คน 
o อ่ืนๆ (ระบุ)   จ านวน  ............  คน 

 พนักงานราชการ จ านวน  ............  คน 

 
25. งบประมาณท่ีได้รับ  

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

งบเงินเดือน     
งบบริหารฝ่ายส่งน้ า     
งบซ่อมแซมบ ารุงรักษา     
งบปรับปรุง     
อ่ืน ๆ  (แยกรายการ)     

รวม     
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26. ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้จัดสวัสดิการต่างๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ (จ าแนกเป็นข้อๆ) 
 
 
 
 
 

27. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4   เกณฑ์การประเมิน 
  
  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 
 
  เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาในหมวดที่ 
1  การบริหารองค์กรที่ดี  เป็นการประเมินถึงศักยภาพของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ในการน านโยบายของ
กรมฯ ส านักชลประทาน  โครงการชลประทาน  และยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือพ้ืนที่  เพ่ือปรับบริบทให้มีการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี หรือ
แผน MTEF ที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  โดยใช้ภาวะการด้านบุคลากรและ
เครื่องมือที่เหมาะสมและที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และเพ่ิมขีดสมรรถนะใน
การให้บริการของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดย
มีการน าระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  ซึ่งเป็นการ
แปลงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 1 การน าองค์กร  หมวดที่ 2  การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์  หมวดที่ 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  และหมวดที่ 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล เข้าไว้ด้วยกัน  ตามรูปที่ 21 
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รูปที่ 9  ความเชื่อมโยงหมวด 1 การบริหารองค์กรที่ดี กับเกณฑ์ PMQA 
 
  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี จะประกอบด้วยข้อค าถามหลัก จ านวน 4 หมวดย่อย  ดัง
ประกอบด้วย 
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1.1. การบริหารยุทธศาสตร์  มีข้อค าถาม 5 ข้อ  เพ่ือตรวจสอบ ทิศทางการด าเนินงาน
ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ว่ามีการวางทิศทางสอดคล้องสนับสนุนการด าเนินงาน
ของโครงการฯ  เ พ่ือให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย ตรวจสอบ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ตามแผน 5 ปี  หรือแผน MTEF  ว่ามี
ความสอดคล้องกับทิศทางตามภารกิจที่รับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
ไดต้รงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนตรวจสอบ
แผนบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาใช้ในการควบคุมแผนปฏิบัติการ ให้
แผนการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   นอกจากนั้นยัง
ตรวจสอบดูถึงระบบการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ว่า
ได้มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามหรือสนับสนุนการติดตามการด าเนินงานของ
โครงการฯ  ตลอดจนการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติการไปสู่ผู้ปฏิบัติ  และการทบทวน
แผนการด าเนินงานของโครงการฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โครงการฯ ก าหนด
ไว้ 

1.2. การจัดสภาพแวดล้อมในการท้างาน เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาว่าได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน  ในการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างาน  และความสะดวกสบายให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ โดยจะดูถึงสภาพแวดล้อม
ของบริเวณที่ท าการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาว่าได้มีการจัดได้อย่างเหมาะสม
สะดวกสบายเพียงไร  นอกจากนี้จะดูว่ามีการติดตั้งบอร์ดที่แสดงถึงแผนภูมิของฝ่าย
ส่งน้ าระยะเวลาการให้บริการในแต่ละเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบข้อมูลที่ส าคัญ
รายชื่อเจ้าหน้าที่  ฯลฯ 

1.3. การจัดการฐานข้อมูล  มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่ส าคัญของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ว่ามีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่จ าเป็น
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ว่าครอบคลุมภารกิจของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  
ตลอดจนวิธีการจัดท าให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Update Data)  เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  (Data to Information)  โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและการจัดท าข้อมูลส ารอง (Backup Data)  เพ่ือให้
ข้อมูลที่ส าคัญไม่สูญหายหรือถูกท าลาย  โดยจะดูถึงระบบการป้องกัน  ทั้งระบบ 
Hardware  และ Software  เพ่ือให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการฯ 
สามารถด าเนินงานได้โดยไมต่ิดขัด 

1.4. การพัฒนาองค์กร  มีข้อค าถาม จ านวน 7 ข้อ  เพ่ือตรวจสอบฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา ว่ามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน  และ
การจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานในฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และมองถึงการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรภายใน
โครงการฯ  ว่าโครงการมีการส่งเสริม  สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
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ความสามารถ  และส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานที่ยุติธรรม และการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน  นอกจากนั้นยังมองถึงการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ของ
โครงการกับชุมชนในพื้นท่ีด้วย  

โดยในข้อค าถาม  หมวด 1 การบริหารองค์กรที่ดี  ทั้ง 4 หัวข้อ  โดยข้อค าถามจะใช้เป็นตัวตั้ง  ส่วนค าอธิบาย
หัวข้อค าถามจะใช้เป็นตัวเอน  โดยมีรายละเอียดข้อค าถามดังนี้ 
 
1.1 การบริหารยุทธศาสตร์ 

 
(1) การก าหนดทิศทางการด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาในอนาคตของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

(วิสัยทัศน์)  

 เป็นการมองถึงฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้น้านโยบายจากกรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัดหรือ
พ้ืนที่  เพ่ือมาก้าหนดเป็น วิสัยทัศน์  ค่านิยม  เป้าประสงค์  หรือผลการด้าเนินงานที่คาดหวัง
ที่ตอบสนองเชิงพ้ืนที่และความต้องการของผู้รับบริการ   

(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  5  ปี   

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้น้าวิสัยทัศน์  ภารกิจ ความต้องการของประชาชน มาแปลงสู่การ
ปฏิบัติ  โดยการจัดท้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี  ว่าการวางแผนงานมีความสอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กร/โครงการฯ และความต้องการในพ้ืนที่ ตอบสนองต่อภารกิจ และสามารถแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ในระยะ 5 ปี  มีภาพความส้าเร็จในอนาคต  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

(3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการในการจัดท าแผน 5 ปี 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีวิธีจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาในพ้ืนที่  เพ่ือจัดท้าเป็นแผน
รวมของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา  ความจ้าเป็นในการจัดเข้า
แผน  เพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เพ่ือแก้ไขปัญหาในการด้าเนินงาน  และท้าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

(4) แนวทางการด าเนินงานให้แผนปฏิบัติการประสบผลส าเร็จ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีวิธีการจัดเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงาน  การจัดการด้าน
งบประมาณ  เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประสบผลส้าเร็จ และมีการถ่ายทอดและสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติ
การ  เพ่ือให้ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาสามารถด้าเนินงานได้ส้าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้     

(5) การติดตามงานและการบริหารความเสี่ยง  

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้มีการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง  และน้ามาใช้ในการบริหาร
โครงการ หรือแผนงาน  เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้แผนงานและโครงการที่
ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาตั้งไว้  สามารถด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย  นอกจากนั้นยังจะ
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ตรวจสอบถึงการติดตามผลการด้าเนินงานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาว่ามีวิธีในการติดตาม
ผลการด้าเนินงาน  การรายงาน  การเสนอผู้บังคับบัญชา  ความถี่ในการด้าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

 
1.2  การจัดสภาพแวดล้อมการท้างาน 
 

(1) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างาน   

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการจัดสถานที่  สิ่งอ้านวยความสะดวก    สภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน  เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีหรือสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท้างาน เพ่ือให้ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  

(2) การจัดแผ่นป้ายและข้อมูลในสถานที่ท างาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้มีการจัดแผ่นป้ายบอกทาง  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
แผนผังโครงสร้างของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้้าที่ส้าคัญ  
ตลอดจนขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ  ฯลฯ  แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจน  เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานและทราบข้อมูลข่าวสารการด้าเนินงานของโครงการ    

(3) การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ท างาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ได้มีการด้าเนินการในการสร้างบรรยากาศในการท้างาน  ตาม
แนวทางที่ส้านักบริหารงานบุคคลได้ก้าหนด  หรือนอกเหนือจากนั้น  เพ่ือให้บุคลากรเกิด
ความรักความผูกพันในการด้าเนินงาน  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทุ่มเท   

 
1.3  การจัดท้าระบบข้อมูล 
 

(1) การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการจัดเก็บข้อมูลที่ส้าคัญเพ่ือใช้ในการด้าเนินงาน  หรือการ
บริหารจัดการน้้าของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด้าเนินงาน  โดย
ระบบฐานข้อมูลที่ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาด้าเนินการนั้นมีผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ  และมีระบบ
การ Update อย่างไร  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัย  ตลอดจนการรายงานข้อมูล
เสนอโครงการฯ เป็นอย่างไร  และมีการประสานฐานข้อมูลกับโครงการฯ อย่างไร  เพ่ือให้มี
ข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน  ให้เขียนเป็นผังแสดงประกอบค้าอธิบาย  นอกจากนั้นฝ่ายส่งน้้า
และบ้ารุงรักษายังมีระบบสารสนเทศที่ส้าคัญอะไรบ้าง (Data to Information) เช่น GIS  
MIS ฯลฯ และระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ส้าคัญ  เพ่ือรองรับการรายงานระบบ Online 
ระบบ GES ฯลฯ ของกรมฯ  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการด้าเนินงานได้ 

 
  



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

ฝ่ายส่งน้้าและบา้รุงรักษา  หน้า 33 

(2) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลและรอบระยะเวลาในการป้อนข้อมูล (Update data) 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการจัดรอบเวรหรือความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  การป้อนข้อมูล  
และมีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงาน  เพื่อให้ข้อมูลมีความใหม่อยู่เสมอ (Update) 
 

(3) การส ารองข้อมูล (Backup)  ความถี่ และผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีระบบการท้าส้ารองข้อมูล (Backup)  โดยมีรอบการส้ารองข้อมูล
อย่างไร  และมีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในการส้ารองข้อมูลหรือไม่อย่างไร 

 
(4) การป้องกันระบบฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีวิธีในการดูแลบ้ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  และซอร์ฟแวร์ 
(Software) หรือโปรแกรมส้าเร็จรูป  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมฯ ก้าหนด
หรือไม่ อย่างไร 

 
1.4  การพัฒนาองค์กร 
 
(1) การน าระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือที่จ าเป็นมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 เป็นการตรวจสอบความพร้อมของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ในการน้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อุปกรณ์  เครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  สิ่งอ้านวยความ
สะดวกต่างๆ  เพ่ือให้บุคลากรของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
(2) การจัดวางอัตราก าลังบุคลากรอย่างเหมาะสม 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา มีการจัดวางอัตราก้าลังในการดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบ  ตามภารกิจได้
อย่างไร  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับปริมาณงาน  ระบบงานที่เป็นอยู่ 

 
(3) การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการด้าเนินงาน  หรือเพ่ิมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนั้นยังมองถึงการ
เตรียมบุคลากรเพ่ือทดแทนในต้าแหน่งที่ขาดหายไป 
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(4) การรับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจากผู้รับบริการ/ผู้ใช้น้ า 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง  ระหว่างฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตามวิธีการที่ส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ก้าหนด กี่ช่องทาง  มีการใช้ช่องทางใดมากที่สุด 
และเมื่อได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนแล้วฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้ด้าเนินการตาม
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน  ที่ส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ก้าหนด  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและลดข้อขัดแย้งในการด้าเนินงานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา   

 
(5) การสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการสื่อสารการด้าเนินงานกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเจ้าหน้าที่ภายในอย่างไร  นอกจากนั้นฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษายังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน หรือกับผู้รับบริการอย่างไร   

 
(6) การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน  และมีการด้าเนินงานตามแผน
สวัสดิการที่กรมฯ ก้าหนดให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน   

 
(7) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นท่ี 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนที่และรอบบริเวณฝ่ายส่งน้้า
และบ้ารุงรักษา   หรือชุมชนในพ้ืนที่ที่ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษารับผิดชอบ  ยกตัวอย่าง
กิจกรรม 
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บทที่ 5   เกณฑ์การประเมิน  
 
  หมวดที่ 2  การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
 
  หมวดที่ 2  การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา    เป็นการประเมินการน าคู่มือการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน  มาตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
การบริหารจัดการน้ า และภารกิจการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า  ที่กรมฯ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ประกอบด้วย 4 หมวดย่อย  ดังนี้ 
 
 2.1)  การบริหารจัดการน้้า  โดยจะตรวจสอบการด าเนินงานตั้งแต่  การวางแผนการส่งน้ า ตั้งแต่การ
บริหารจัดการน้ าในอ่าง  การวางแผนการส่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร  การจัดท าแผนการเพาะปลูก  
การก าหนดพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้ า  ตลอดจนการตรวจสอบประสิทธิภาพอาคารชลประทาน  การ
ปฏิบัติการส่งน้ า เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานในการน าแผนการส่งน้ าไปสู่การปฏิบัติ  ตั้งแต่การแจ้งแผนการ
ส่งน้ า  การควบคุมการส่งน้ า  การประสานงาน  การตรวจสอบคุณภาพน้ า  และการรายงานข้อมูล  
นอกจากนั้นยังตรวจสอบถึงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ  
ตลอดจนการแจ้งข่าวและการรายงานข้อมูล 
 
 2.2)  การบ้ารุงรักษา  โดยจะตรวจสอบการบ ารุงรักษาของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ตั้งแต่การ
จัดท าและบันทึกประวัติการบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน  บัญชีอาคาร  ตลอดจนตรวจสอบถึงการด าเนินการ
บ ารุงรักษาอาคารชลประทานในสภาวการณ์ต่างๆ  และการบันทึกผลการบ ารุงรักษา  ตลอดจนการจัดล าดับ
การซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ของอาคารชลประทาน  และการปฏิบัติตามนโยบายที่กรมฯ ก าหนด 
 
 2.3)  การประเมินผลการส่งน้้า  เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพการชลประทาน และการใช้น้ า
ของพืชต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร ประจ าฤดู  ตลอดจนการบันทึกผลการบริหารจัดการน้ าและรายได้จากการ
ชลประทานประจ าฤดู การประเมินความเสียหายหลังการส่งน้ า  เพ่ือดูถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า
ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา นอกจากนั้นยังมองถึงต้นทุนผลผลิตของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ตามเกณฑ์ที่
กรมฯ ก าหนด  เพ่ือดูถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
 
 2.4)  การปฏิบัติตาม พรบ.ชลประทานที่เกี่ยวข้อง  เป็นการตรวจสอบฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ใน
การบงัคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ว่าได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามข้อก าหนดของกฎหมาย  ตลอดจนการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ราชพัสดุของโครงการฯ ที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาดูแลรับผิดชอบ  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการ
ควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา   
 
  การด าเนินงานตามหมวด 2  การบริหารจัดการน้ า  เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของ
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวด 6 การจัดการ
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กระบวนการ ว่าได้ด าเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการน้ า  คู่มือในการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  
ในมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง  นอกจากนั้นยังดูถึงในหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เพ่ือดูถึงการให้บริการในการบริหารจัดการน้ าว่าได้ค านึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ
ในหมวด 4  การวัด  วิเคราะห์  และการจัดการความรู้  เพ่ือเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลจากการ
ด าเนินงานส่งน้ าและบ ารุงรักษา  และการเรียนรู้ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา   เพ่ือเรียนรู้และพัฒนางานส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  ตามรูปที่ 22  ความเชื่อมโยง
หมวด 2 การบริหารจัดการน้ า กับเกณฑ์ PMQA 
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รูปที่ 10  ความเชื่อมโยงหมวด 2 การบริหารจัดการน้ า กับเกณฑ์ PMQA 
 
  ในข้อค าถาม  หมวด 2 การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา  ทั้ง 4 หัวข้อย่อย  โดยข้อ
ค าถามจะใช้เป็นตัวตั้ง  ส่วนค าอธิบายหัวข้อค าถามจะใช้เป็นตัวเอน  โดยมีรายละเอียดข้อค าถามดังนี้ 
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2.1 การบริหารจัดการน้้า 
 
  การบริหารจัดการน้ าจะเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานโดยแบ่งเป็น การวางแผนการส่งน้ า  
และการปฏิบัติการส่งน้ า  โดยมีข้อค าถาม 11 ข้อ  ดังนี้ 
การวางแผนการส่งน ้า 
 

(1) การจัดท าเกณฑ์การบริหารจัดการน้ า เช่น Rule Curve หรือเกณฑ์การบริหารจัดการน้ าท่าใน
กรณีไม่มีอ่างเก็บน้ าเกณฑ์การบริหารจัดการน้ าตามปริมาณที่ได้รับจัดสรรหรือเกณฑ์การระบายน้ า
ของแหล่งน้ าต้นทุนหรืออ่ืนๆ 

 เป็นการตรวจสอบแผนการจัดท้าเกณฑ์บริหารจัดการน้้าของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ว่ามี
การวิเคราะห์ปริมาณน้้าต้นทุนและจัดท้าแผนการบริหารจัดการน้้าของอ่างเก็บน้้าที่ฝ่ายส่งน้้า
และบ้ารุงรักษารับผิดชอบ  ส่วนในโครงการฯ ที่ไม่มีอ่างเก็บน้้า  จะดูแผนการบริหารจัดการ
น้้าในยอดน้้าที่ได้รับการจัดสรร  หรือยอดน้้าที่ค้านวณได้จากน้้าท่า (Side Flow)  เพ่ือการ
จัดสรรน้้าเพ่ือใช้ในกิจกรรมเพ่ือการเกษตร  การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม  การรักษา
ระบบนิเวศ และการใช้ในภาคส่วนอื่นๆ 
 

(2) การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานหลัก 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการตรวจสอบประเมินสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานที่ส้าคัญ  
เพ่ือให้การบริหารจัดการน้้ามีความถูกต้องแม่นย้า 
 

(3) การจัดท าปฏิทินการปลูกพืช/การจัดท าแผนการจัดการน้ าในพ้ืนที่โดยแปลงน้ าฝนเป็นน้ าท่าหรือ
ปฏิทินการระบายน้ า 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้มีการจัดท้าปฏิทินการปลูกพืชในอ่างเก็บน้้าที่ส้าคัญหรือที่ดูแลอยู่
อย่างเป็นระบบ ถ้าเป็นฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหรือโครงการฯ ที่ไม่มีอ่างเก็บน้้าให้ท้าปฏิทิน
การปลูกพืชโดยคิดจากปริมาณน้้าที่ได้รับจัดสรรหรือจากการค้านวณน้้าท่าหรือวิธีอ่ืนๆ  
 

(4) เกณฑ์การก าหนดพ้ืนที่ระบายน้ า/การก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ าต้นทุน/การ
วางแผนการบริหารจัดการน้ าตามศักยภาพของล าน้ า 

 เมื่อฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาก้าหนดปฏิทินการปลูกพืชและค้านวณปริมาณน้้าที่ใช้ในการ
เพาะปลูกพืชแล้ว  ในขั้นตอนนี้จะเป็นการดูถึงวิธีการก้าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามศักยภาพ
ของน้้าต้นทุน 
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(5) การส ารวจข้อมูลความต้องการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าก่อนส่งน้ า/การส ารวจศักยภาพในการระบายน้ าใน
ล าน้ าที่รับผิดชอบ 

 เป็นการตรวจสอบวิธีการและการด้าเนินงานส้ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในการใช้น้้าเพื่อกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ก้าหนดไว้   
 

(6) การจัดท าแผนจัดสรรน้ ารายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์/การจัดท าแผนการบริหารจัดการล าน้ า
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ/การวัดท าแผนการระบายน้ า 

 การจัดท้าแผนจัดสรรน้้ารายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์ของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ใน
พ้ืนที่ชลประทานที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความมั่นใจในการจัดสรรน้้าและ
ขั้นตอนในการจัดท้าแผน  และการจัดท้าแผนในภาวะวิกฤติ 

 
การปฏิบัติการส่งน ้า 
 

(7) การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ าทราบทั้งก่อนและระหว่างส่งน้ า /การแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในล าน้ าที่รับผิดชอบ  

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา มีวิธีการแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ก่อนการส่งน้้า  ระหว่างการส่งน้้า และการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้าอย่างไร และใช้
ช่องทางใดบ้างโดยแยกเป็นกรณี 

 
(8) การควบคุมการส่งน้ าในระดับต่างๆ /การควบคุมการระบายน้ าในระดับต่างๆ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีวิธีการควบคุมการส่งน้้า/ระบายน้้า ในระดับต่างๆ  และวิธีติดตาม
ผลการด้าเนินงานการส่งน้้า  และการรายงานผล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในกรณี
วิกฤติหรือภาวะวิกฤติ 

 
(9) การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีวิธีการด้าเนินงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้าในพ้ืนที่โครงการฯ  
เพ่ือลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงการฯ  ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 
(10) การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีแนวทางในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติอย่างไร  และมีความ
สอดคล้องกับการด้าเนินงานของโครงการฯ อย่างไร  และมีการแจ้งข่าวและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
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(11) การควบคุมคุณภาพน้ า 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีวิธีการป้องกัน  ควบคุม  และตรวจสอบคุณภาพน้้าในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  โดยมีรอบในการตรวจสอบคุณภาพน้้าตามมาตรฐานอย่างไร และใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานคุณภาพน้ าชลประทานที่วัด ณ จุดวัดมี 6 ตัวองค์ประกอบได้แก่ 

1. TDS = Total Dissolved Solid ไม่เกิน 1,300 ppm. 
2. Sal. = Salinity = ค่าความเค็ม ไม่เกิน 1.0 ppt 
3. EC = Electric Conductivity ไม่เกิน 2,000 µS/cm. 
4. DO = Dissolved Oxygen ไม่ต่ ากว่า 2.0 ppm. 
5. pH = Potential of Hydrogen ion ระหว่าง 6.5-8.5 
6. อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 °C 

 
2.2 การบ้ารุงรักษา 

 
(1) การจัดท าบันทึกประวัติ  การตรวจสอบสภาพและการบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา มีการจัดท้าบันทึกบัญชีอาคาร ประวัติการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
อาคารชลประทาน ผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการกรอกข้อมูล  จัดท้าบันทึกฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบสภาพ  ประวัติการบ้ารุงรักษา  บัญชีอาคารต่างๆ ในฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

 
(2) การด าเนินงานบ ารุงรักษาปกติ  เชิงป้องกัน  และกรณีเร่งด่วน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีแนวทางในการด้าเนินงานบ้ารุงรักษาปกติ  เชิงป้องกัน  และกรณี
เร่งด่วน  เพื่อให้อาคารชลประทานในความรับผิดชอบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(3) การบันทึกประเมินผลการบ ารุงรักษา ประจ าฤดูกาล 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีนโยบายในการบันทึกประเมินผลการบ้ารุงรักษา  และมีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนการบันทึกข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลและการ
ก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
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2.3 การประเมินผลการส่งน้้า 
 

(1) การค านวณประสิทธิภาพการชลประทานประจ าฤดู (ร้อยละ) หรือค านวณปริมาณการใช้น้ าของ
พืชต่อฤดู (ลบ.ม./ไร่)   

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการค้านวณประสิทธิภาพการชลประทานประจ้าฤดู  และการ
ปฏิบัติ หรือค้านวณปริมาณการใช้น้้าของพืชประจ้าฤดูกาล  และมีรอบความถี่ในการ
ด้าเนินงานอย่างไร 

 
(2) การบันทึกประเมินผลการบริหารจัดการน้ า ในวิธีการอ่ืน ๆ ประจ าฤดูกาล 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการบันทึกประเมินผลการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล หรือวิธีการอ่ืนๆ 
แบบใด  โดยมีรอบการบันทึกเป็นอย่างไร  และมีการประเมินความเสียหายของอาคาร
ชลประทานอย่างไร 

 
(3) การบันทึกผลประโยชน์ที่ได้จากการชลประทานเป็นรายฤดูกาล และรายปี 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีวิธีการบันทึกผลประโยชน์ที่ได้จากการชลประทานเป็นฤดูกาล 
รายโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายฤดูกาลและรายปี  และมีวิธีในการจัดเก็บข้อมูล  
วิธีในการรวบรวมข้อมูล  และการประมวลผลอย่างไร 

 
2.4 การปฎิบัติตามพรบ.ชลประทานที่เกี่ยวข้อง 

 
(1) การด าเนินการประกาศชลประทานตามมาตรา 5 และมาตรา 8 อย่างไร 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการด้าเนินการประกาศมาตรา 5 ครอบคลุมพ้ืนที่ที่โครงการ
รับผิดชอบ  และมีการประกาศมาตรา 8  ในพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีแนวโน้มหรือมีการใช้น้้า
ชลประทานนอกภาคการเกษตรตามมาตรา 8 
 

(2) การจัดเก็บรายได้ตามมาตรา 8 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการเก็บรายได้ในพ้ืนที่ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา ที่ประกาศ
ชลประทานตามมาตรา 8 อย่างไร  

 
(3) การดูแลและการบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุ  และการบุกรุกที่ราชพัสดุ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการอนุญาตและบริหารจัดการพ้ืนที่ราชพัสดุ  และมีการบุกรุกที่
ราชพัสดุ มากน้อยอย่างไร ในพ้ืนที่ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่รับผิดชอบ 
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บทที่ 6   เกณฑ์การประเมิน  
 
  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการน า
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานของกรมฯ ในกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการส่งน้ า และบ ารุงรักษาโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน  มาตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
ว่าไดน้ ามาปฏิบัติอย่างไร  เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด  หรือมีรูปแบบการด าเนินการที่นอกเหนือหรือ
เหนือชั้นกว่า  ซึ่งการด าเนินงานในหมวดนี้ จะสอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ใน
หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในหมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้  และในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ  
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รูปที่ 11  ความเชื่อมโยงหมวด 3 การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับเกณฑ์ PMQA 

  ในหมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ประกอบด้วย  3 หมวดย่อย  ดังนี้ 

3.1  การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.3  การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ า 
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โดยใน 3 หมวดย่อย  เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
3.1  การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาในการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้จ าแนกกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ  และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ซึ่งจะดูถึงช่องทางการติดต่อของฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่กรมฯ ได้ก าหนดไว้แล้ว  ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้ใช้ช่องทางใดในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การจัดเก็บสถิติ  และการน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา มีภาพลักษณ์การบริการที่ดีขึ้น 
 
3.2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
   เป็นการตรวจสอบการด าเนินการของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาตามคู่มือ  โดยจะดูวิธีการ
สร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ ใช้น้ าชลประทาน  การเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้ ใช้น้ าชลประทาน 
คณะกรรมการ JMC และอาสาสมัครชลประทาน  เพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งและท าให้การบริหารจัดการน้ ามี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจะตรวจสอบดูว่าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษามีวิธีการวัดความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน  ตลอดจนการประเมินความเข็มแข็ง
องค์กรเพ่ือให้ทราบสถานะขององค์กรและแนวทางในการพัฒนา      เพ่ือจะได้เพ่ิมเติมองค์ความรู้หรือเข้าไป
เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ า 
 

3.3  การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ า 
   เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ว่ามีแผนการจัดกิจกรรม  
การติดตามประเมินผล  และการตรวจสอบการด าเนินงานในแผนงานด้านองค์กรผู้ใช้น้ า  ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้ ามีความเข็มแข็งและสามารถยืนได้ด้วยตนเอง  เช่น  การ
สนับสนุนให้มีที่ท าการกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น้ า  การให้ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตลอดจนให้องค์กรผู้ใช้น้ ามีการ
บริหารเงินกองทุนขององค์กรผู้ใช้น้ าให้มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  นอกจากนั้นยังดูถึงทิศทางของโครงการฯ 
และฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ในการจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ าในการบ ารุงรักษาอาคารชลประทานต่างๆ  และการ
ดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อม และคุณภาพน้ าในเขตพ้ืนที่โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เพ่ือลด
ปัญหาด้านน้ าเสียหรือมลพิษท่ีจะเกิดขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
    ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในหมวด 3  จะประกอบด้วยข้อค าถามจะใช้เป็นตัวตั้ง  ส่วน
ค าอธิบายหัวข้อค าถามจะใช้เป็นตัวเอน  โดยมีรายละเอียดข้อค าถามดังนี้ 
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3.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 

(1) การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง  โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน 
ฯลฯ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการด้าเนินการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน 
คณะกรรมการจัดการชลประทาน  อาสาสมัครชลประทาน โดยการประชุม  อบรม ดูงาน 
การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ อย่างไร และมีแผนและผลการด้าเนินงาน  และมีการวัดความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ 
 

(2) มีโครงสร้างการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ าและก าหนดบทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

 องค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานมีการจัดท้าโครงสร้างการบริหาร  และก้าหนดบทบาทหน้าที่ ที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไร 
 

(3) มีระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน 

 องค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานมีการก้าหนดระเบียบข้อบังคับในการด้าเนินการ  และน้าไปบังคับ
ใช้จริงในการด้าเนินการหรือไม่อย่างไร 

 
(4) การจัดตั้งกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน 

 กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานมีการจัดตั้งกองทุนหรือไม่  มีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอย่างไร  มีการ
ควบคุมดูแลการด้าเนินงานและการตรวจสอบอย่างไร  เพ่ือให้การบริหารเงินกองทุนมีความ
โปร่งใส   

 
(5) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน  (JMC)   

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา มีการด้าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  
หรือไม่  มีขั้นตอนในการด้าเนินงานตามแนวทางที่ก้าหนดอย่างไร  การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
JMC ครอบคลุมตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดหรือไม่ วัดความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้ใช้น้้าอย่างไร และมีการน้าผลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 
 

(6) การตั้งและพัฒนาอาสาสมัครชลประทาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทานหรือไม่   มีขั้นตอนในการ
ด้าเนินงานตามแนวทางที่ก้าหนดอย่างไร  การจัดตั้งและพัฒนาอาสาสมัครชลประทาน
ครอบคลุมตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดหรือไม่ วัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้น้้าอย่างไร และมีการน้าผลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 
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(7) มีการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้น้ าที่มีต่อการบริหารจัดการน้ าของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการส้ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้น้้าที่มีต่อการบริหารจัดการ
น้้าของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  โดยมีการแจกแบบส้ารวจจ้านวนเท่าไหร่ต่อพ้ืนที่เป้าหมาย  
เป็นไปตามเง่ือนไขการส้ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่กรมฯ ก้าหนดหรือไม่  มีผลการ
ส้ารวจออกมาเช่นไร   และน้าผลที่ได้ไปด้าเนินการอย่างไร 

 
(8) มีการส ารวจเพื่อประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานอย่างไร  การ
ด้าเนินงานได้ด้าเนินการตามมาตรฐานที่กรมก้าหนดหรือไม่  และน้าผลมาปรับปรุงความ
เข้มแข็งขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร  

 
(9) การประสานงานและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทาน องค์กรผู้ใช้น้ า และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 เป็นการตรวจสอบการประสานการด้าเนินงานของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  องค์กรผู้ใช้น้้า  
หน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด้าเนินงานที่ดี  และมีการ
วัดผลการด้าเนินงานอย่างไร  และมีการปรับปรุงการด้าเนินงานอย่างไร 
 

3.2  การบริหารองค์กรผู้ใช้น้้า 
 

(1) การจัดท าปฏิทินกิจกรรมประจ าปี และด าเนินงานตามแผน 

 องค์กรผู้ใช้น้้าฯ ได้จัดท้าปฏิทินกิจกรรมประจ้าปี และมีการติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผนปฏิทินประจ้าปีหรือไม ่

(2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรผู้ใช้น้ า 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้ตรวจ ติดตามการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้้าว่าเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ก้าหนด  และในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงมีบทลงโทษและมีผู้ละเมิด
มากน้อยอย่างไร   
 

(3) ความสามารถขององค์กรผู้ใช้น้ าฯ ในการจัดประชุมได้เอง 

 องค์กรผู้ใช้น้้าฯ  สามารถจัดประชุมได้เอง  หรือไม่อย่างไร  และหัวหน้าฝ่ายส่งน้้าฯ ได้มีการ
ให้ความรู้ในการจัดประชุม  อย่างไร  เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถด้าเนินงานเองได้ 
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(4) การบันทึกรายงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 

 องค์กรผู้ใช้น้้าฯ  สามารถจดบันทึกประชุมได้เอง หรือไม่อย่างไร  และหัวหน้าฝ่ายส่งน้้าได้มี
การให้ความรู้ในการจดบันทึกการประชุมอย่างไร  เพ่ือให้กลุ่มสามารถด้าเนินงานเองได้ 
 

(5) การเข้าร่วมบริหารจัดการน้ าของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพื้นฐาน  

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรม ในการบริหารจัดการ
น้้าของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพ้ืนฐาน อาสาสมัคร และ
คณะกรรมการจัดการชลประทานอย่างไร 
 

(6) กลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมกันดูแลบ ารุงรักษาอาคารชลประทานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้น้้าฯ ร่วมกันดูแลบ้ารุงรักษา 
อาคารชลประทานให้มีสภาพดีอยู่ เสมอหรือไม่  กลุ่มผู้ใช้น้้าได้จัดกิจกรรมในการดูแล
บ้ารุงรักษา และมีความถี่ปีละกี่ครั้ง   

 
(7) การบริหารองค์กรและกองทุนมีความโปร่งใส   

 องค์กรผู้ใช้น้้าฯ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสอย่างไร มีวิธีในการบริหารเงินกองทุน
อย่างไร  มีการจัดรูปแบบในการบริหารเงินกองทุนอย่างไร  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  และใน
บทบาทของฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาได้สนับสนุน  ส่งเสริม  และให้ความรู้เช่นไรในเรื่องนี ้

 
(8) มีที่ท าการกลุ่มและบอร์ดส าหรับติดประกาศต่าง ๆ 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้น้้าฯ มีที่ท้าการกลุ่ม  และมีการ
จัดบอรด์ส้าหรับติดประกาศต่างๆ หรือการติดเอกสารต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร   

 
(9) การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ าบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีนโยบายและแนวทางในการด้าเนินงานจ้างเหมาบ้ารุงรักษาอาคาร
ชลประทาน ให้กับองค์กรผู้ใช้น้้าและมีวิธีการด้าเนินงานอย่างไร 

 
(10) การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้ าเพ่ือคุณภาพน้ าที่ดี 

 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษามีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทางน้้า เพ่ือคุณภาพ
น้้าที่ดี และได้มีรอบความถี่ในการตรวจสภาพเป็นอย่างไร  และมีการตรวจวัดค่าใดบ้าง 
เป็นไปตามมาตรฐานน้้าชลประทานหรือไม่  มีผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ  และในกรณีที่น้้ามีสภาพ
ต่้ากว่ามาตรฐานจะมีวิธีการด้าเนินงานอย่างไร   
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บทที่ 7   เกณฑ์การประเมิน 
  
  หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
  หมวดที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินงานในหมวด 1-3  โดย
ตัวชี้วัดจะสะท้อนผลการด าเนินงานทั้ง 4 มิติ  ตั้งแต่ มิติด้านประสิทธิผล  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติด้านการพัฒนาองค์กร    ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงถึง
ความส าเร็จในการด าเนินงาน  แนวโน้มของการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพื่อให้ฝ่ายส่งน้ า
และบ ารุงรักษาได้น าผลลัพธ์ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงระบบการท างานให้ดีขึ้น 

   การรายงานผลการด าเนินงานในหมวด 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  จะเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานเชิงสถิติ  เพ่ือให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ซึ่งข้อมูล
ตามตัวชี้วัดจะท าให้โครงการฯ รู้ถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต  และแนวโน้มในการด าเนินงานในแต่ละ
เรื่อง หรือในแต่ละหัวข้อ  เพ่ือใช้ในการดูวิวัฒนาการจากการปรับปรุงการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา  ประกอบด้วยข้อมูลไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

1. สถิติย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี  ถ้าไม่มีให้เว้นไว้และใส่ N/A รวมเป็น 4 ปี 
2. ข้อมูลผลการด าเนินงานในปัจจุบัน อาจเป็นรูปตาราง หรือสถิติตัวเลข 
3. การน าข้อมูลมาพลอต (Plot) กราฟและแสดงกราฟแนวโน้ม 
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รูปที่ 12  ความเชื่อมโยงหมวด 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน กับเกณฑ์ PMQA 
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4. ค าอธิบาย ค่าแนวโน้มทางบวกหรือทางลบ หากเป็นทางลบต้องแสดงวิสัยทัศน์การแก้ไขด้วย 
5. ฯลฯ 

 

หมวด 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีข้อค าถามทั้งหมด 16 ข้อ  4 มิติ  ดังนี้ 
 

 มิติด้านประสิทธิผล 

 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 

      ในการกรอกข้อมูลในหมวด 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้โครงการที่ถูกประเมินกรอกลงตาม 
แบบฟอร์ม (Template) ที่ก าหนด  เพื่อให้สะดวกในการให้คะแนน  และการตรวจผลการด าเนินงาน  ซึ่งการ
ก าหนดเป็น Template เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน  

 Le  (Level) หมายถึง ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบันว่ามีผลการด าเนินงาน เป็นเช่นไร 
  ก้าหนดให้กรอกในช่อง  ค่าคะแนนที่ได้ 
 

 T  (Trend) หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินงานเป็นการดูทิศทางในการพัฒนาของโครงการ
  ว่าเป็นเช่นไร  โดยเทียบกับผลการด าเนินงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อ 
  เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร  เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง 
  ก้าหนดให้กรอกในช่องข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  โดยการให้ค่าคะแนนมีดังนี้ 

o ถ้าเส้นแนวโน้มมีทิศทางน้อยลง ค่า T = 1 
o ถ้าเส้นแนวโน้มมีทิศทางข้ึนๆลงๆ ค่า T = 3 
o ถ้าเส้นแนวโน้มมีทิศทางเพ่ิมข้ึน ค่า T = 5 

 ซึ่งข้อมูลของ Le, T  จะดูจากการกราฟแสดงผลและแนวโน้ม  ซึ่งการ Plot Graph จะดูจาก
ข้อมูลย้อนหลังจนถึงผลปีปัจจุบัน  และให้ผู้ถูกประเมินก้าหนดเส้น Trend โดย Program Excel 
เพื่อก้าหนดเป็นเส้นแนวโน้ม 
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 C  (Compare) หมายถึง การเปรียบเทียบ หรือตัวเปรียบเทียบ หรือระดับเทียบเคียง    
  เพ่ือเป็นค่ากลาง (Benchmark) ของผลการด าเนินงาน ที่ควรจะต้องมีมาตรฐานใน
  การด าเนินงาน   

โดยการให้ค่าคะแนนดังนี้ 
o ถ้าผลการเปรียบเทียบมีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ค่า C = 1 
o ถ้าผลการเปรียบเทียบมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน ค่า C = 3 (±3%) 
o ถ้าผลการเปรียบเทียบมีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน ค่า C = 5 

 

 Li  (Linkage)  หมายถึง ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดต่างๆ กับทิศทางการด าเนินงานของโครงการ  

 ผู้ประเมินที่จะได้ค่าคะแนน C และ Li  ผู้ประเมินต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ กับหน่วยงานอ่ืน หรือ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  และอธิบายถึงทิศทางการด้าเนินงานของโครงการ  และแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อให้โครงการมีการด้าเนินการที่ดีขึ น 

 กราฟที่ใช้ควรเป็นกราฟเส้น เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและการพิจารณาในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนด
เส้นกราฟดังนี้ 

  สีน้ าเงินเป็นเส้นผลงานในรอบ 4 ปี 
สีด าเป็นเส้นแนวโน้ม 
สีแดงเป็นเส้นของค่ากลางมาตรฐานใช้ค่าท่ีคะแนน 3 
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มิติด้านประสิทธิผล 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนรายได้เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดรายได้ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชลประทานจากการท ากิจกรรมทุกประเภทในพ้ืนที่
ชลประทานทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

วิธีการเก็บข้อมูล 

ฝสบ. ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลจ านวนผลผลิตในแต่ละฤดูกาล และค านวณเป็นรายได้ของ
เกษตรกรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาส าหรับพืชปลูกทั้งปีได้ค านวณครั้งเดียว 
เช่นพืชสวน 

สูตรการค านวณ 
จ านวนรายได้ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชลประทานตลอดทั้งปี (บาท) 

พ้ืนทีเ่พาะปลูกจริง(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)ของฝ่ายส่งน้ าฯ 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน ามาค านวณ 

ฤดู รายการ พื้นที่ (ไร่) ผลผลติ (กก./ไร่) ราคาต่อหน่วย 
(บาท/กก. ) 

รวมเงิน 

ฝน2555 ข้าวนาปี 5,155 548 12.00 33,899,280.00 

แล้ง2556/2556 ข้าวนาปรัง 

แตงโม 

ข้าวโพด 

พืชผัก 

253 

148 

16 

3 

305 

3,001 

2,603 

- 

12.00 

6.00 

4.00 

- 

925,980.00 

2,664,888.00 

166,592.00 

15,000.00 

พ้ืนทีเ่พาะปลูกจริง(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)
ของฝ่ายส่งน้ าฯ 

5,575   37,671,740.00 
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ฤดู รายการ พื้นที่ (ไร่) ผลผลติ (กก./ไร่) ราคาต่อหน่วย 
(บาท/กก. ) 

รวมเงิน 

ฝน2556 ข้าวนาปี 5,201 550 12.00 34,326,600.00 

แล้ง2556/2557 ข้าวนาปรัง 

แตงโม 

ข้าวโพด 

พืชผัก 

264 

151 

17 

3 

300 

3,005 

2,605 

- 

12.00 

6.00 

4.00 

- 

950,400.00 

2,722,530.00 

177,140.00 

15,000.00 

พ้ืนทีเ่พาะปลูกจริง(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)
ของฝ่ายส่งน้ าฯ 

5,636   38,191,670.00 

ฤดู รายการ พื้นที่ (ไร่) ผลผลติ (กก./ไร่) ราคาต่อหน่วย 
(บาท/กก. ) 

รวมเงิน 

ฝน2557 ข้าวนาปี 5,403 560 12.50 37,821,000.00 

แล้ง2557/2558 ข้าวนาปรัง 

แตงโม 

ข้าวโพด 

พืชผัก 

285 

164 

19 

3 

305 

3,010 

2,600 

- 

12.50 

6.00 

4.00 

- 

1,086,562.50 

2,961,840.00 

197,600.00 

15,000.00 

พ้ืนทีเ่พาะปลูกจริง(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)
ของฝ่ายส่งน้ าฯ 

5,874   42,082,002.50 

ฤดู รายการ พื้นที่ (ไร่) ผลผลติ (กก./ไร่) ราคาต่อหน่วย 
(บาท/กก. ) 

รวมเงิน 

ฝน2558 ข้าวนาปี 5,905 558.97 13.00 42,909,332.05 

แล้ง2558/2559 ข้าวนาปรัง 

แตงโม 

ข้าวโพด 

พืชผัก 

312 

179 

22 

3 

304.00 

3,090.00 

2,640.00 

- 

13.00 

6.00 

4.00 

- 

1,233,024.00 

3,318,660.00 

232,320.00 

15,000.00 

พ้ืนทีเ่พาะปลูกจริง(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)
ของฝ่ายส่งน้ าฯ 

6,421   47,708,336.05 
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การค านวณปี 2558 

จ านวนรายได้เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร = 47,708,336.05/6,421 = 7,430.05 บาท/ไร่/ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
 

2555 2556 2557 2558 

6757.26 6,776.38 7,164.11 7,430.05 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 

ค่าเฉลี่ย X = (6,757.26 + 6,776.38 + 7,164.11)/3 = 6,899.25 บาท/ไร่/ปี 

 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 

 1 2 3 4 5 

จ านวนรายได้เฉลี่ยต่อไร่
ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี) 

X-4% X-2% X X+2% X+4% 

 1 2 3 4 5 

จ านวนรายได้เฉลี่ยต่อไร่
ของเกษตรกร (บาท/ไร่/ปี) 

6,623.28 6,761.26 6,899.25 7,037.24 7,175.22 

  

ค่าเฉลี่ย X =  (ผลรวมข้อมูลย้อนหลัง3ป)ี / 3 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

6757.26 6776.38 

7164.11 

7430.05 

6,899.25 6,899.25 6,899.25 6,899.25 

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

2555 2556 2557 2558 

จ้านวนรายได้เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร (บาท/
ไร่/ปี) 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีฝสบ.รับผิดชอบ 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  15 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดความสามารถในบริหารจัดการส่งน้ าให้กับพ้ืนที่รับน้ าตามแผนที่ก าหนดไว้ตลอดทั้งปี ใน
เขตพ้ืนที่ชลประทานที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษารับผิดชอบ แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถในการวาง
แผนการส่งน้ าที่มีความแม่นย า ถูกต้องตามหลักวิชาการและค่าปัจจัยต่างๆในพ้ืนที่ที่ฝ่ายส่งน้ าจะต้องปรับแก้
ให้สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงมากที่สุด 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าฯ รวบรวมพ้ืนที่เพาะปลูกจริงตามรายสัปดาห์ ข้อมูลพืชที่ค านวณการส่ง
น้ าให้ตลอดทั้งปี หากแยกเป็นรายฤดูเม่ือสิ้นสุดฤดูกาลก็จะให้น ามาแสดงเป็นรายฤดู 

สูตรการค้านวณ 
(พ้ืนที่เพาะปลูกจริง (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง) - พ้ืนที่ตามแผนส่งน้ าของฝสบ.)  x 100 

พ้ืนทีต่ามแผนส่งน้ า (ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)ของฝสบ. 
  

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ชนิดพืช พื้นที่ส่งน้ าตาม
แผนฤดูแล้ง 

(ไร่) 

ผลพื้นที่เพาะปลูก
ฤดูแล้ง 

(ไร่) 

พื้นที่ส่งน้ าตาม
แผนฤดูฝน 

(ไร่) 

ผลพื้นที่เพาะปลูก
ฤดูฝน 

 (ไร่) 

รวมพื้นที่ส่งน้ า
ตามแผน 

(ไร่) 

รวมพื้นที่ปลูก
จริง 

(ไร่) 

ข้าว 600 1,000 1,200 1,200 1,800 2,200 

อ้อย 500 500 500 500 500 500 

ข้าวโพด 100 300 400 400 500 700 

พืชสวน 400 400 400 400 400 400 

รวม 1,600 2,200 2,500 2,500 3,200 3,800 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

พ้ืนที่ชลประทานทั้งโครงการ = 2,500 ไร่ 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละความคาดเคลื่อนจากพ้ืนที่แผนการเพาะปลูกของฝสบ.=(3,800 – 3,200) *100/3,200 = 18.75% 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

 หมายเหตุ ในการเขียนกราฟไม่น าเครื่องหมายลบ ( - ) น าหน้าตัวเลข 

2555 2556 2557 2558 

15% 12% 10% 18.75% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละความคาดเคลื่อนพ้ืนที่จาก

แผนการเพาะปลูกของฝสบ. 
±17.5% ±14.00% ±10.5% ±7% ±3.5% 

ค่าคะแนนที่ได้  ______1______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 
หมายเหตุ ในกรณีการให้คะแนนเส้นแนวโน้ม 
             เส้นแนวโน้ม ลาดลงใกล้ศูนย์ (0) ได้คะแนน 5             ส าหรับค่า C ต่ ากว่ามาตรฐานได้คะแนน 5 
             เส้นแนวโน้มห่างจากศูนย์มากได้คะแนน 1                 สูงกว่ามาตรฐานได้คะแนน 1 
             เส้นแนวโน้มใกล้เคียงมาตรฐานได้คะแนน 3                ใกล้กับเส้นมาตรฐาน (±3) ได้คะแนน 3 
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ร้อยละความคลาดเคลื่อนพ้ืนที่จากแผนการ
เพาะปลูกของโครงการ 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 
 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 

     ส าหรับค่า C ต่ ากว่ามาตรฐานได้คะแนน 5 
                     สูงกว่ามาตรฐานได้คะแนน 1 
                     ใกล้กับเส้นมาตรฐาน (±3) ได้คะแนน 3 
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ตัวช้ีวัดที่ 3   ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้งที่ 
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษารับผิดชอบ 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  15 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา จากการบริหารจัดการน้ า
ของโครงการตลอดฤดูฝนและฤดูแล้ง  โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องอยู่ในแผนการส่งน้ าของฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา และเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง  

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจและเก็บข้อมูลความเสียหายของพ้ืนที่เพาะปลูกที่เกิดจากอุทกภัยและภัย
แล้งที่เสียหายโดยสิ้นเชิงทัง้ในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

สูตรการค้านวณ 
(พ้ืนที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจจากอุทกภัย + ภัยแล้ง)  x 100 

จ านวนพื้นทีเ่พาะปลูกของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

พื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้้าท่วม, พื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง 

ชนิดพืช พื้นที่ท่ีเสียหาย (ไร่) สาเหต ุ

ข้าว 2 ภัยแล้ง 

ข้าว 8 น้ าท่วม 

รวม 10  

จ านวนพื้นทีเ่พาะปลูกของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา=7,335 ไร่ 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค านวณปี 2558 

ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง = (10*100)/7,335= 0.136           

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

- - 0.136 0.136 
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ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต
ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้งที่ฝ่ายส่งน้ า
และบ ารุงรักษารับผิดชอบ 

 

0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 

Interpolate = (0.095 – 0.145)=-0.05 , (4 - 3)= 1 , 0.095 – 0.136 = -0.04  , -0.04/-0.05*1 = 0.82 

ดังนั้น 4 - 0.82 = 3.18 

ค่าคะแนนที่ได้  ______3.18______  คะแนน 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต
ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้งที่ฝ่ายส่ง
น้้าและบ้ารุงรักษารับผิดชอบ 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละของการวัดที่จุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานที่ก้าหนด 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

ร้อยละของจ านวนที่จุดที่วัดคุณภาพน้ าที่วัดจริงต่อจุดวัดที่ก าหนด หมายถึง การตรวจวัดการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบวัดคุณภาพน้ าตามข้อก าหนดของส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา
ก าหนดให้มีการตรวจวัดตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดคุณภาพน้ า ที่ฝสบ.ต้องมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าและ
ก าหนดระยะเวลาวัดไว้อย่างชัดเจน 

วิธีการเก็บข้อมูล 

ให้ ฝสบ.ฯ ก าหนดจุดการตรวจวัดคุณภาพน้ าภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ หรือรวบรวมข้อมูลของฝ่าย
ส่งน้ าที่รับผิดชอบ เช่นบริเวณอ่างเก็บน้ า คลองส่งน้ า และคลองระบายน้ า โดยระบุจุดตรวจวัดให้ชัดเจน และ
ก าหนดช่วงเวลาในการตรวจวัด เช่น วัดทุกเดือน วัดทุก 3 เดือน เป็นต้น  และด าเนินการตรวจวัดตามที่
ก าหนด  โดยนับจ านวนครั้งที่วัดจริงที่จุดวัดทั้งหมดเทียบกับจ านวนครั้งที่ต้องวัดตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

สูตรการค้านวณ 

จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานจริงที่จุดวัด x 100 

จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานทั้งปีตามแผนที่ก าหนดไว้ 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ปี พ.ศ. จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานจริง
ที่จุดวัด 

จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานทั้งปี
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2555 3 6 

2556 4 6 

2557 5 6 

2558 6 6 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค านวณปี 2558 

ร้อยละของการวัดที่จุดวัดคุณภาพน้ าชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้ าชลประทานที่ก าหนด 

= 6*100/6 = 100% 
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2555 2556 2557 2558 

50% 66.67% 83.33% 100% 

  ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละของการวัดที่จุดวัดคุณภาพน้ า
ชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้ าชลประทาน
ที่ก าหนด 

60 70 80 90 100 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าที่เป็น
ต้นทุนให้กับพ้ืนที่เพราะปลูกชลประทานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทานที่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ า 
 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  20 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดคุณภาพการให้บริการของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่มีต่อลูกค้าตามรายละเอียดแบบประเมิน
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่ก าหนด โดยจะดูในเรื่องความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ าของฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา 

วิธีการเก็บข้อมูล  

 ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
(แบบ สสช. P1) ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องครอบคลุมทั้งต้นคลอง กลาง
คลอง และปลายคลอง  โดยท าการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปีไม่น้อยกว่า 30ตัวอย่าง 

สูตรการค้านวณ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

จ านวนผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละ
ระดับ 

รวม
จ านวน
ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ 

1 2 3 4 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก  มาก
ที่สุด  

1.  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน         

    1.1  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 

A1 A2 A3 A4 n 

    1.2  เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ออกพบปะ
เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

B1 B2 B3 B4 n 

    1.3  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และตอบปัญหา ข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี 

C1 C2 C3 C4 n 

    1.4  เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้น้ า 

D1 D2 D3 D4 n 
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

จ านวนผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละ
ระดับ 

รวม
จ านวน
ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ 

1 2 3 4 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก  มาก
ที่สุด  

2.  ความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
 

    2.1  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้ผู้ใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ E1 E2 E3 E4 n 

    2.2  มีการส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก 

F1 F2 F3 F4 n 

    2.3  มีการก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน G1 G2 G3 G4 n 

    2.4  เกษตรกรผู้ใช้น้ าร่วมกันขุดลอก คู คลองส่งน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

H1 H2 H3 H4 n 

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 

    3.1  คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบนคันคลองและอาคาร
บังคับน้ าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

I1 I2 I3 I4 n 

    3.2  ผู้ใช้น้ ามีช่องทาง และสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ชลประทานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

J1 J2 J3 J4 n 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 

    4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่ก าหนด K1 K2 K3 K4 n 

    4.2  ผู้ใช้น้ าสามารถเพาะปลูกได้พ้ืนที่ ตามที่วางแผน
ร่วมกับชลประทาน 

L1 L2 L3 L4 n 

    4.3  ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า M1 M2 M3 M4 n 
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ การค านวณ 
ผลรวม
คะแนน 

ค่าคะแนน
ความพึง

พอใจแต่ละ
ประเด็นย่อย 

1.  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  
  

    1.1  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

(A1x1)+(A2x2)+(A3x3)+(A4x4) ∑ A  ∑ A / n  

    1.2  เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ออกพบปะเกษตรกรอย่าง
สม่ าเสมอ 

(B1x1)+(B2x2)+(B3x3)+(B4x4) ∑ B  ∑ B / n  

    1.3  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และ
ตอบปัญหา ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 

(C1x1)+(C2x2)+(C3x3)+(C4x4) ∑ C  ∑ C / n  

    1.4  เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ า 

(D1x1)+(D2x2)+(D3x3)+(D4x4) ∑ D  ∑ D / n  

คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 

(∑ A + ∑ B + ∑ C + ∑ D)  Z1 

2.  ความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน     

    2.1  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้ผู้ใช้
น้ าอย่างสม่ าเสมอ 

(E1x1)+(E2x2)+(E3x3)+(E4x4) ∑ E  ∑ E / n  

    2.2  มีการส ารวจความต้องการ
เพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก 

(F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4) ∑ F  ∑ F / n  

    2.3  มีการก าหนดแผนการส่งน้ า
ประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 

(G1x1)+(G2x2)+(G3x3)+(G4x4) ∑ G  ∑ G / n  

    2.4  เกษตรกรผู้ใช้น้ าร่วมกันขุดลอก 
คู คลองส่งน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

(H1x1)+(H2x2)+(H3x3)+(H4x4) ∑H  ∑ H / n  

คะแนความพึงพอใจในกระบวนการส่ง
น้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 

(∑ E + ∑ F + ∑ G + ∑ H)  Z2 

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้     

    3.1  คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบนคัน
คลองและอาคารบังคับน้ าอยู่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งาน 

(I1x1)+(I2x2)+(I3x3)+(I4x4) ∑ I  ∑ I / n  

    3.2  ผู้ใช้น้ ามีช่องทาง และสามารถ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

(J1x1)+(J2x2)+(J3x3)+(J4x4) ∑ J  ∑ J / n  

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 

(∑ I + ∑ J)  Z3 
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4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน     

    4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่
ก าหนด 

(K1x1)+(K2x2)+(K3x3)+(K4x4) ∑ K  ∑ K / n  

    4.2  ผู้ใช้น้ าสามารถเพาะปลูกได้พ้ืนที่ 
ตามท่ีวางแผนร่วมกับชลประทาน 

(L1x1)+(L2x2)+(L3x3)+(L4x4) ∑ L  ∑ L / n  

    4.3  ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้ า 

(M1x1)+(M2x2)+(M3x3)+(M4x4) ∑ M  ∑ M / n  

ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
 

(∑ K + ∑ L + ∑ M)  Z4 

คิดค้านวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก (Z1 + Z2 +Z3 + Z4) / 13  = Y 

คิดค้านวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ Y*100/4 
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สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

จ านวนผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละระดับ 
รวมจ านวน
ผู้ตอบแบบ

ส ารวจ 

1 2 3 4 

น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

1.  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน           

    1.1  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

0 15 45 60 120 

    1.2  เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ออกพบปะ
เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

0 56 38 26 120 

    1.3  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และตอบปัญหา ข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี 

3 30 42 45 120 

    1.4  เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้น้ า 

30 32 27 31 120 

2.  ความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน       

    2.1  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้ผู้ใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 25 27 32 36 120 

    2.2  มีการส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก 

27 34 32 27 120 

    2.3  มีการก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 8 10 43 59 120 

    2.4  เกษตรกรผู้ใช้น้ าร่วมกันขุดลอก คู คลองส่งน้ า
อย่างสม่ าเสมอ 

5 15 35 65 120 

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด
ให ้

        

    3.1  คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบนคันคลองและอาคาร
บังคับน้ าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

21 37 32 30 120 

    3.2  ผู้ใช้น้ ามีช่องทาง และสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ชลประทานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

20 32 36 32 120 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน 

        

    4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่ก าหนด 27 42 25 26 120 

    4.2  ผู้ใช้น้ าสามารถเพาะปลูกได้พ้ืนที่ ตามที่วางแผน
ร่วมกับชลประทาน 

20 30 40 30 120 
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การค้านวณปี 2558 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ การค านวณ ผลรวมคะแนน 
ค่าคะแนนความ
พึงพอใจแต่ละ
ประเด็นย่อย 

1.  การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 

      

    1.1  เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

(0 x 1) + (10 x 2) + (45 x 
3) + (60 x 4)  

395 
    395 / 120    

= 3.29 

    1.2  เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ออกพบปะ
เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

(0 x 1) + (56 x 2) + (38 x 
3) + (26 x 4)  

329 
    329 / 120     

= 2.74 

    1.3  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
และตอบปัญหา ข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี 

(3 x 1) + (30 x 2) + (42 x 
3) + (45 x 4) 

369 
    369 / 120    

= 3.08 

    1.4  เจ้าหน้าที่รับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้น้ า 

(30 x 1) + (32 x 2) + (27 x 
3) + (31 x 4) 

299 
    299 / 120     

= 2.49 

คะแนนความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน (3.29 + 2.74 + 3.08 + 2.49) = 11.6 

 

2.  ความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน 

   

    2.1  มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร แก้ผู้ใช้น้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

(25 x 1) + ( 27 x 2) + (32 x 
3) + (36 x 4) 

319 
    319 / 120    

=  2.66 

    2.2  มีการส ารวจความ
ต้องการเพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก 

(27 x 1) + (34 x 2) + (32 x 
3) + (27 x 4) 

299 
    299 / 120    

=  2.49 

    2.3  มีการก าหนดแผนการ
ส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 

(8 x 1) + (10 x 2) + (43 x 
3) + (59 x 4)  

393 
    393 / 120    

=  3.28 

    2.4  เกษตรกรผู้ใช้น้ า
ร่วมกันขุดลอก คู คลองส่งน้ า
อย่างสม่ าเสมอ 

(5 x 1) + (15 x 2) + (35 x 
3) + (65 x 4)  

400 
    400 / 120    

=  3.33 

    4.3  ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า 25 35 32 28 120 
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คะแนนความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 

(2.66 + 2.49 + 3.28 + 3.33) = 11.76 

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 

    

    3.1  คลองส่งน้ า คูส่งน้ า 
ถนนบนคันคลองและอาคาร
บังคับน้ าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้
งาน 

(21 x 1)+(37 x 2) + (32 x 
3) + (30 x 4)  

311 
    311 / 120    

=  2.59 

    3.2  ผู้ใช้น้ ามีช่องทาง และ
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ชลประทานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

(20 x 1)+(32 x 2) + (36 x 
3) + (32 x 4) 

320 
    320 / 120    

=  2.66 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด
ให ้

(2.59 + 2.66) = 5.25 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน 

    

    4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตาม
แผนที่ก าหนด 

(27 x 1)+(42 x 2) + (25 x 
3) + (26 x 4) 

290 
    290 /120     

=  2.42 

    4.2  ผู้ใช้น้ าสามารถ
เพาะปลูกได้พ้ืนที่ ตามที่
วางแผนร่วมกับชลประทาน 

(20 x 1)+(30 x 2) + (40 x 
3) + (30 x 4) 

320 
    320 / 120    

=  2.67 

    4.3  ไม่มีปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า 

(25 x 1) + (35 x 2) + (32 x 
3) + (28 x 4) 

303 
    303 / 120    

=  2.53 

ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน 

(2.42 + 2.67 + 2.53) = 7.62 
 

คิดค้านวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก (11.6+11.76+5.25+7.62)/13 = 2.79 

คิดค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
2.79*100/4 = 69.75% 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

65.49 66.25 67.34 69.75 

ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่
ชลประทานที่พึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการน้ า 

65 70 75 80 85 

Interpolate = (70 – 65) = 5 , (2 – 1) = 1 ดังนั้น (70 – 69.75) = 0.25 , 0.25/5*1 = 0.05 
จะได้คะแนน = (2 - 0.05) = 1.95 

 

ค่าคะแนนที่ได้  _____1.95_______  คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของผู้ใช้น้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานที่
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้้า 
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Trend
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มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัดที่  6  ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูฝน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  5 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดการวางแผนพ้ืนที่ชลประทานในฤดูฝน กับพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินงานได้จริง  โดยจะดูจาก
แผน ที่ค านวณปริมาณน้ ากับพ้ืนที่ส่งน้ าตามการค านวณ เทียบกับแผนการเพาะปลูกและปริมาณน้ าท่ีส่งจริง 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ที่ท าการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูฝน ตามข้อมูลที่ได้จัดท าการ
รายงานพ้ืนที่เพาะปลูกให้กรมฯ ทราบ เพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูฝนตามที่ฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาได้วางแผนไว้ 

สูตรการค้านวณ 
(จ านวนพื้นที่เพาะปลูกท่ีปลูกได้จริงในฤดูฝน) x 100 

จ านวนพื้นที่เพาะปลูกที่วางแผนในฤดูฝน 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

พ้ืนที่เพาะปลูก
ตามแผน 

(แล้ง) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
จริง 

(แล้ง) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
ตามแผน 

(ฝน) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
จริง 

(ฝน) 

รวมพ้ืนที่
เพาะปลูกตาม

แผน 

 

รวมพ้ืนที่
เพาะปลูก

จริง 

 

9,100 9,817 51,120 53,921 60,220 63,738 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค านวณปี 2558 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูฝน = (53,921*100)/51,120 = 105.48% 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

100.00% 100.00% 100.00% 105.48% 

ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพ้ืนที่
ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อ
พ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูฝน 

80 90 100 110 120 

 
Interpolate = (110 - 100) = 10  , (4 – 3) = 1  ดังนั้น (110 – 105.48 ) = 4.52 ,  4.52/10*1 = 0.45 

จะได้คะแนน = (4 - 0.45) = 3.55 

ค่าคะแนนที่ได้  ______3.55______  คะแนน 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 
  

100 100 100 

105.48 

100 100 100 100 

94

96

98

100

102

104

106

2555 2556 2557 2558 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้้าต่อ
พ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูฝน 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูแล้ง 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  5 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดการวางแผนพ้ืนที่ชลประทานในฤดูแล้ง กับพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินงานได้จริง  โดยจะดูจาก
แผน ที่ค านวณปริมาณน้ ากับพ้ืนที่ส่งน้ าตามการค านวณ เทียบกับแผนการเพาะปลูกและปริมาณน้ าท่ีส่งจริง 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ท าการส ารวจพ้ืนที่ที่ท าการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูแล้ง ตามข้อมูลที่ได้จัดท าการ
รายงานพ้ืนที่เพาะปลูกให้กรมฯ ทราบ เพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามที่ฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาได้วางแผนไว้ 

สูตรการค้านวณ 
(จ านวนพื้นที่เพาะปลูกท่ีปลูกได้จริงในฤดูแล้ง) x 100 

จ านวนพื้นที่เพาะปลูกที่วางแผนในฤดูแล้ง 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

  

พ้ืนที่เพาะปลูก
ตามแผน 

(แล้ง) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
จริง 

(แล้ง) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
ตามแผน 

(ฝน) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
จริง 

(ฝน) 

รวมพ้ืนที่
เพาะปลูกตาม

แผน 

 

รวมพ้ืนที่
เพาะปลูก

จริง 

 

9,100 9,817 51,120 53,921 60,220 63,738 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค านวณปี 2558 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูแล้ง = (9,817*100)/9,100 = 107.88% 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

  

2555 2556 2557 2558 

80.00% 90.36% 100.00% 107.88% 

ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับ
น้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูแล้ง 

80 90 100 110 120 

Interpolate = (110 - 100) = 10  , (4 – 3) = 1  ดังนั้น (110 – 107.88 ) = 2.12 ,  2.12/10*1 = 0.21 

จะได้คะแนน = (4 – 0.21) = 3.79 

ค่าคะแนนที่ได้  _____3.79_______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 

 

 
  



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

ฝ่ายส่งน้้าและบา้รุงรักษา  หน้า 76 

ตัวช้ีวัดที่ 8  ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูฝน   ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนที่คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ระหว่างปริมาณน้ าสุทธิที่จะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน้ าทั้งหมดที่ต้อง
ให้แก่พืช (Gross Water Application) 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ต้องท าการเก็บข้อมูลปริมาณน้ าที่ส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็นข้อมูลราย
สัปดาห์ รายเดือน  จนเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูฝน จึงรวบรวมวิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น้ า
ทั้งหมดเป็นปริมาณเท่าใด  แล้วน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าที่ต้องส่งตามทฤษฎี 

สูตรการค้านวณ 
(ปริมาณน้ าตามทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม) x 100 

ปริมาณน้ าที่ส่งจริงตลอดฤดูฝน 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1 เพิ่ม Back up sheet ที่มาที่ไปของตัวเลขในหมวดที่ 2 

หมายเหตุ 2 ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

รายการ ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าตามทฤษฎี 1,577,312 

ปริมาณน้ าจากฝนใช้การ 1,327,061 

ปริมาณน้ ารั่วซึม 84,864 

ปริมาณน้ าส่งจริง 474,939 

การค านวณปี 2558 

ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน =( 1,577,312 - 1,327,061 + 84,864 )*100/474,939 = 70.56 % 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

 

2555 2556 2557 2558 

61.77% 62.85% 69.55% 70.56% 

ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน 20 30 40 50 60 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ตัวช้ีวัดที่  9  ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูแล้ง  ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนที่คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ระหว่างปริมาณน้ าสุทธิที่จะต้องให้แก่พืช (Net Water Application) ต่อปริมาณน้ าทั้งหมดที่ต้อง
ให้แก่พืช (Gross Water Application) 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ต้องท าการเก็บข้อมูลปริมาณน้ าที่ส่งจริงเป็นรายวัน และรวบรวมวิเคราะห์เป็นข้อมูลราย
สัปดาห์ รายเดือน  จนเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูแล้ง จึงรวบรวมวิเคราะห์ว่าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกใช้น้ า
ทั้งหมดเป็นปริมาณเท่าใด  แล้วน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าที่ต้องส่งตามทฤษฎี 

สูตรการค้านวณ 
(ปริมาณน้ าตามทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม) x 100 

ปริมาณน้ าที่ส่งจริงตลอดฤดูแล้ง 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ 1 เพิ่ม Back up sheet ที่มาที่ไปของตัวเลขในหมวดที่ 2 

หมายเหตุ 2 ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

รายการ ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าตามทฤษฎี 248,263 

ปริมาณน้ าจากฝนใช้การ 6,871 

ปริมาณน้ ารั่วซึม 17,930 

ปริมาณน้ าส่งจริง 421,972 

การค านวณปี 2558 

ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง =(248,263-6,871+17,930)*100/421,972=61.45% 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

  

2555 2556 2557 2558 

45.75% 57.44% 58.45% 61.45% 

ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง 20 30 40 50 60 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ตัวช้ีวัดที่ 10  จ านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจต่อปริมาณน้ า (กก./ลบ.ม.) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดปริมาณน้ าที่ส่งให้พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่พ้ืนที่มากสุด ส่งผลให้ได้ผลผลิต
เป็นปริมาณเท่าใด  โดยดูจากผลผลิตที่ได้ หารด้วย ปริมาณน้ าที่ส่งให้ (กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร) 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ.ให้เจ้าหน้าที่ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลจ านวนผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเพียงชนิดเดียวที่มีพ้ืนที่
ปลูกมากท่ีสุด โดยเลือกพิจารณาจากคลองเพียงสายเดียวในเขตพ้ืนที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ าที่ส่งจริงให้พ้ืนที่ท าการเพาะปลูกพืชชนิดนั้น 

สูตรการค้านวณ 

จ านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่พ้ืนที่มากสุด (กก.) 

ปริมาณน้ าที่ส่งให้พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่พ้ืนที่มากสุด (ลบ.ม.) 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ปี2558 

พืช 
พ้ืนที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ผลผลิตที่ได้ 

(กก./ไร่) 

ปริมาณน้ าที่ส่ง 

(ลบ.ม./ไร่) 

ผลผลิต/ปริมาณน้ า 

(กก./ลบ.ม.) 

ข้าว 11,400 565 790 0.72 

อ้อย 4,060 14,060 1,170 12.01 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,580 380 440 0.86 

 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค านวณปี 2558 

จ านวนผลผลิตของพืชเศรษฐกิจต่อปริมาณน้ า = 565/790 = 0.72 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

0.65 0.73 0.71 0.72 

ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
จ านวนผลผลิตของข้าวต่อ
ปริมาณน้ าที่ใช้ (กก./ลบ.ม.)   

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

จ านวนผลผลิตของอ้อยโรงงาน
ต่อปริมาณน้ าที่ใช้ (กก./ลบ.ม.) 

9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 

จ านวนผลผลิตของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ต่อปริมาณน้ าที่ใช้ 
(กก./ลบ.ม.)   

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 

จ านวนผลผลิตของข้าวโพด
หวานต่อปริมาณน้ าที่ใช้  
(กก./ลบ.ม.) 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

จากค่าผลผลิตต่อปริมาณน้ าของข้าวเท่ากับ 0.72 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 

0.65 

0.73 
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จ้านวนผลผลิตของข้าวต่อปริมาณน้้าที่ใช้  

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ตัวช้ีวัดที่ 11  ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตาม
แผนในแต่ละปี 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานซ่อมแซม  ปรับปรุง และงานบรรเทาภัยทางน้ าที่แล้ว
เสร็จตามแผน  โดยวัดแผน-ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ โดยรายการใดที่ถูกยกเลิกไม่ต้องน ามา
คิด รวมถึงรายการที่เปลี่ยนแปลงที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี วัดรายโครงการ  โดยให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ท าเป็นรายละเอียดรายโครงการ  โดยเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามงบประมาณท่ีได้รับ 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ท าการเก็บข้อมูลของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่ได้
จัดท าในแต่ละปีว่า ด าเนินการเสร็จภายในก าหนดหรือไม่ และแต่ละโครงการ ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเท่าใด 
เพ่ือเปรียบเทียบกับจ านวนงานและงบประมาณที่ได้รับ 

สูตรการค้านวณ 
 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
งป
ม. 
(X) 

ผล
การ

ด าเนิน 
งาน 
(%) 
(Z) 

คะแนน
ที่ได้ 
(y) 

ร้อยละ
เฉลี่ย
ถ่วง

น้ าหนัก 
(m) 

1 ซ่อม 1 X1 Z1 Y1 X1Z1 
2 ปรับปรุง 1 X2 Z2 Y2 X2Z2 

  ∑X   ∑(m) 
 

o m= (X x Z)  
o ร้อยละเฉลี่ยที่ได้=∑ (m)/ ∑X 

หมายเหตุ นับผลงาน ณ 30 ก.ย. ของทุกปี 
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สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 

งปม. 
(X) 

(ล้าน
บาท) 

ผลการ
ด าเนิน 

งาน (%) 
(Z) 

คะแนน
ที่ได้ 
(y) 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(m) 

1 ซ่อม ปตร. กม. 10+500 2 80% 1 2*80=160% 
2 ซ่อมแผ่นดาดคอนกรีตคลอง

ซอย 
3 90% 3 3*90=270% 

3 ซ่อมแผ่นดาดคอนกรีตคลอง
สายใหญ่ 

4 95% 4 4*95=380% 

4 ปรับปรุงสะพาน คสล. 3 100% 5 3*100=300% 
5 ปรับปรุงเครื่องกว้านบาน

ระบายพร้อมโครงยกและ
อาคาร คสล. 

4 80% 1 4*80=320% 

  16   1430% 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละเฉลี่ยที่ได้ = 1,430 /16 = 89.38% 

 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

 

 

2555 2556 2557 2558 

84.95% 96.15% 80.39% 89.38% 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 1 2 3 4 5 
ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุง
ระบบชลประทานและงานบรรเทา
อุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี  

80% 85% 90% 95% 100% 

Interpolate = (90 – 85 ) = 5  , (3 – 2) = 1  ดังนั้น (90 – 89.38 ) = 0.62  , 0.62/5*1= 0.12  
จะได้คะแนน = (3 - 0.12) = 2.88 

ค่าคะแนนที่ได้  _____2.88_______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ
ชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้ว
เสร็จตามแผนในแต่ละปี 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของอาคารควบคุมน้ าในระบบส่งน้ าและในระบบระบายน้ าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการตรวจสอบถึงสภาพอาคารชลประทานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
เป็นจ านวนเท่าใด  เมื่อเทียบกับปริมาณอาคารทั้งหมด  เพ่ือจะดูถึงความสอดคล้องกับการตั้งงบประมาณงาน
ซ่อมแซมปรับปรุงของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ออกส ารวจสภาพอาคารชลประทานทั้งหมดของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
เป็นจ านวนเท่าไร เพ่ือเปรียบเทียบกับจ านวนอาคารชลประทานทั้งหมดของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา โดยน า
ข้อมูลที่ได้บันทึกลงในบัญชีประวัติอาคารชลประทาน 

สูตรการค้านวณ 

      

(จ านวนอาคารควบคุมน้ าใน ระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าที่มีสภาพพร้อมใช้งาน) x 100 

(จ านวนอาคารควบคุมน้ าในระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าทั้งหมด) 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

 จ านวนอาคารควบคุมน้ าใน ระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าที่มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

209 

จ านวนอาคารควบคุมน้ าในระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าทั้งหมด 240 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของอาคารควบคุมน้ าในระบบส่งน้ าและในระบบระบายน้ าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี = 

( 209*100 )/240=87.08% 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

2555 2556 2557 2558 

60.00% 70.00% 80.00% 87.08% 

  

ค่าคะแนนที่ได ้

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของจ านวนอาคารชลประทาน 
ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

60 70 80 90 100 

Interpolate = (90 - 80) = 10  , (4 – 3) = 1  ดังนั้น (90 – 87.08 ) = 2.92 ,  2.92/10*1 = 0.29 
จะได้คะแนน = (4 – 0.29) = 3.71 

ค่าคะแนนที่ได้  ______3.71______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ได้ดี 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ต้นทุนการบริหารจัดการน้ า (บาท/ไร่/ปี) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการค านวณต้นทุนการบริหารจัดการน้ า  โดยเป็นการค านวณงบประมาณ ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้รับ หารด้วยพื้นที่เพาะปลูกของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ท าการเก็บข้อมูลงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับในแต่ละปี ได้แก่ เงินเดื อนของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ทั้งนี้  ไม่รวมงบประมาณค่าที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน) 

สูตรการค้านวณ 

งบประมาณท่ีฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาได้รับ x 100 
พ้ืนทีส่่งน้ าจริงทั้งปีของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

1 เงินเดือนข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า 20,071,280.00 

2 งบบริหาร 300,000.00 

3 ค่าสาธารณูประโภค      1,215,600.00  

4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย        445,000.00  

5 รวม(1+2+3+4)    22,031,880.00  

6 พ้ืนทีส่่งน้ าจริงทั้งปีของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา          51,977.00  

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค้านวณปี 2558 
ต้นทุนการบริหารจัดการน้ า (บาท/ไร่/ปี)  = ( 22,031,880 / 51,977.00 )= 423.87 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

2555 2556 2557 2558 

414.65 413.50 445.88 423.87 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 

 1 2 3 4   5 
ต้นทุนการบริหารจัดการน้ า (บาท/ไร่/ปี) X+10% X+5% X X-5% X-10% 

 

 

ต้นทุนการบริหารจัดการน้ า (บาท/ไร่/ปี) X = ( 414.65+413.50+445.88)/3= 424.68 

 1 2 3 4   5 
ต้นทุนการบริหารจัดการน้ า (บาท/ไร่/ปี) 467.15 445.91 424.68 403.45 382.21 

 

 

Interpolate = (403.45 - 424.68) = -21.23  , (4 – 3) = 1  ดังนั้น (403 – 423.87) = -20.42  ,   

-20.42/-21.23*1 = 0.96 
จะได้คะแนน = (4 - 0.96) = 3.04 

 

ค่าคะแนนที่ได้  _____2.96_______  คะแนน 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 
หมายเหตุ เส้นแนวโน้มมีค่าเพ่ิมข้ึน ค่า T = 1 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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Trend
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ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่เป็นไปตามแผน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบลงทุนที่ ฝสบ.ได้รับว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณ
ไปเป็นจ านวนเท่าไร เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 

สูตรการค้านวณ 

 
 

หมวดงบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็นร้อยละ 

งบลงทุน X1 Y1 Y1/X1 *100 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

หมวดงบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็นร้อยละ 

งบลงทุน 5,160,200.00 5,158,758.81 99.97 

การค านวณปี 2558 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่เป็นไปตามแผน 

=(11,954,753.76/11,960,200)*100=99.95% 

  

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)  

2555 2556 2557 2558 

99.50% 100.00% 95.00% 99.95% 
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ค่าคะแนนที่ได้ 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบ
ลงทุนที่เป็นไปตามแผน 

80% 85% 90% 95% 100% 

Interpolate = (100 – 95 ) = 5  , (5 – 4) = 1  ดังนั้น (100 - 99.95) = 0.05 , 0.05/5*1 = 0.01  
จะได้คะแนน = (5 - 0.01) = 4.99 

ค่าคะแนนที่ได้  ______4.99______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณงบ
ลงทุนที่เป็นไปตามแผน  

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ฝ่ายส่งน้้าและบา้รุงรักษา  หน้า 96 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดแผน-ผลการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาในงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข็ม
แข็งองค์กรผู้ใช้น้ าที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 น าผลการด าเนินงานที่ได้จากงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานที่แล้ว
เสร็จ ตามแผนงานที่ได้รับงบประมาณการด าเนินงานจากส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน  ตามแบบฟอร์มการรายงานของส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สูตรการค้านวณ 
ผลการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า  x  100 

แผนการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

หมายเหตุ ข้อมูลนับถึงสิ้นปีงบประมาณ ณ 30 ก.ย. ของปี 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

ผลการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า 

(จ านวนแผน) 

แผนการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรผู้ใช้น้ า 
(จ านวนแผน) 

20 20 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี =  

 ( 20*100 )/20 = 100 % 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

70% 80% 90% 100% 

ค่าคะแนนที่ได ้

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าที่แล้วเสร็จ
ตามแผนในแต่ละปี 

60% 70% 80% 90% 100% 

 

ค่าคะแนนที่ได้  _____5_______  คะแนน 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าที่แล้วเสร็จตามแผน
ในแต่ละปี 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ตัวช้ีวัดที่ 16  ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพื้นฐาน 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดถึงฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบคิดเป็นร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 รวบรวมข้อมูลพื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพื้นฐานจากฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานของ
โครงการฯ ที่กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ 

สูตรการค้านวณ 
(พ้ืนที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน)  x 100 

จ านวนพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

  

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

พ้ืนที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ าฯพ้ืนฐานทั้งหมด(ไร่) พ้ืนที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ าฯ(ไร่) 
2,500 2,500 

การค านวณปี 2558 

 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพื้นฐาน= (2,500*100)/2,500=100% 

 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

  

2555 2556 2557 2558 

79% 86% 91% 100% 
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ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการ
ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน 

50% 60% 70% 80% 90% 

ค่าคะแนนที่ได้  _____5_______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
  

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น้้าชลประทานพ้ืนฐาน 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ฝ่ายส่งน้้าและบา้รุงรักษา  หน้า 100 

ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดถึงฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่ม
เกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบคิดเป็นร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการ
ต้ังต่อพ้ืนที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯจาก
ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานของโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ 

สูตรการค้านวณ 
(พ้ืนที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ)  x 100 

พ้ืนที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

พ้ืนที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน 
กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ (ไร่) 

พ้ืนที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ าฯ (ไร่) 

2,000 2,500 

การค านวณปี 2558 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ
สหกรณ์ฯต่อ พ้ืนที่โครงการ =( 2,000*100 )/2,500 = 80% 

  

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

69% 71% 75% 80% 
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ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการ
ใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ 
สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ 

50 60 70 80 90 

ค่าคะแนนที่ได้  _____4_______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการใช้น้้า
ชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ
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Trend
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ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละขององค์ผู้ใช้น้ าชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ า 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดความเข็มแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้ใช้น้ า
ชลประทาน และสหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทาน ตามแบบประเมินความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า 

วิธีการเก็บข้อมูล 

ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจและประเมินความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน (กลุ่มบริหาร
การใช้น้ าฯ ขึ้นไป) โดยใช้แบบประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน (แบบ ปมอ.3  ปมอ.4) ของ
ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยท าการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี 

สูตรการค้านวณ 
จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าฯ ที่มีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับเข้มแข็ง x 100 

จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าทั้งหมดที่ต้องท าการประเมินฯ 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

  

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าฯ ที่มีเกณฑ์ประเมินอยู่
ในระดับเข้มแข็ง  

จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าทั้งหมดที่ต้องท า
การประเมินฯ 

27 30 
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ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ า= ( 27*100 )/30 = 90.00% 

 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

67.55% 76.95% 85.50% 90.00% 
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ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานที่มี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ า 

50 60 70 80 90 

  

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานที่มีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้า 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 

ตัวช้ีวัดที่ 19  จ านวนช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ช่องทาง/เรื่อง/ฉบับ) 

น้้าหนัก   :   ร้อยละ  10 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดประสิทธิภาพในช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ว่ามี
ช่องทางจ านวนกี่ช่องทาง  ในช่องทางนั้นมีกี่เรื่อง/ฉบับ  ตามจ านวนช่องทางที่กรมฯ ก าหนด 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ท าการส ารวจข้อมูลจ านวนช่องทางที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาใช้ในการ สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้รับบริการว่ามีกี่ช่องทาง ในช่องทางนั้นมีกี่เรื่อง/ฉบับ  ตามจ านวนช่องทางที่กรมฯ 
ก าหนด 

สูตรการค้านวณ 

จ านวนช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่กรมฯ ก าหนด 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 
 
 

รายการ/ช่องทาง 2558 
การประชุมชี้แจง  
การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว  
ประกาศ บอร์ด ประชาสัมพันธ์  
ประสานงานด้วยตนเอง และโทรศัพท์  
Social Media เช่น E-mail หรือ Line  
Website  

รวม 6 
หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 
หมายเหตุ ต้องมีการวัดผลความส าเร็จหรือประเมินผลการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวัดจากความพึงพอใจ 

การค านวณปี 2558 

จ านวนรายการ = 1+1+1+1+1+1=6 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

3 4 5 6 

ค่าคะแนนที่ได้ 

 

 1 2 3 4 5 
จ านวนช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

(ช่องทาง/เรื่อง/ฉบับ) 
2 3 4 5 6 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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จ้านวนช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ (ช่องทาง/เรื่อง/ฉบับ) 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างไร ? 
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ภาคผนวก 1 
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หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
 
บทที่ 1  ความเป็นมา 
 
     ความเป็นมาของการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาใช้
ในการปฏิบัติงานนั้น  สืบเนื่องจากระบบราชการไทยก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545  ระบบราชการ
ไทยขาดความยืดหยุ่น  ขั้นตอนมาก  ยึดติดกับระเบียบ  สายการบังคับบัญชามาก  ท าให้ข้าราชการไม่สนใจใน
การให้บริการประชาชน  และยังมีการท างานตามสั่งโดยไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง  เนื่องจากการขาดขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน  จนท าให้ระบบการเมืองเข้าแทรกแซงระบบข้าราชการประจ า  ท าให้เกิดการทุจริต
คอรัปชั่น  ทั้งนี้เนื่องจากส่วนราชการมีค่าตอบแทนต่ า  นอกจากนั้นในกระแสปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นกระแส
โลกาภิวัฒน์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมโลกที่ต้องการความ
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน  การท างาน  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540  มาตรา 
74 วรรคหนึ่ง "บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ้านวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"  และมาตรา 
78 (4) และ (5)  ที่ต้องการให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 
2546-2550 ขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย 
 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550)  ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของหน่วยงานราชการ
เพ่ือให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  โดยยึดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจภาครัฐ  มีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง
ภารกิจให้ทันสมัย  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
ต่อเนื่อง   ซึ่งท าให้หลายส่วนราชการมีการปรับวิธีการท างาน  มีการบูรณาการการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
    จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงาน กพร. ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  จึงได้ด าเนินโครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยน าแนวทางของเกณฑ์รางวัล
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คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)  มาใช้  โดยมีพ้ืนฐานจากเกณฑ์พัฒนาคุณภาพของ
อเมริกา ที่เรียกว่า Malcolm Baldrige National Quality Award  (MBNQA) มาใช้  ซ่ึงระบุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 - 2549)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วย จิต
วิญญาณ  ด้วยความส านึก  ด้วยความรับผิดชอบ  ด้วยความมีประสิทธิภาพ  ด้วยความมีวิสัยทัศน์  ด้วยการ
รู้จักประเมินผล  รู้จักแข่งขัน  รู้จักปรับปรุง  รู้จักพัฒนา  ซึ่งสปิริตทั้งหมดนี้  คือสปิริตของเกณฑ์คุณภาพ
แห่งชาตินี่เอง  จึงท าให้เกิดการพัฒนาเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หรือ 
Public Management Quality Award) มาใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
 
  ส่วนราชการจะได้ประโยชน์ จากการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ไปใช้  โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment)  เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและท า
ให้ส่วนราชการรับทราบข้อบกพร่อง  เพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ขึ้น  โดย
อาศัยเกณฑ์เป็นตัวก าหนด  เพ่ือให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดี  ทั้งในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงาน  
การให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งสามารถสนองตอบต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  และสามารถส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน  และยกระดับการด าเนินงานภายในให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสภาวะสังคม และปัจจัย
ภายนอก  
   หลังจากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 ไปแล้ว  รัฐบาลได้เห็น
แนวโน้มที่ดีในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้ออกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555  ซึ่งเป็นช่วงที่สอง  โดยเน้นให้ส่วนราชการต้องเป็นหลักที่จะน าพาความ
เจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ  ในกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น เช่นในเรื่องระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว  การแข่งขันระหว่างประเทศมากข้ึน  การเตรียมความพร้อมระบบราชการต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี่ยน  ตลอดจนความคาดหวังของประชาชนที่มากขึ้น  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ปี 
2551-2555  ที่เน้นให้ข้าราชการ  เก่ง ดี มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อความเปลี่ยนแปลง  เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากรมีความพร้อม
และความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  จึง
เป็นที่มาของการพัฒนาระบบราชการโดยการน าเครื่องมือ "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ทั่วประเทศ 
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รูปที่ 13    แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555 

    โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ใน
การเรียนรู้คิด ริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ    โดยมี กลยุทธที่
ส าคัญ ดังนี้ 

• 3.1 จัดให้มีการวางยุทธศาสตร์การบริหารประเทศในระยะยาว (Scenario Planning) เพื่อ
คาดการณ์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง และ
ก้าหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์และต้องการบรรลุผลไว้เพื่อวัดความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ส้าหรับ
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระยะสั้น - ปานกลาง รวมถึงการเตรียมการวางระบบ
บริหารงานและบุคลากรภาครัฐในอนาคต  

• 3.2 ปรับปรุงบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม (Rightsizing) เกิด
ความคุ้มค่าและรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น  
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   โดยการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  จะ
เน้นการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545  โดยมุ่งเน้นให้องค์กรเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีต้นทุนผลผลิตต่ า  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  โดยองค์กรมีลักษณะการด าเนินการที่คล่องตัวมีสายการบังคับบัญชาสั้นและมีโครงสร้างที่เหมาะสม
และกระทัดรัด  รองรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

   ปัจจุบันร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2560)  โดยมี
เป้าหมาย  "เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน"  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 7 ด้าน  ประกอบด้วย 

 

 

รูปที่ 14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556-2560)   

1. การยกระดับและเ พ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ (Service Excellence)  

2. การพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขีด
สมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น
มืออาชีพ (HPO)  

3. การสร้างคุณค่าและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ (Public Value)  

4. การบริหารงานและการบูรณาการการท างาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integration)  

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร
กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง แ บ บ ร่ ว ม มื อ กั น 
(Collaboration)  

6. การยกระดับความโปร่งใสและความเชื่อมั่น
ศรัทธาในหน่วยงานของรัฐ (Integrity)  

7. การขับเคลื่อนระบบราชการไทยเพ่ือพร้อมเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน (Readiness for 
ASEAN 2558)  
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บทที่ 2 หลักค่านิยม (Core Value) 
 
  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ได้ยึดหลักแนวความคิด Core 
Value  11 ตัว  ของ Malcolm Baldrige มาเป็นเกณฑ์ในการขับเคลื่อนแนวความคิดในการพัฒนา เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยอาศัยแนวความคิดหลักค่านิยมหลัก (Core Value) 11 
ประการ ดังนี้ 

1. การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. การให้ความส าคัญกับพนักงานและคู่ค้า 
4. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นที่ลูกค้า 
5. การมุ่งเน้นอนาคต 
6. ความคล่องตัว 
7. การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล 
8. การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
9. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
11. มุมมองเชิงระบบ 

        :    Core Values
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รูปที่ 15  หลักคิด  :  11 Core  Values 
โดยแนวคิด Core Value 11 ตัว  สามารถแสดงถึงแนวความคิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใน
แนวคิดแต่ละตัวต้องการเน้นภาพในการบริหารงานขององค์กรตั้งแต่เริ่มต้นในการบริหาร  จนถึงขั้นสุดท้ายของ
การบริหารที่มีระบบและสามารถท าซ้ าได้  โดยมีหลักแนวคิดดังนี้ 
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1. การน้าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์   

  เป็นการมองถึงการน าองค์กรของผู้น า  ว่ามีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างไรให้
ประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร  เช่น การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน 
โดยการปฏิบัติตามภารกิจคือ  การพัฒนาแหล่งน้ า  การบริหารจัดการน้ า  และการป้องกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ า โดยมีทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฯลฯ  ซึ่งในส่วนของโครงการชลประทาน  
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  จะมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการน้ าและการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ า  โดยเน้นในเชิงพ้ืนที่ (Area Approach)  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   เป็นการค านึงถึงสิ่งที่หน่วยงานหรือที่องค์กรด าเนินงาน  ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรกับสังคม  

สิ่งแวดล้อม  ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งหมายความว่าส่วนราชการได้มีการค านึงถึงสิ่งที่จะ
กระทบกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ให้บริการหรือตามภารกิจที่ด าเนินงานหรือไม่  และถ้า
เกิดผลกระทบหรือเกิดปัญหาจากการด าเนินงานนั้นๆ จะมีการด าเนินการแก้ไขอย่างไร  หรือหาวิธีการ
ด าเนินงานอย่างไรที่ท าให้ผลกระทบเกิดขึ้นน้อยที่สุด  เช่น  เมื่อโครงการเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุงโครงการ เกิดฝุ่นละอองเข้าไปรบกวนชุมชน ส่วนราชการจะต้องหามาตรการในการลดผลกระทบ
จากการด าเนินงาน หรือ ส่วนราชการนั้นต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เช่น  การรดน้ าใน
พ้ืนผิวทางเพ่ือไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จ ากัดความเร็วรถที่วิ่งเข้าหัวงาน หรือ การบริหารจัดการน้ า
เมื่อเกิดผลกระทบจากน้ า เช่น เกิดปัญหาน้ าท่วมหรือน้ าแล้ง  ส่วนราชการมีวิธีในการลดผลกระทบหรือให้
ความช่วยเหลืออย่างไร เช่น  การวางแผนการบริหารจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ  การส่งเครื่องสูบน้ าเข้า
ช่วยเหลือ  ฯลฯ เป็นต้น  

 
3. การให้ความส้าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   เป็นการให้ความส าคัญกับบุคลากรภายในองค์กรหรือในหน่วยงานนั้นๆ  เพ่ือให้บุคลากรใน

องค์กรมีขวัญและก าลังใจ  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท  และมีความรักและความผูกพันในองค์กร 
ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีบรรยากาศการท างานที่เหมาะสม เช่น   สถานที่
ท างาน  บรรยากาศในสถานที่ท างาน ฯลฯ  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทุ่มเท  เต็ม
ความสามารถ    เพ่ือให้ผลจากการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

   นอกจากนั้นการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ค้า  เพ่ือให้การ
ด าเนินการตามภารกิจขององค์กรตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ค้า  โดยการ
ให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ที่
ด าเนินการอยู่  เช่น ภารกิจการบริหารจัดการน้ า  ต้องค านึงถึงความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ ที่
ต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรหรือต้องการน้ าเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ โดยท าการจัดสรรให้ตรงต่อความต้องการของ
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นอกจากนั้นอาจใช้วิธีการให้เกษตรกรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ า  เพ่ือสร้างความส าคัญและลดปัญหาการต่อต้านจากการด าเนินงานของภาครัฐ  และ
เกษตรกรผู้ใช้น้ าได้รับบริการตามความต้องการจากภาครัฐ เป็นต้น  ทั้งนี้หน่วยงานควรให้ข้อมูลการ
ให้บริการแก่ลูกค้า  อย่างน้อยควรมีข้อมูล  ขั้นตอน  ระยะเวลาการให้บริการแก่ลูกค้า  เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้ทราบระยะเวลาในการให้บริการเพ่ือลดข้อสงสัยและปัญหาในการให้บริการที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนควรมี
การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการต่อไป 
เป็นต้น 

 
4. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
   จากประเด็นที่ 3 จะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่ 4  โดยความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นบริการนั้น  

จะหมายถึงส่วนราชการหรือบุคลากรในองค์กรต้องมีจิตในการให้บริการ (Service Mind)  เพ่ือให้การ
บริการนั้นออกมาจากน้ าใสใจจริง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้วย
ความยุติธรรมและโปร่งใส  เพ่ือให้การบริการนั้นประทับใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยในส่วน
ของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่จะต้องเข้าคลุกคลีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ต้องมองให้เห็นถึง
ภารกิจที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ าและการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า  ว่าจะท าอย่างไรให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประทับใจในการให้บริการโดยมีกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เช่น 
กระบวนการบริหารจัดการน้ าโครงการสามารถส่งน้ าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ตามระยะเวลา  และปริมาณที่
ตกลง  โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายเป็นไปตามข้อตกลงหรือตามรอบระยะเวลาในการด าเนินงานที่ก าหนด   ฯลฯ  
เพ่ือให้เกิดความประทับใจในการด าเนินงานและเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการจากภาครัฐ   

 
5. การมุ่งเน้นอนาคต 
   ในการด าเนินงานขององค์กรหรือของโครงการต้องมุ่งเน้นอนาคต  ต้องมองถึงภารกิจที่

ด าเนินการว่าในอนาคตจะต้องด าเนินงานอย่างไรให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร  ตอบสนองต่อ
ภารกิจที่ด าเนินงาน โดยโครงการต้องรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันที่มีอยู่เดิม  และหาลูกค้าใหม่  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของโครงการเกิดความยั่งยืน และรักษาสภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือไม่ให้ลูกค้า
หรือผู้รับบริการหาผู้ให้บริการใหม่  ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต การมุ่งเน้นอนาคต ให้
น าปัจจัยภายนอกมาร่วมพิจารณา เช่น กระแสสังคม  การเปิดกลุ่มประเทศ ASEAN  ซึ่งโครงการ
ชลประทานเป็นหน่วยปฏิบัติต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของจังหวัดพ้ืนที่  โดยยึดหลักกการ
ด าเนินการตามภารกิจของกรม  และประยุกต์กับความต้องการของพ้ืนที่  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก  หรือการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
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6. ความคล่องตัว 
    การด าเนินงานขององค์กรต้องมีความคล่องตัวในการท างาน  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ

ให้บริการ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เนื่องจากการท างานในยุคปัจจุบัน  กระแสสังคมแข่งขันกันที่ความ
รวดเร็วในการด าเนินงาน  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม  
โดยค านึงถึงต้นทุนผลผลิต ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน ฯลฯ   ดังนั้น
องค์กรต้องหาวิธีการหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานเทคโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ดังตัวอย่าง การต่อป้ายภาษีล้อเลื่อน 
(ทะเบียนรถ)  ในอดีตส่วนราชการด าเนินการเองไม่มีการกระจายอ านาจ  ต่อมาได้มีการปรับปรุงวิธีการ
ให้บริการให้เกิดความคล่องตัวจึงมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่  โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบฐานข้อมูลที่ดี  ท าให้การด าเนินงานรวดเร็ว คล่องตัว ลดเวลาการ
ให้บริการจากครึ่งวัน เหลือเพียง 5 นาที เป็นต้น 

 
7. การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล 
   การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล (Knowledge Management : KM)  เป็น

กระบวนการที่ส่งเสริมสนันสนุนให้บุคลากรภายในโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน (Lessons Learned)  ของบุคลากรและขององค์กร  
เพ่ือจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือน ามาพัฒนาระบบและวิธีการท างาน  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้จากการเรียนรู้  เพ่ือน ามาพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)   โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน  
เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด  เพ่ือให้การด าเนินงานในกระบวนการนั้นมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยไม่ต้องมาเริ่มต้นคิดใหม่ทุกครั้งที่ด าเนินการ  โดยโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ า
ฯ นั้นๆ  ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุน  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จเป็นรูปธรรม 

   นอกจากนั้น  โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร   
ในการน ามาประยุกต์ใช้ในงาน เพื่อให้งานนั้นๆ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่
ขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น ขาด
ความรู้ในเรื่องของงานด้านส่งน้ า  โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ จะต้องให้บุคลากรผู้นั้นได้เรียนรู้และเสริม
ความรู้ในเรื่องการส่งน้ า  โดยอาจจะใช้วิธีการฝึกอบรม   การใช้พ่ีเลี้ยง ฯลฯ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ด าเนินงานอยู่  เป็นต้น   

 
8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
    เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการการท างาน (Knowledge Management :KM)  เพ่ือน า

ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาระบบใน
การท างาน (Approach)  เพ่ือให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น มีต้นทุนต่ า  ใช้
ระยะเวลาน้อยลง  ท างานสะดวกขึ้น  รวดเร็วขึ้น  ขั้นตอนน้อยลง  ผู้ใช้งานสามารถน ามาใช้ได้จริง ฯลฯ  
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เมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วให้น ามาประกาศหรือน ามาใช้ทั้งองค์กรหรือโครงการฯ  เพ่ือให้เกิดความเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  เช่น กรมชลประทานประกวดนวัตกรรมแล้ว  ให้น าผลที่ได้จากนวัตกรรมที่
ปรับปรุงระบบการท างาน  เพื่อน ามาใช้ทั้งองค์กร เป็นต้น 

 
9. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
   เป็นการมองถึงการจัดเก็บข้อมูล  การวางระบบฐานข้อมูล  การเลือกข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ใน

การบริหารจัดการ  การส ารองข้อมูล  เพ่ือให้โครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล รอบการ Update ข้อมูล  ระบบประมวลผลข้อมูล  และระบบการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย  
โดยต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  รอบระยะเวลาในการป้อนข้อมูล    รวมทั้งมีระบบป้องกัน 
Hardware  และ Software เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  และมีระบบการ
ส ารองข้อมูล ระบบการรักษาความปลอดภัยจากไวรัส  ระบบบริหารความเสี่ยงจากความเสียหายของ
อุปกรณ์ต่างๆ  เพ่ือสามารถใช้โครงการมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  โดย
ระบบที่กล่าวข้างต้นควรเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว (Friendly User)  

 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างคุณค่า 
   เป็นการค านึงถึงผลการด าเนินงานที่มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างคุณค่า  ได้แก่ 

การพัฒนาแหล่งน้ า  การบริหารจัดการน้ า  และการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า    โดยเน้นที่ผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความคุ้มค่า  ต้นทุนผลผลิต  ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่าในการใช้งาน   

    โดยการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการด าเนินงานในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ า จะประกอบด้วย
ตัวชี้วัด จ านวนพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมมากขึ้น  ปริมาณน้ าเก็บกักที่เพ่ิมมากขึ้น  จ านวนโครงการ
ชลประทานแล้วเสร็จตามแผน ฯลฯ เป็นต้น  ส่วนกระบวนงานบริหารจัดการน้ าจะประกอบด้วยตัวชี้วัด 
จ านวนพ้ืนที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน (Cropping Intensity) และในภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า จะประกอบด้วยตัวชี้วัด ร้อยละของพ้ืนที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต
ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง   จ านวนโครงการป้องกันอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผน ฯลฯ เป็นต้น  
ซึ่งเป็นระบบตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการด าเนินงานในภารกิจของกรมชลประทานที่รับผิดชอบ 

 
 
11. มุมมองเชิงระบบ 
   มุมมองเชิงระบบ  เป็นการมองถึงสภาพการด าเนินงานของโครงการที่จะต้องมีระบบ ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานนั้นๆ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ในกระบวนการนั้นๆ  หรือที่เรียกทางวิชาการว่า Approach  เพ่ือให้โครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ า  สามารถ
ปฏิบัติงานเดียวกันสามารถท าได้เหมือนกันทั้งโครงการ  และท าซ้ าได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ  ทั้ง
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องค์กร  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว  และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  
เป้าหมายขององค์กร  และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  ซึ่งจาก  Core Value  11 ตัว  ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักงานเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้น าหลักแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award)  เป็นกรอบการประเมินการ
บริหารจัดการองค์การ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ  ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
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บทที่ 3  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA  : Public Management Quality Award) 
  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector 
Management Quality Award)  เป็นเกณฑ์ที่ได้พัฒนามาจากหลักคิด Core Value 11 ตัว  และน าแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์กับการปฏิบัติงานของภาครัฐ  โดยพัฒนามาเป็น เกณฑ์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  โดยใช้เป็นข้อค าถามในการประเมิน
องค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมในทุกมิติ  เพ่ือตรวจถึงสภาพการบริหารของหน่วยงานในปัจจุบัน  เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยดูจากเกณฑ์หรือข้อก าหนดต่างๆ  ซึ่งความยากของ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  คือ  การน าเกณฑ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
กระบวนการท างานขององค์กร  ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นของต่างประเทศไม่ใช่ของไทยไม่สามารถใช้กัน
ได้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  เนื่องจากหลักการบริหารจัดการทั่วไป  ไม่ว่า PMQA, TQA,  POSCOB,  
ISO,  HA ฯลฯ  มีหลักแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร  โดยแต่ละองค์กรที่น าไปใช้ต้องน ามาแปล
ความหมายและปรับใช้ให้ถูกกับบริบทขององค์กร นั้นๆ  โดยมีหลักแนวคิดจาก Core Value  11 ตัวเป็นหลัก
ในแนวคิด    และใช้ข้อค าถามตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาเป็นข้อ
ค าถามในการตรวจสอบการท างาน   
   ดังนั้น ในการใช้เครื่องมือ PMQA เราต้องตีประเด็นข้อค าถามของเกณฑ์ว่ามีจุดประสงค์เป็น
อย่างไร  และลักษณะในการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นเช่นไร  เราก็น าข้อค าถามนี้กลับมาดูวิธีการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร  ว่ามีการปฏิบัติตามข้อค าถามนี้อย่างไร  เราก็กลับมาดูวิธีการปฏิบัติงานของโครงการฯ และ
ฝ่ายส่งน้ าฯ ว่าตามข้อค าถามนี้  โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ ได้มีการปฏิบัติงานอย่างไร  ครบตามมาตรฐาน
หรือไม่  ถ้าไม่ครบขาดอะไรก็จะเป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น  เมื่อท าไปหลายๆ รอบเข้า และ
แก้ไขในจุดอ่อนหรือประเด็นที่ขาดไป (Gap) จะส่งผลท าให้การท างานของโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ หรือ
องค์กรก็จะเข้าสู่มาตรฐานสากล 
   ฉะนั้น  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  จึงเป็นเกณฑ์ที่ถูกน ามาใช้ทุก
ส่วนราชการในประเทศ  เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น  ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
   เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เน้นที่การน าองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์  ความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร  เพ่ือ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  โดยค านึงถึงความต้องการและการตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย   ตลอดจนยึดหลักการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว  การกระจายอ านาจ  รอบระยะเวลาในการ
ให้บริการสั้นและรวดเร็ว เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเอง  
มีความคิดริเริ่ม  และการเรียนรู้  การจัดการความรู้  (KM : Knowledge Management) อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)   โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อมูล
จริงในการตัดสินใจและติดตามผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้การท างานมุ่งเน้นผลลัพธ์กา รด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ต้นทุนผลผลิตต่ า เป็นส าคัญ 
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   เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ลักษณะส าคัญขององค์กร (P)   
2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (หมวด 1-7)  
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รูปที่ 16  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
    การน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้  เปรียบเสมือนแพทย์ที่ต้องมี
เครื่องมือหมอในการตรวจ เช่น ปรอทวัดไข้  เครื่องวัดความดัน  เครื่องฟังหัวใจ  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ความเจ็บป่วยของคนไข้ เช่นเดียวกัน ในการตรวจวัดความเจ็บป่วย หรือความบกพร่องในการบริหาร เราก็
สามารถใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้  ในการตรวจสภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานหรือองค์กร  โดยใช้ข้อค าถามในการซักถามหรือถามหาความพร้อมของการด าเนินงานใน
เรื่องนั้นๆ  เพ่ือให้ทราบผลการและน ามาวิเคราะห์ว่ามีจุดบกพร่องในเรื่องใด  เพ่ือจะได้ท าการแก้ไขปรับปรุง
ให้ดีตามเป้าหมายของข้อค าถามตามเกณฑ์นั้นๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการหรือฝ่ายส่งน้ าเข้าสู่สู่ความ
เป็นมาตรฐาน  สามารถท าซ้ าได้ 
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1.  ลักษณะส้าคัญขององค์กร  
   เป็นการอธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์กร  ซึ่งแสดงถึงภาพรวมขององค์กร/โครงการ  
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติราชการ  ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์  และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  ซึ่งเป็นการดูถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของ
องค์กร หรือโครงการฯ  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ  ส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่  และ
ประชาชนโดยรวม  สิ่งส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินการ  และความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วน
ราชการเผชิญอยู่  รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กรหรือฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการด าเนินการขององค์กรโดยรวม  ประกอบด้วย 2 หัวข้อ  
ได้แก่ 
  1)  ลักษณะขององค์กร  มี 2 หัวข้อย่อย คือ 
     ก)  ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 
     ข)  ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกขององค์กร 
  2)  ความท้าทายต่อองค์กร 
    ก)  สภาพการแข่งขัน 
   ข)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
     ค)  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดตามภาพ 
 

 

รูปที่ 17  ลักษณะส าคัญขององค์กร 

 P.                      

P1.             P2.                    

                                  
          

                  
                

                       

      

                            
                    

                        
 .1                 
1.2               

         

2       
2.1           
2.2                
2.3         
2.4        
 
3                

       

4                       
          
     

5                    
      

6                

7                    

8                          
               

9               

10                  
            

11           
           

12                    
               

13               
          
•            
•               
•            

14            
           

15                  
         



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

ฝ่ายส่งน้้าและบา้รุงรักษา  หน้า 122 

   ลักษณะความส าคัญขององค์กรจะท าให้เห็นภาพรวมของกรมฯ/โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ า
และบ ารุงรักษาที่จะมุ่งเน้น  สิ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินการและความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่
เผชิญอยู่ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ /โครงการฯ/ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

  ในฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติภายใต้โครงการฯ  ซึ่งโครงการฯ จะต้องใช้
แนวทางของกรมฯ เป็นหลักในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  โดยฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาเป็นหน่วยปฏิบัติซึ่งเป็น
หน่วยงานที่จะผลักดันให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลท าให้กรมฯ บรรลุเป้าหมาย  โดยดูจาก
สิ่งที่ส าคัญที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาจะมุ่งเน้น  ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายส่งน้ าฯ และโครงการฯ เผชิญอยู่  ซึ่งจะต้องดูแลในพ้ืนที่
โครงการฯ  เพื่อสนับสนุนให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของกรม 

  ลักษณะส าคัญขององค์กร ประกอบด้วยข้อค าถาม 15 ค าถาม แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ  ได้แก่ 

1) ลักษณะองค์กร  

เป็นการถามถึงข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการฯ ที่สอดคล้องกับกรมฯ  และความสัมพันธ์ของ
โครงการฯ กับผู้รับบริการ  ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  โดยในค าถามระดับโครงการฯ ให้เน้นเป็นข้อมูลระดับของโครงการฯ ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับระดับกรมฯ  เพ่ือให้โครงการได้ทราบถึงตัวเองว่ามีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการในระดับไหน  หรือรู้จักสภาพการปฏิบัติงานของตัวเอง  

2) ความท้าทายขององค์กร  

เป็นการถามถึงความท้าทายที่กรมฯ โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา เผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยเน้นในส่วนที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาต้องเผชิญในพ้ืนที่   โดยดูจากปัจจัย
ภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของโครงการ  

 
  การทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กรเป็นส่วนส าคัญในการประเมินโครงการฯ ที่ท าให้เห็นถึง
ภาพรวมของโครงการฯ ที่เชื่อมโยงการด าเนินงานในหมวดต่างๆ เพ่ือแสดงถึงบริบทของโครงการฯ ที่เชื่อมโยง
ต่อกัน  ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาและผู้อ านวยการโครงการ/หัวหน้าโครงการ  ควร
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจุดมุ่งหมายที่โครงการฯ จะมุ่งไป  ตามบริบทของโครงการฯ 
และลักษณะส าคัญของโครงการฯ จะต้องเป็นไปตามทิศทางหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการด าเนินงาน
ของกรมฯ  นอกจากนี้จะต้องเน้นถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนงานภายในโครงการฯ  และ
ความเชื่อมโยงในแต่ละหมวดได้ด้วย 
  แนวทางในการตอบค้าถาม  การทบทวนลักษณะส้าคัญขององค์กร  ให้ตอบค้าถาม 15 
ค้าถาม  ให้ตอบในลักษณะร้อยแก้วโดยใช้ข้อความที่กระชับ  ข้อมูลที่เป็นจริง  เอกสารอ้างอิง ฯลฯ โดยข้อ
ค้าถามของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพฝ่ายส่งน้้าฯ จะมีไม่ครบทั้ง 15 ข้อ  เนื่องจากเป็นหน่วยปฏิบัติงานใน
สนาม  รายละเอียด  ตามแบบฟอร์มท่ี 1  
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2.  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  
  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ประกอบด้วยค าถามในหมวด
ต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสภาพการด าเนินงาน  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเข้าสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  โดยเกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หมวดต่างๆ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ  
โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 7 หมวด คือ 
  หมวด 1  การน าองค์กร 
  หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
  หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หมวด 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
  หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
  หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
  หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ซึ่งเกณฑ์ท้ัง 7  หมวด  มีความเชื่อมโยงเชิงระบบ  สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก ่

1. ส่วนที่เป็นกระบวนการ 
2. ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ 

                     

                                   

                    

                  

                 

               

                   

      

                    

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

รูปที่ 18  ความเชื่อมโยงเชิงระบบของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

  1)  ส่วนที่เป็นกระบวนการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม  คือ  
 1.1)  กลุ่มการน าองค์กร  ประกอบด้วย  3 หมวด คือ 
  หมวด  1 การน าองค์กร 
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  หมวด  2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
  หมวด  3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  
 1.2)  กลุ่มปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  2  หมวด  คือ 
  หมวด  5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
  หมวด  6 การจัดการกระบวนการ 
 
 1.3)  กลุ่มพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  1  หมวด  คือ 
  หมวด  4 การวัด  การวิเคราะห์  การจัดการความรู้ 
2)  ส่วนที่เป็นผลลัพธ์  ได้แก่  หมวด 7  ผลลัพธ์ในการด าเนินการ  ซึ่งจะมีการประเมินผลการตรวจ
ประเมินใน 4 มิติ  ได้แก่ 

 มิติด้านประสิทธิผล 

 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 
   การสรุปประเมินผลการด าเนินงานทั้ง 6 หมวด ที่ได้ด าเนินการตรวจตามเกณฑ์  หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งเปรียบเสมือนกับแพทย์ที่น าผลจากการตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ปรอทวัดไข้  เครื่องวัดความ
ดัน ฯลฯ  เพ่ือน ามาสรุปว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร  เช่นเดียวกัน ผลจากการตรวจประเมินในแต่ละหมวดก็
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่วัดผลการด าเนินการในแต่ละด้าน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งในเรื่องอะไร  และน าไปสรุป
เป็นผลการตรวจประเมินในแต่ละด้าน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินงานและใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

    เมื่อทราบจุดประสงค์ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแล้ว  ในขั้นตอน
ต่อไปเรามารู้จักว่าแต่ละหมวดมีการด าเนินงานในเรื่องอะไรบ้าง  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่ละหมวด
มากขึ้น  โดยจะให้รู้เกณฑ์ในภาพกว้าง  ไม่ลงในรายละเอียดในเกณฑ์  เพ่ือท าความเข้าใจกับเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ง่ายขึ้น 

   เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ว่าเทียบเท่ามาตรฐานแล้วหรือยัง  โดยใช้ค าถามในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
โครงการฯ  โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ในการด าเนินงาน  โดย 
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หมวด 1  การน้าองค์กร 
    เป็นการตรวจและประเมินผู้บริหารขององค์กร/โครงการ/ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ว่ามีการ
ด าเนินการอย่างไรในเป้าหมายหลักขององค์กร เช่น ในเรื่องวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ระยะยาว และระยะสั้น  
ค่านิยม  ความคาดหวังในการด าเนินการ  รวมถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม  การกระจายอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
ร่วมใจกันท างานเป็นทีม  การสร้างบรรยากาศในการท างาน  การเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมในองค์กร/
โครงการ  การสื่อสารสองทาง  รวมถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดี  การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  ตลอดจนการ
ติดตามผลการด าเนินงานและการจัดการผลกระทบทางลบ เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

  กล่าวคือ  การมองถึงบทบาทของผู้น าในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรในการ
ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจขององค์กร  โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตหรือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
องค์กรและเป้าหมายของพ้ืนที่จังหวัดที่ที่โครงการตั้งอยู่   โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร   การจัดการผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้มีการด าเนินการและแก้ไขปัญหา
ทันที  การกระจายอ านาจในการด าเนินการเพ่ือในการด าเนินงานของโครงการมีความคล่องตัว  และการ
ประเมินถึงศักยภาพและขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร  ความทุ่มเทและจงรักภักดีต่อ
องคก์ร  เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสเป็น
ธรรม  เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ 
 
 

 

รูปที่ 19 หมวด 1  การน าองค์กร 
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หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

  เป็นการตรวจและประเมินวิธีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
และกลยุทธ์หลัก  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององค์กร/ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ทั้งระยะสั้น  ระยะปาน
กลาง  และระยะยาว  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบกับการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ กล่าวคือเป็นการแปลงวิสัยทัศน์  พันธกิจของหน่วยงานมาเป็นกิจกรรมในการ
ด าเนินงาน  เพ่ือให้โครงการที่ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กรและความต้องการ
ของพ้ืนที่  และความต้องการของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้จัดท า
ไว้  ตลอดจนการถ่ายทอดสื่อสารแผนงานและงบประมาณให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  กลยุทธ์หลัก  รวมถึงแผนปฏิบัติราชการขององค์กร/โครงการฯ ทั้งนี้ในการ
ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติการต่างๆ ต้องค านึงถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน   การติดตามผลการ
ด าเนินงานและความก้าวหน้าของงาน  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ของโครงการฯ นั้นๆ   

  อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการดูแผนงานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และแผนบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้แผนการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยค านึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรหรือไม่  นอกจากนั้นยังมองถึง
การสื่อสารแผนการปฏิบัติงานสู่ผู้ปฏิบัติ  และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือในเรื่อง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

 
 

รูปที่ 20  หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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หมวด 3  การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  เป็นการตรวจและประเมินวิธีการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร/ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  โดยดูถึงการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ  มีช่องทาง
ในการประสานงานระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น  และมีมาตรฐานการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  และมีการวัดผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจหรือไม่  ตลอดจนการสร้างเครือข่าย  และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึง
พอใจในการให้บริการจากภาครัฐ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

  กล่าวคือ  การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรตามภารกิจ  และ มี
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน  เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับโครงการได้ในช่องทางไหน  มีกี่ช่องทาง  และในแต่ละช่องทางมีความถี่เป็น
อย่างไร   และข้อมูลที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแนะน าหรือร้องเรียนมานั้น  โครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ า
ฯ ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาท าการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อขัดข้องให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและเป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และการจัดการข้อร้องเรียนของ
ส านักนายกรัฐมนตรี   และมีการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการหรือไม่และมีการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างไร    นอกจากนั้นหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้า 
(CSR)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานภาครัฐ  เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดการชลประทาน (JMC : Joint Management Committee)  หรือกลุ่มผู้ใช้น้ า ฯลฯ  และการปฏิบัติตาม
มาตรฐานในการให้บริการอย่างไร  เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริการของ
ภาครัฐ 

 

รูปที่ 21 หมวด 3 เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ 
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รูปที่ 22 หมวด 3 การเรียนรู้ของส่วนราชการในการให้บริการที่ดี 
 

หมวด 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 
  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  เป็นการตรวจความพร้อมของหน่วยงาน ว่ามี
การรวบรวมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์  การจัดการ และการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์  ทั้งภารกิจหลัก  ภารกิจรอง  ฐานข้อมูลที่ส าคัญของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
ตลอดจนการด าเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนหรือไม่  นอกจากนั้นยังเป็นการตรวจสอบถึงระบบ
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศว่ามีประสิทธิภาพ  และสะดวกต่อการใช้งานหรือไม่  และมีระบบหรือวิธีในการป้องกัน
ความเสียหายจากปัจจัยภายนอก หรือไม่  เช่นกรณีเครื่องช ารุด  ระบบถูกไวรัสท าลาย มีระบบการส ารอง
ข้อมูล อย่างไรเพื่อให้เกิดความม่ันใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โดยในหมวด 4  จะดูใน 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้  ในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามเกณฑ์จะดูถึง Hardware และ Software  โดยจะมองถึงการ
ป้องกันและรักษาอุปกรณ์ว่ามีการดูแลป้องกันและบ ารุงรักษาอย่างไร  โดยมองถึงการป้องกันเครื่องจากความ
เสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่นการถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ท าลายข้อมูล  การส ารองข้อมูลของโครงการ  ในด้าน
ระบบฐานข้อมูล จะมองถึงฐานข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ในการด าเนินการของโครงการประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง  
เช่นข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  การเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติน้ าในอ่ าง  ปริมาณ
น้ าฝน  น้ าท่า  ปริมาณพ้ืนที่เพาะปลูก แปลงกรรมสิทธิ์  ฐานข้อมูลอาคาร  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพ่ือให้โครงการมี
ข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้งาน  และมีระบบการ Update  ข้อมูลโดยการก าหนดรอบการ Update ข้อมูล  
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ก าหนดผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ  เมื่อมีระบบฐานข้อมูลที่ดีแล้วจะถามถึงการ
บริหารความเสี่ยงฐานข้อมูล  ว่าได้มีการส ารองข้อมูลที่เป็นระบบอย่างไร  เพ่ือให้โครงการมีความเสถียรใน
ข้อมูลเพ่ือการใช้งาน  นอกจากนั้นยังจะมองถึงความสะดวกในการใช้งาน  เพ่ือให้ผู้ใช้งานสะดวกรวดเร็วลด
รอบระยะเวลาในการด าเนินงาน (Friendly User) 
 
 

 
 

รูปที่ 23  หมวด 4 ด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   นอกจากนั้นยังรวมถึงระบบการจัดการความรู้ (KM : Knowledge  Management)  และ
การเรียนรู้ภายในองค์กร  เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานมาเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
พัฒนาระบบการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เสริมสร้างการเรียนรู้
ของคนในองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (LO : Learning Organization)  ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนางานด้านต่างๆ  ตลอดจนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานหรือไม่  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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รูปที่ 24  หมวด 4  การด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
 
หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 
   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ในส่วนขององค์กรหรือโครงการฯ มีแผนในการด าเนินการสร้าง
ความพึงพอใจและความผาสุขของบุคลากรภายในองค์กร  การสร้างแรงจูงใจ  การสร้างความรักความผูกพัน
กับองค์กร  รวมถึงการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Part)  การเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรในองค์กรเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่บุคลากรขาดความพร้อมใน
การท างานให้กับบุคลากรในองค์กร  เพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะในการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กรให้สูงขึ้น   

    นอกจากนั้น โครงการต้องมีระบบการประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กรที่มี
ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน   มี
ความเป็นธรรม  โปร่งใส  เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กร สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท  เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  และผู้ที่ขาดองค์ความรู้ใน
การด าเนินการด้านไหน  ผู้บริหารขององค์กรต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน     
 
 



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

ฝ่ายส่งน้้าและบา้รุงรักษา  หน้า 131 

 

รูปที่ 25  หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 
หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

  การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจองค์กรว่ามีการจัดกระบวนการ (Approach) การ
ด าเนินการตามภารกิจหลักและภารกิจรอง ตลอดจนงานสนับสนุน งานการให้บริการ  และกระบวนการอ่ืนที่
ส าคัญ  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายและภารกิจนั้นๆ  เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
หรือไม ่
   โดยจุดประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน (Approach)   ที่มีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  โดยในกระบวนงาน
จะต้องประกอบด้วยขั้นตอน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดงาน  เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริงและสามารถท าซ้ าได้  โดยบุคลากรทั่วทั้งองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  นอกจากนี้องค์กร/โครงการจะต้องมีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดการรักษา
ชีวิต  ทรัพย์สิน  และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น  ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร  

เนื่องจากกรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารราชการส่วนกลาง  และมีการก าหนดมาตรฐาน
ในการท างานในแต่ละภารกิจ  กิจกรรม เป็นมาตรฐานแล้ว  ในฐานะที่ท่านเป็นองค์กร/โครงการฯ  ที่ต้องน า
มาตรฐานการด าเนินงานด้านต่างๆ  มาปฏิบัติ  การตรวจประเมินในหมวดนี้จะต่างออกไป  โดยเป็นการตรวจ
การด าเนินงานตามมาตรฐานที่กรมฯ ก าหนด  ว่าหน่วยงาน/โครงการฯ ได้มีการน ามาปฏิบัติแล้วหรือไม่
อย่างไร  และได้มีการเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือไม่
อย่างไร  เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่กรมฯ ก าหนด 
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รูปที่ 26  หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7  ผลลัพธ์การด้าเนินการ 
 
  เป็นการสรุปผลการตรวจประเมิน และแนวโน้มของส่วนราชการ  ในการด าเนินงานตาม
หมวดต่างๆ  ซึ่งสามารถดูผลลัพธ์จากการด าเนินงานโดยแยกได้ 4 มิติ  ได้แก่  

1) มิติด้านประสิทธิผล   
2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   
3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร  

หรือถ้าเปรียบอีกนัยหนึ่งเสมือนแพทย์น าผลจากเครื่องมือในการตรวจต่างๆ  มาวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  
โดยดูผลการตรวจออกมาจาก 4 ด้านว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร   

   ในท านองเดียวกันหมวด 7  เป็นการสรุปผลการตรวจผลการด าเนินงานตั้งแต่หมวด 1 ถึง
หมวด 6   ว่าการด าเนินงานขององค์กรมีจุดอ่อนหรือบกพร่องในการด าเนินงานอย่างไร  ซึ่งการตรวจการ
ด าเนินงานจะมีใน 4 มิติ  คือ 
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1. มิติด้านประสิทธิผล   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์  โดยเทียบกับค่าเป้าหมาย  
แนวโน้มผลการด าเนินการ    และผลของการด าเนินการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน  โดยมุ่งเน้นการบรรลุความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านการให้บริการที่ส าคัญ  โดยเทียบกับค่าเป้าหมาย  แนวโน้มของผล
การด าเนินการ  และผลของการด าเนินการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึง
กัน  โดยมุ่งเน้นในเรื่องความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ  โดยการแสดงผลการ
ด าเนินการเทียบกับค่าเป้าหมาย  แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และผลของการด าเนินการ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการ
สร้างคุณค่า  กระบวนการสนับสนุน รวมทั้งผลิตภาพ  รอบเวลา  ผลการด าเนินการของ
องค์กรเทียบกับค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน  และการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีส าคัญ 

 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กรที่ส าคัญ  โดยการแสดงผลการด าเนินการเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย  แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และผลของการด าเนินการเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องระบบงาน  การเรียนรู้และพัฒนา
ของบุคลากรในองค์กร  ความผาสุขของบุคลากรในองค์กร  และพฤติกรรมด้านจริยธรรม 

 
  จากที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจผลการด าเนินงานขององค์กรในภาพ
กว้าง  เพ่ือความรู้และความเข้าใจในเบื้องต้น  ทั้งนี้เพ่ือการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการปรับ
พฤติกรรมในการท างานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ซึ่งเกณฑ์
ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด  กรมชลประทานได้ด าเนินงานไปแล้วแทบทั้งสิ้นตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ซึ่งกรมชลประทานได้ผ่านเกณฑ์รับรองการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐใน (PMQA)  ระดับพ้ืนฐาน (FL : Fundamental Level) แล้ว  
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ภาคผนวก 2 
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ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

 

ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม
คะแน

น 

A  
(Wt=0.3) 

D 
(Wt=0.3) 

L  
(Wt=0.2) 

I  
(Wt=0.2) 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

I
1 

I
2 

I
3 

I
4 

หมวดที่ 1.   การบริหารองค์กรที่ดี  
                 (200 คะแนน) 

200                                   

1.1 การบริหารยุทธศาสตร์  (55 
คะแนน) 

55 
                                  

(1) การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
พัฒนา/แก้ไขปัญหาในอนาคตของ
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา (วิสัยทัศน์) 

15 

                                  
(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี  15                                   
(3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการในการ

จัดท าแผน 5 ปี 
5 

                                  
(4) แนวทางการด าเนินงานให้

แผนปฏิบัติการประสบความส าเร็จ  
10 

                                  
(5) การติดตามงาน และการบริหาร

ความเสี่ยง 
10 

                                  
1.2 การจัดสภาพแวดล้อมการ

ท้างาน  (15 คะแนน) 
15 

                                  
(1) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน 
5 

                                  
(2) การจัดแผ่นป้ายและข้อมูลในสถานที่

ท างาน 
5 

                                  
(3) การสร้างบรรยากาศในการท างานที่

ท างาน 
5 

                                  
1.3 การจัดท้าระบบข้อมูล (80 

คะแนน) 
80 

                                  
(1)  การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล

ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
50 

                                  
(2) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการป้อน

ข้อมูลและรอบระยะเวลาในการ
ป้อนข้อมูล (update data) 

10 
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ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม
คะแน

น 

A  
(Wt=0.3) 

D 
(Wt=0.3) 

L  
(Wt=0.2) 

I  
(Wt=0.2) 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

I
1 

I
2 

I
3 

I
4 

(3) การส ารองข้อมูล (Backup)  ความถี่ 
และผู้รับผิดชอบ 

10 
                                  

(4) การป้องกันระบบฮาร์ดแวร์ และ
ซอร์ฟแวร์   

10 
                                  

1.4 การพัฒนาองค์กร (50 
คะแนน) 

50 
                                  

(1) การน าระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์  สิ่ง
อ านวยความสะดวก  และเครื่องมือ
ที่จ าเป็น มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

15 

                                  
(2) การจัดวางอัตราก าลังบุคลากรอย่าง

เหมาะสม 
5 

                                  
(3) การพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
5 

                                  
(4) การรับฟังและตอบสนองความ

คิดเห็นจากผู้รับบริการ/ผู้ใช้น้ า   
10 

                                  
(5) การสื่อสารและความสัมพันธ์ภายใน

หน่วยงาน 
5 

                                  
(6) การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 5                                   
(7) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใน

พ้ืนที่ 
5 

              
                    

หมวดที่ 2. การบริหารจัดการน้้าและ
บ้ารุงรักษา (350 คะแนน)  

350                                   

2.1 การบริหารจัดการน้้า  (220 
คะแนน) 

220 
                                  

การวางแผนการส่งน ้า  120 
                                  

(1) การจัดท าเกณฑ์การบริหารจัดการน้ า 
เช่น Rule Curve  หรือเกณฑ์
การบริหารจัดการน้ าท่าในกรณี
ไม่มีอ่างเก็บน้ าเกณฑ์การบริหาร
จัดการน้ าตามปริมาณที่ได้รับ
จัดสรรหรือเกณฑ์การระบายน้ า
ของแหล่งน้ าต้นทุนหรืออ่ืน ๆ  

20 
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ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม
คะแน

น 

A  
(Wt=0.3) 

D 
(Wt=0.3) 

L  
(Wt=0.2) 

I  
(Wt=0.2) 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

I
1 

I
2 

I
3 

I
4 

(2) การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของ
อาคารชลประทานหลัก 

20 
                                  

(3) การจัดท าปฏิทินการปลูกพืช  /การ
จัดท าแผนการจัดการน้ าในพ้ืนที่
โดยแปลงน้ าฝนเป็นน้ าท่าหรือ
ปฏิทินการระบายน้ า 

20 

                                  
(4) เกณฑ์การก าหนดพ้ืนที่ระบายน้ า/

การก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตาม
ศักยภาพของน้ าต้นทุน / การ
วางแผนการบริหารจัดการน้ าตาม
ศักยภาพของล าน้ า 

20 

                                  
(5) การส ารวจข้อมูลความต้องการใช้น้ า

ของผู้ใช้น้ าก่อนส่งน้ า/การส ารวจ
ศักยภาพในการระบายน้ าในล า
น้ าที่รับผิดชอบ 

20 

                                  
(6) การจัดท าแผนจัดสรรน้ ารายฤดูกาล/

รายเดือน/รายสัปดาห์/การจัดท า
แผนการบริหารจัดการล าน้ าใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ/การวัดท า
แผนการระบายน้ า 

20 

                                  
การปฏิบัติการส่งน ้า  100                                   
(7) การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ าทราบทั้ง

ก่อนและระหว่างส่งน้ า /การแจ้ง
ข่าวสารให้ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในล าน้ าที่
รับผิดชอบ 

20 

                                  
(8) การควบคุมการส่งน้ าในระดับต่าง ๆ 

/การควบคุมการระบายน้ าใน
ระดับต่างๆ 

20 

                                  
(9)   การด าเนินงานป้องกันและบรรเทา

ภัยจากน้ า 
20 

                                  
(10) การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ 20 

                                  
(11) การควบคุมคุณภาพน้ า 20 
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ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม
คะแน

น 

A  
(Wt=0.3) 

D 
(Wt=0.3) 

L  
(Wt=0.2) 

I  
(Wt=0.2) 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

I
1 

I
2 

I
3 

I
4 

  2.2 การบ้ารุงรักษา  (55 
คะแนน) 

55 
                                  

(1) การจัดท าบันทึกประวัติการ
ตรวจสอบสภาพและการ
บ ารุงรักษาอาคารชลประทาน 

20 

                                  
(2) การด าเนินงานบ ารุงรักษาปกติ เชิง

ป้องกัน และกรณีเร่งด่วน 
20 

                                  
(3) การบันทึกประเมินผลการ

บ ารุงรักษา ประจ าฤดูกาล 
15 

                                  
  2.3 การประเมินผลการส่งน้้า (45 

คะแนน) 
45 

                                  
(1) การค านวณประสิทธิภาพการ

ชลประทานประจ าฤดู (ร้อยละ) หรือ
ค านวณปริมาณการใช้น้ าของพืชต่อ
ฤดู (ลบ.ม./ไร่)     

15 

                                  
(2) การบันทึกประเมินผลการบริหาร

จัดการน้ า ในวิธีการอ่ืน ๆ ประจ า
ฤดูกาล 

15 

                                  
(3) การบันทึกผลประโยชน์ที่ได้จากการ

ชลประทานเป็นรายฤดูกาล และราย
ป ี

15 

                                  
2.4 การปฎิบัติตามพรบ.

ชลประทานที่เกี่ยวข้อง (30 คะแนน) 
30 

                                  
(1) การด าเนินการประกาศชลประทาน

ตามมาตรา 5 และมาตรา 8 อย่างไร 
10 

                                  
(2) การจัดเก็บรายได้ตามมาตรา 8 5 

                                  
(3) การดูแลและการบริหารจัดการพ้ืนที่

ราชพัสดุ  และการบุกรุกที่ราช
พัสดุ 

15 
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ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม
คะแน

น 

A  
(Wt=0.3) 

D 
(Wt=0.3) 

L  
(Wt=0.2) 

I  
(Wt=0.2) 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

I
1 

I
2 

I
3 

I
4 

หมวดที่ 3. การมีส่วนร่วมขององค์กร
ผู้ใช้น้้าชลประทาน  (250 คะแนน) 

250                                   

  3.1 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง   (130 คะแนน) 

130 
                                  

(1) การสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดู
งาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 

20 

                                  
(2) มีโครงสร้างการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ า 

และก าหนดบทบาท หน้าที่แต่ละ
ต าแหน่งอย่างชัดเจน 

10 

                                  
(3) มีระเบียบข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ า

ชลประทาน 
10 

                                  
(4) การจัดตั้งกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า

ชลประทาน 
10 

                                  
(5) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ

ชลประทาน (JMC) 
15 

                                  
(6) การตั้งและพัฒนาอาสาสมัคร

ชลประทาน 
15 

                                  
(7) มีการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่ม

ผู้ใช้น้ าที่มีต่อการบริหารจัดการ
น้ าของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 

15 

                                  
(8) มีการส ารวจเพื่อประเมินความ

เข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน 
15 

                                  
(9) การประสานงานและความร่วมมือ

ระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
องค์กรผู้ใช้น้ า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

20 
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ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม
คะแน

น 

A  
(Wt=0.3) 

D 
(Wt=0.3) 

L  
(Wt=0.2) 

I  
(Wt=0.2) 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

I
1 

I
2 

I
3 

I
4 

3.2 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้้า  
(120 คะแนน) 

120 
                                  

(1) การจัดท าปฏิทินกิจกรรมประจ าปี 
และด าเนินงานตามแผน 

10 
                                  

(2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กรผู้ใช้น้ า 

10 
                                  

(3) ความสามารถขององค์กรผู้ใช้น้ าฯ ใน
การจัดประชุมได้เอง 

10 
                                  

(4) การบันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 

10 
                                  

(5) การเข้าร่วมบริหารจัดการน้ าของ
กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน   
กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน 

20 

                                  
(6) กลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมกันดูแลบ ารุงรักษา

อาคารชลประทานให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

20 

                                  
(7) การบริหารองค์กรและกองทุนมี

ความโปร่งใส 
10 

                                  
(8) มีที่ท าการกลุ่มและบอร์ดส าหรับติด

ประกาศต่าง ๆ 
10 

                                  
(9) การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ าบ ารุงรักษา

อาคารชลประทาน 
10 

                                  
(10) การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้ า

เพ่ือคุณภาพน้ าที่ดี 
10 
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ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

 

ข้อพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
ระดับคะแนน ผลการ

ด้าเนิน 
งาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

(50%) 

แนวโน้ม 
(-/+) 

(20%) 

C 
Li 

(30%) 

รวม
คะแนน 1 2 3 4 5 

หมวดที่ 4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (200 
คะแนน) 

200                 
 

- 

มิติด้านประสิทธิผล 50                 
 

- 

(1) จ านวนรายได้เฉลี่ยต่อไร่ของ
เกษตรกร  (บาท/ไร่/ปี) 10 X-4% X-2% X X+2% X+4%       

 
- 

(2) ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เพาะปลูกที่ ฝสบ.รับผิดชอบ 15 ±17.5% ±14.0% ±10.5% ±7% ±3.5%       

 
- 

(3) ร้อยละความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและ
ภัยแล้งที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษารับผิดชอบ 

15 0.245  0.195  0.145  0.095  0.045        
 

- 

(4) ร้อยละของการวัดที่จุดวัดคุณภาพ
น้ าชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้ า
ชลประทานที่ก าหนด 

 

10 60 70 80 90 100 

      
 

- 
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ข้อพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
ระดับคะแนน ผลการ

ด้าเนิน 
งาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

(50%) 

แนวโน้ม 
(-/+) 

(20%) 

C 
Li 

(30%) 

รวม
คะแนน 1 2 3 4 5 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20                 
 

- 

(5) ร้อยละของผู้ใช้น้ าในเขต
พ้ืนที่ชลประทานที่พึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการน้ า 

20 65 70 75 80 85 
      

 

- 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 

120 
                  

- 

(6) ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทาน
ที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูฝน  5 80 90 100 110 120 

        
- 

(7) ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทาน
ที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูแล้ง  5 80 90 100 110 120 

        
- 

(8) ประสิทธิภาพชลประทานฤดู
ฝน 10 20 30 40 50 60 

        
- 

(9) ประสิทธิภาพชลประทานฤดู
แล้ง 10 20 30 40 50 60 

        
- 

(10) จ านวนผลผลิตของข้าวต่อ
ปรมิาณน้ าที่ใช้ (กก./ลบ.ม.)* 10 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

        
- 

*ให้เปลี่ยนไปตามพืชเศรษฐกิจของโครงการน าเสนอ  
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ข้อพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
ระดับคะแนน ผลการ

ด้าเนิน 
งาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

(50%) 

แนวโน้ม 
(-/+) 

(20%) 

C 
Li 

(30%) 

รวม
คะแนน 1 2 3 4 5 

(11) ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุง
ระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้ว
เสร็จตามแผนในแต่ละปี  

10 80% 85% 90% 95% 100% 
        

- 

(12) ร้อยละของอาคารควบคุมน้ าในระบบ
ส่งน้ าและในระบบระบายน้ าที่อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี 

10 60% 70% 80% 90% 100% 
        

- 

(13) ต้นทุนการบริหารจัดการน้ า (บาท/
ไร่/ปี) 10 X+10% X+5% X X-5% X-10% 

        
- 

(14) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบลงทุนที่เป็นไปตามแผน 10 80% 85% 90% 95% 100% 

        
- 

(15) ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าที่แล้วเสร็จตามแผนใน
แต่ละปี 

10 60% 70% 80% 90% 100% 
        

- 

(16) ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการ
ต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน 10 50% 60% 70% 80% 90% 

        
- 
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ข้อพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
ระดับคะแนน ผลการ

ด้าเนิน 
งาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

(50%) 

แนวโน้ม 
(-/+) 

(20%) 

C 
Li 

(30%) 

รวม
คะแนน 1 2 3 4 5 

(17) ร้อยละของพ้ืนที่
ชลประทานที่มีการกลุ่มบริหารการใช้น้ า
ชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ 
และสหกรณ์ฯ 

10 50% 60% 70% 80% 90% 

        

- 

(18) ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ า
ชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการน้ า 

10 50% 60% 70% 80% 90% 
        

- 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10                   - 

(19) จ านวนช่องทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ (ช่องทาง/เรื่อง/
ฉบับ) 

10 2 3 4 5 6         - 
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