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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 

  เอกสารฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระเบียบวาระที่ 
ข้อ 4.2 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 

 

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ 
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/โครงการชลประทาน 

และคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ าชลประทานดีเด่น 
  



  



ค าน า 

 

   เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการ
ชลประทาน  เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  และ
เชื่อมโยงกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เพ่ือใช้เป็นการตรวจสอบ
การด าเนินงานของโครงการตามคู่มือการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 
ขั้นตอน  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  การด าเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ  การด าเนินการบริหาร
จัดการจังหวัดบูรณาการ ฯลฯ   เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการว่าได้มีการด าเนินงานเข้าตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับใด  และเป็นการสร้างมาตรฐานในการด าเนินงานให้กับโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา  และโครงการชลประทาน  ซึ่งจะส่งผลท าให้ให้กรมชลประทานมีมาตรฐานในการด าเนินงานที่เป็น
แบบเดียวกันทั่วประเทศ   

  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการ
ชลประทาน  เป็นการน าข้อค าถามของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  และ
แนวทางการด าเนินงานตาม Core Value  11 ประการ  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบสภาพ
การบริหารขององค์กรทั่วโลก  มาแปลงให้เข้ากับบริบทการปฏิบัติงานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและ
โครงการชลประทาน  ที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับนโยบายจากกรมชลประทาน  ส านักชลประทาน  ตลอดจนการ
ด าเนินการบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการอ่ืนๆ  ในพ้ืนที่   เพ่ือด าเนินการตามภารกิจของกรมฯ  
ซึ่งประกอบด้วย  การพัฒนาแหล่งน้ า  การบริหารจัดการน้ า  และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  
เพ่ือต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามภารกิจในพ้ืนที่  โดยการ
ประยุกต์กับข้อค าถามตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจ  การพัฒนาแหล่งน้ า  การบริหารจัดการน้ า  และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้ า  โดยข้อค าถามจะเน้นในการตรวจสอบกระบวนการตามภารกิจการบริหารจัดการน้ า  และการป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าเป็นหลัก  โดยอาศัยข้อค าถามที่ส าคัญในหมวด 1-7 ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประยุกต์เกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน  โดยข้อค าถามจะเหลือเพียง 4 หมวด โดย 

  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 
  หมวดที่ 2  การปฏิบัติการโครงการ 
  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

 



  ในหมวดการประเมิน 4 หมวด  เป็นการรวมเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ า  การป้องกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ า และประสบการณ์ของผู้เขียนมาประยุกต์รวมกัน  เพ่ือให้ข้อค าถามในแต่ละข้อสื่อถึงกระบวนการ
และข้ันตอนที่จ าเปน็ที่โครงการฯ ต้องน าไปปฏิบัติ   ตามมาตรฐานที่กรมฯ  ก าหนด  จึงได้น ามาประยุกต์เป็น
คู่มือการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการ
ชลประทาน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ  เพ่ือหาจุดอ่อน  ข้อบกพร่อง 
หรือสิ่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  ไปพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานตามท่ีกรมฯ ได้ตั้งมาตรฐานไว้ 
    
 

                 คณะอนุกรรมการประเมินโครงการฯ 
            มีนาคม 2556 
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เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 1 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาและโครงการชลประทาน 
 
บทที่ 1 บทน้า  
  ตามหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ (PMQA) จะท าให้
เห็นความเชื่อมโยงในกระบวนการของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  การน า
แนวคิดจาก Core Value 11 ประการ  และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มาประยุกต์ให้
เข้ากับบริบทของการประเมินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน  ซึ่ง โครงการฯ  เป็น
หน่วยงานที่รับถ่ายทอดนโยบายและมาตรฐานในการท างานจากกรมฯ มาเพ่ือปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการ
ให้บริการในพ้ืนที่  ตามบริบทของภารกิจหลักของโครงการนั้นๆ  ซึ่งการใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  จะมีรายละเอียดบางประการที่เป็นเรื่องของหน่วยงานหลักของกรม  ท าให้ เกิด
แนวความคิดที่จะมีการประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   ให้เหมาะสม
กับบริบทของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน 

  เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และ
โครงการชลประทาน  ได้เทียบเคียงกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  และเกณฑ์
การประเมินฯ ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา (ฝสบ.) มาประยุกต์รวมกัน  เพ่ือให้เกิดการสะท้อนถึงภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และภารกิจด้านการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า   
ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่โครงการชลประทาน  และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในขั้นกึ่ง
นโยบาย  กึ่งวิชาการ และเน้นการปฏิบัติงาน  คือเน้นในการน านโยบาย  ผสมกับหลักวิชาการ  เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติการในพ้ืนที่  โดยโครงการฯ  ต้องแปลงนโยบายจากกรมฯ  ส านักชลประทาน  และพ้ืนที่ที่โครงการฯ 
ตั้งอยู่  โดยน านโยบายทั้งหมดมาก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน ผสมกับหลักวิชาการและแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่  เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นั้นๆ       
จึงเป็นแนวความคิดในการจัดท าเกณฑ์การด าเนินงานเชิงพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษาตามมาตรฐานที่กรมฯ ก าหนด  โดยการยุบเกณฑ์การ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จาก 7 หมวด เหลือเพียง 4 หมวด  เพ่ือให้เกิดการปรับใช้เกณฑ์การประเมินให้
เหมาะสมกับบริบทของโครงการฯ  โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน  แบ่งออกเป็น 4 หมวด  ดังนี้ 

  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 
  หมวดที่ 2  การปฏิบัติการโครงการ 
  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 

  การบริหารองค์กรที่ดเีป็นการประยุกต์เกณฑ์ PMQA  โดยเป็นการยุบรวมเกณฑ์ในหมวด 1 
การน าองค์กร   หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้และ
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลมารวมกันเป็นหมวดการบริหารองค์กรที่ดี 
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รูปที่ 1  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 

  การยุบรวมหมวดจากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้เป็น
เกณฑ์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ ในหมวดการบริหารองค์กรที่ดีนั้น  เนื่องจากโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  ที่เป็นหน่วยงานในการแปลงนโยบาย และวิชาการไปสู่การ
ปฏิบัติการ  ดังนั้นในการตรวจประเมินถึงภาวะผู้น าของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  
จะพิจารณาถึงความสามารถในการก าหนดทิศทางและการก ากับดูแลตนเองที่ดีของโครงการฯ  ในการแปลง
วิสัยทัศน์  ค่านิยม  เป้าประสงค์ และนโยบายกรมฯ มาประสานรวมกับบริบทของพ้ืนที่  โดยการด าเนินการ
จะต้องอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ  และปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  
เพ่ือสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบการด าเนินงานของโครงการฯ  
นอกจากนั้นยังดูถึงการกระจายอ านาจในการด าเนินงานของโครงการตามหลักโครงสร้าง  โดยการมอบหมายงาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการด าเนินงาน  
โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยไว้ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการ
รายงานในล าดับชั้นต่อไป  โดยโครงการฯ ต้องมีการสร้างบรรยากาศ  ความร่วมมือ ความผูกพัน เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือ รักความผูกพันภายในองค์กร  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 3 

และประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

   การด าเนินการของโครงการฯ ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  เนื่องจากการด าเนินการ
ของโครงการฯ อาจสร้างผลกระทบกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ที่จะส่งผลเสียหายทั้งผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้ให้บริการ  ดังนั้นโครงการต้องมีมาตรการในการจัดการกับผลกระทบทางลบที่จะ
เกิดขึ้น  โดยค านึงถึงหลักบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้น  และถ้าเกิดปัญหาต้องมีมาตรการในการจัดการกับผลกระทบทางลบนั้น  และรายงานผลกระทบทาง
ผล  ผลการด าเนินการ  ให้ผู้บริหารทราบเป็นล าดับชั้น  นอกจากนั้นยังจะดูถึงการที่โครงการมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมต่อตนเองและบุคคลภายนอก  เพ่ือสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการ
ให้บริการ   

    จะพิจารณาถึงการวางวิสัยทัศน์  พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานและการพัฒนา  
การจัดบุคลากร  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  การก ากับดูแลองค์กรที่ดี  การด าเนินการตาม
มาตรการโปร่งใส  และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือให้โครงการฯ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
และตรงกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรการ  เพ่ือความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ  ตลอดจนมีการสื่อสารการด าเนินการให้ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานทราบ   

   นอกจากนั้นจะพิจารณาการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลของฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/โครงการชลประทาน  ซึ่ง
ผลรวมดังกล่าวที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินการ จะส่งผลท าให้โครงการฯ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้  นอกจากนี้จะดูถึงความเชื่อมโยงในระบบการด าเนินงาน  ระบบฐานข้อมูล  ฯลฯ กับโครงการฯ ที่สังกัด  
เพ่ือสะท้อนถึงภาพรวมของโครงการฯ ทั้งนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์ข้อค าถามที่ส าคัญของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ในหมวด  1,2,4,5  เป็นหลัก โดยเลือกในประเด็นที่ส าคัญของฝ่ายส่งน้ าฯ  โดย
ในหัวข้อทั้งหมดได้ประยุกต์อยู่ในเกณฑ์ข้อค าถามในหมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี   
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โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 4 

หมวดที่ 2  การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 

  เป็นการแปลงนโยบาย  แนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด วิชาการที่ต้องใช้  และองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานไปสู่การด าเนินงานจริงในสนาม  โดยในการด าเนินงานจะเน้นตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้  และในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ  เข้ามาไว้ด้วยกัน  โดยเป็นการแปลงเกณฑ์สู่การปฏิบัติงานจริง
ในสนาม  โดยน ากระบวนการในหมวด 6 หรือคู่มือการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตาม
กระบวนการ 14 ขั้นตอน  เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการฯ ว่ามีการปฏิบัติตามคู่มือหรือไม่  
ตลอดจนมีการจัดเก็บข้อมูล  การจัดท าแผน  การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การเรียนรู้ที่จ าเป็นของฝ่าย
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  และการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งน้ าและบ ารุงรักษาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  ตามหมวด 2  การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการด าเนินงานที่ดีของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

 

     1  
         
           

     2  
         
             
           

     3  
             
               

            

     4  
          
      

  

            
         

              
             

                                          

                   
                  
                    

         
      

2.          
              
          

                                                   

                                        P)

          
             

                                 (PMQA)

  

                                  
                                           

                                  2  

รูปที่ 2  หมวดที่ 2  การปฏิบัติการโครงการ 

    ในการด าเนินการตามหมวด 2  การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา  เป็นกระบวนการที่น า
คู่มือการบริหารจัดการน้ าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ า   ซึ่งมีคู่มือ
ทั้งหมด 16 เล่ม  มาถามถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานส่งน้ า  โดยเริ่มตั้งแต่  การวางแผนการส่งน้ า  โดยจะดู
วิธีการของฝ่ายส่งน้ าในการว่างแผนการส่งน้ า โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน โดย
ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการบริหารจัดการน้ าต้นทุน แผนการบริหารจัดการน้ า  และแผนการ
ควบคุม เช่น การดูกระบวนการวางแผนการส่งน้ า  Rule Curve,  Reservoir Operation Study ฯลฯ  การ
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ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์การชลประทาน การจัดท าปฏิทินการเพาะปลูกพืช (Cropping Calendar)  การ
ก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกพืช  และแผนการบริหารจัดการน้ า ฯลฯ  จากนั้นก็จะดูถึงขั้นตอนการปฏิบัติการส่งน้ า  
ซึ่งจะดูการบริหารจัดการน้ าของโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เช่น  การ
แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบการบริหารจัดการน้ า  การ
ควบคุมการส่งน้ าในระดับต่างๆ  ว่าฝ่ายส่งน้ ามีวิธีการหรือการควบคุมปริมาณน้ าในคลองให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดได้อย่างไร  ตลอดจนดูแนวทางการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  ในระดับฝ่ายส่งน้ าฯ  โครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  ด าเนินการอย่างไร  เพ่ือลดความเสียหายของภัยอันเกิดจากน้ า
ในพ้ืนที่โครงการ หรือตอนส่งน้ าที่รับผิดชอบ  นอกจากนั้นยังดูถึงการควบคุมคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
น้ ามาตรฐานของกรมชลประทาน   

   การบ ารุงรักษา ในการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  จะตรวจสอบถึงระบบข้อมูลอาคารชลประทานในการก ากับดูแลว่ามีสภาพ
การใช้งานเป็นอย่างไร  มีประวัติการซ่อมบ ารุงอย่างไร  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและการจัดตั้ง
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงอาคารชลประทานต่างๆ  ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  ตลอดจนความเชื่อมโยงของ
สภาพอาคารที่สัมพันธ์กับการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง 

   เมื่อมีการด าเนินการบริหารจัดการน้ าจนเสร็จสิ้นฤดูกาล  ฝ่ายส่งน้ าฯ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน  ต้องมีการหาประสิทธิภาพการชลประทาน  เพ่ือจะได้ทราบประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ าเป็นอย่างไร  เพ่ือใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชลประทาน 
ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลการส่งน้ า  ผลผลิตที่ได้รับ  เพื่อบันทึกเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากกการชลประทาน 

หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการมอง
ถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการว่า  โครงการได้มีการให้ความส าคัญและการให้บริการเป็นไป
ในลักษณะใด  ซึ่งจะเหมือนกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 3 การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ซึ่งจะมองถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์ กร/
โครงการ  ซึ่งในหมวดนี้ได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของโครงการและคู่มือการให้บริการของส านักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน  และคู่มือการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 
ขั้นตอน ของส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า โดยเน้นไปที่เป้าหมายของโครงการฯ ว่าได้ด าเนินการดูแล
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ  ตามภารกิจการบริหารจัดการน้ าเช่นไร  เพ่ือให้ผู้รับบริการ
จากโครงการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  โดยเกณฑ์ฯ จะท าการตรวจสอบตั้งแต่การอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อ  ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  การให้ข้อมูล ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดความประทับใจในการรับบริการ  นอกจากนั้นยังสอบถามถึงการที่โครงการสร้างเครือข่าย
จากพ้ืนที่เพ่ือช่วยด าเนินการให้โครงการในการบริหารจัดการน้ า และการแจ้งเตือนภัย  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ในการด าเนินงานและความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการฯ ในพ้ืนที่   
หรือกล่าวอีกในหนึ่งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอาคารชลประทานและ
ช่วยโครงการดูแลพื้นที่เสมือนการเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการในการบริหารจัดการน้ า 
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รูปที่ 3  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  เป็นหมวดที่วัดผลการด าเนินงานจากการปฏิบัติงานของโครงการ  โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะ
ตรวจสอบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแต่ละด้าน  เพ่ือให้โครงการใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการในมิติต่างๆ  โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ  ได้แก่ 
  มิติด้านประสิทธิผล 
  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

  โดยใน 4 มิติ นั้น  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  และโครงการชลประทาน  จะถูกประเมินผล
การด าเนินงาน จากข้อค าถามข้างต้นเพ่ือน ามาดูผลลัพธ์จากการด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานเป็นอย่างไร  มีแนวโน้มในการด าเนินงานอย่างไร  ถ้าดีขึ้น
เรื่อยๆ แสดงว่าการด าเนินงานมีแนวทางที่ถูกต้อง ส่งให้มีผลสัมฤทธิ์ในเชิงบวก  แต่ถ้าผลการด าเนินงานไม่ดีก็
เป็นโอกาสในการปรับปรุงให้งานดังกล่าวดีขึ้น  โดยกลับไปดูในกระบวนการให้บริการนั้นๆ ว่ามีจุดอ่อนหรือ
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ข้อผิดพลาดในเรื่องใด  หรือยังไม่ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินงาน  จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงเรื่องนั้นๆ ให้ดีขึ้น 
  เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และ
โครงการชลประทาน ทั้ง 4 หมวด  ได้มีการประยุกต์รวมการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่เข้ากับการประเมินตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เข้าด้วยกัน  โดยได้มองในลักษณะของโครงการ
ชลประทานและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากกรมฯไปสู่การปฏิบัติ  ตาม
มาตรฐานที่กรมฯ ก าหนด  เพ่ือให้โครงการได้ส ารวจพฤติกรรมในการด าเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance)  ที่กรมฯ ก าหนดไว้หรือไม่  โดยดู
จากข้อก าหนดที่ส าคัญที่โครงการฯ ควรจะต้องมีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  หรือโครงการมีความเหนือชั้น
กว่ามาตรฐานที่กรมฯ ก าหนดไว้อย่างไร  เพ่ือเป็นการตรวจหาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
โครงการฯ และงานที่ปฏิบัติอยู่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ผลตามท่ีกรมฯ ก าหนดไว้ 
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รูปที่ 4  หมวดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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บทที่ 2  เกณฑ์การให้คะแนน 

  ในการด าเนินการตรวจประเมินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน  ผู้
ประเมินต้องเข้าใจในค าถามของการตรวจ และตอบให้ตรงวัตถุประสงค์ของค าถาม เพื่อให้การประเมินผลมีความ
ถูกต้องแม่นย ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งในการตอบถ้ามีหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย  เอกสาร
ประกอบ  สามารถน ามาประกอบการชี้แจงในการตอบข้อค าถามนั้นๆ ได้  เพ่ือให้ เกิดความชัดเจนในการให้
คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นการมองถึงข้อค าถามในแต่ละข้อว่ามีการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานการด าเนินงาน  ซึ่งหลักการจะเริ่มมองตั้งแต่กระบวนงาน  วิธีการท างาน  การถ่ายทอดเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน   จนถึงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้ดีขึ้น  โดยเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จะใช้เกณฑ์ ADLI  ในการติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน  
ส่วนการตรวจสอบผลลัพธ์จากการด าเนินงาน จะใช้เกณฑ์ LeTCLi ซึ่งการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและโครงการชลประทาน  เราจะใช้ในหลักเกณฑ์เดียวกัน  โดย
ในการใช้เกณฑ์การประเมิน ADLI ได้ลดประเด็นข้อค าถามลงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ระดับ Progressive Level  โดยได้แยกการตรวจออกเป็น 4 ระดับ  ในแต่ละกระบวนการ  เพ่ือ
ด าเนินการตรวจในหมวดที่ 1 ถึง 3  ส่วนเกณฑ์ด้านผลลัพธ์จากการด าเนินงานยังคงใช้เกณฑ์ LeTCLi ตรวจใน
หมวดที่ 4  ตามมาตรฐานเดียวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

รูปที่ 5  วงจรการตรวจประเมิน ADLI 
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การประเมินผลลัพธ์ของงาน 

  เกณฑ์ในการให้คะแนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
และโครงการชลประทาน คณะกรรมการจะใช้หลักการของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับ Progressive Level (PL)  โดยดูจากระบบ ADLI  เพ่ือดูการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโครงการ  
ตามรูปที่ 18 ในภาคหนวก 1  โดยเกณฑ์ ADLI นี้จะใช้กับ หมวดที่ 1 ถึง 3  ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทาน 
 

 
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  ในแต่ละกระบวนการหรือไม่  ถ้าครบกระบวนการก็จะได้คะแนนเต็ม
ในหัวข้อนั้นๆ  โดยยึดหลักการให้คะแนนตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ 
Progressive Level  (PL)  เพ่ือให้ง่ายและมีหลักคิดกับโครงการเพ่ือความสมบูรณ์ในการด าเนินงาน  สามารถลง
รายละเอียดการประเมินตามเกณฑ์ได้ดังนี้ 
 A  =  Approach   หมายถึงแนวทางในการปฏิบัติ งานที่กรมฯ ก าหนดหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน หรือกระบวนการท างาน  ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกันเหมือนกัน 
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 A1 = มีแนวทาง/กระบวนการ ครบถ้วนตามประเด็นที่ก าหนด 
หมายถึง การด าเนินงานตามข้อค าถามมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างไรและมี
การด าเนินงานครบถ้วนตามรูปแบบหรือข้ันตอนการด าเนินงานหรือไม่ 

 A2 = แนวทาง/กระบวนการมีความเป็นระบบ   
หมายถึง  การน าขั้นตอนหรือรูปแบบการด าเนินงานมาปฏิบัติจริงภายใน
โครงการหรือองค์กรหรือไม่ 

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

 A4 = มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการก าหนดแนวทาง/กระบวนการ 
   หมายถึง  ในกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานมีการจัดเก็บข้อมูลที่
   ส าคัญไว้หรือไม่  มีการจัดเก็บอย่างไร 

 
 D  =  Deploymentหมายถึง การน า A ที่มีอยู่  หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก าหนดหรือขั้นตอน
การด าเนินงาน  หรือกระบวนการท างานไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน  และสามารถท าซ้ าได้ 

 D1 = น าแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน 
   หมายถึง  การน าแนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานไป
   ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 D2 = น าแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   หมายถึง การน าแนวทางหรือกระบวนการหรือขั้นตอนหรือรูปแบบการ
   ด าเนินงานมาปฏิบัติจริงภายในโครงการหรือองค์กรทุกหน่วยงานหรือทุก
   ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องหรือไม ่

 D3 = น าแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   หมายถึง  การน าขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการ ด า เ นิ น ง า น
   มาปฏิบัติจริงทุกหน่วยงาน หรือทุกฝ่าย งาน ที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกัน
   ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 D4 = น าแนวทาง/กระบวนการ ไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
    หมายถึง  การน าขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการด าเนินงานมา
    ปฏิบัติจริงทุกหน่วยงานหรือทุกฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่ก าหนด
    อย่างสม่ าเสมอและสามารถท าซ้ าได้  
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 L  =  Learning หมายถึงการน า A ที่มีอยู่ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก าหนด หรือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน หรือกระบวนการท างานไปปฏิบัติโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ และได้เกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการท างานเพ่ือการต่อยอดหรือการพัฒนากระบวนงานให้ สามารถท างานได้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลมากขึ้น  ลดต้นทุนผลผลิต ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ฯลฯ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการ
ด าเนินงาน 

   L1 = มีการประเมินและก าหนดแนวทางการปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ  
  หมายถึง  มีการประเมิน  แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการ

 ปฏิบัติงานและ  ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแนวทาง หรือกระบวนการ 
 หรือขั้นตอน หรือไม ่

 L2 = มีการปรับปรุงแนวทาง/ กระบวนการ ตามแนวทางที่วางไว้ 
   หมายถึง  มีการปรับปรุงแนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอน หรือ 
   รูปแบบการด าเนินงาน ตามแนวทางที่วางไว้หรือไม ่

 L3 = มีการเรียนรู้แนวทาง/ กระบวนการ อย่างสม่ าเสมอ   
   หมายถึง  มีการเรียนรู้ ขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการ 
   ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอหรือไม่  หรือมีการท า KM อย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

 L4 = การสร้างนวัตกรรมใน แนวทาง/กระบวนการ   
   หมายถึง  มีการน าขั้นตอน หรือกระบวนการ หรือรูปแบบการด าเนินงาน
   มาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต้นทุน
   ผลผลิตลดลงหรือระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยลง หรือไม่  

 

 I  =  Integration  หมายถึง การน า A ที่มีอยู่ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก าหนด หรือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน หรือกระบวนการท างานที่ได้ถูกพัฒนาจากการเรียนรู้ (Learning : L) ไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความเชื่อมโยง  กับหมวดการ
ด าเนินงานในระบบ  PMQA หมวดต่างๆ และต้องสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

   I1 = แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  
   หมายถึง  แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 
   แนวทางทีป่รับปรุง  สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  
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 I2 = แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภายในองค์กร 
   หมายถึง  แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 
   แนวทางท่ีปรับปรุงสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและ 
   องค์กร 

 I3 = แนวทาง/กระบวนการ มี ความสอดคล้องกับข้อก าหนดของหมวดต่างๆ 
   ตามเกณฑ์  
   หมายถึง  แนวทาง หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 
   แนวทางที่ปรับปรุงสอดคล้องกับหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
   การบริหารจัดการภาครัฐ ตามข้อก าหนดของหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ 

I4 = แนวทาง/กระบวนการ มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตาม
 พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 

    หมายถึงแนวทางหรือกระบวนการ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานและแนวทาง
    ทีป่รับปรุงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
    ตลอดจนสอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เราจะใช้เกณฑ์ LeTCLi ซึ่งจะดูที่เป้าหมายหรือระดับผลการ
ด าเนินการในปัจจุบัน (Goal)  ซึ่งใช้เป็นการดูถึงทิศทาง แนวโน้มจากการด าเนินงานของโครงการผ่านตัวชี้วัด 
(KPI)  เพ่ือดูถึงทิศทางการด าเนินงานของโครงการในเรื่องนั้นๆ โดย 

 Le  (Level) หมายถึง ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบันว่ามีผลการด าเนินงาน เป็นเช่นไร 

 T  (Trend) หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินงานเป็นการดูทิศทางในการพัฒนาของโครงการ
  ว่าเป็นเช่นไร  โดยเทียบกับผลการด าเนินงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อ 
  เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร  เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง 

 C  (Compare) หมายถึง การเปรียบเทียบหรือตัวเปรียบเทียบหรือระดับเทียบเคียงเพ่ือเป็นค่ากลาง 
  (Benchmark) ของผลการด าเนินงานที่ควรจะต้องมีมาตรฐานในการด 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  โครงการจะต้องเตรียมข้อมูล 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  ลักษณะส้าคัญขององค์กรหรือโครงการ (OP)   
 
  หมวดลักษณะส าคัญขององค์กร  เป็นการดูสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของโครงการฯ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับกรมชลประทาน  ภารกิจ  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติราชการ  ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์  และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

  ในบทนี้จะท าความเข้าใจกับข้อค าถามในเพ่ือตอบแต่ละข้อ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตอบ
และการใช้ข้อมูล  ในการน าองค์กรนี้ผู้อ านวยการโครงการฯ  ต้องเข้าใจในบริบทของโครงการที่ด าเนินการและ
ควรตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน  เพราะข้อค าตอบจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับกรมฯ โดยสามารถอ้างอิงกับลักษณะ
ส าคัญขององค์กรของกรมฯ ได้ โดยดูข้อมูลใน Website กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมชลประทาน  
นอกจากนั้นยังต้องเชื่อมโยงกับส านักงานชลประทาน  และลักษณะที่โครงการเป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน 
 
ค้าอธิบายการตอบค้าถาม 
รายงานผลการจัดท้าลักษณะส้าคัญขององค์กร 
 

 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง กรมฯ หรือโครงการฯ ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ 

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ให้กรมฯ หรือโครงการ พิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ หรือ
การบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกรมฯ หรือโครงการฯ 

 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยง  และสอดคล้องกันทั้งในส่วนของลักษณะส าคัญของ
องค์กร และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค าถามทีมี่เครื่องหมาย (#)   เป็นค าถามบังคับที่กรมฯ หรือโครงการฯ ต้องตอบค าถาม โดยมีข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 

 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นค าถามทีก่รมฯ หรือโครงการฯ ต้องตอบค าถาม แต่การตอบค าถาม
ดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี ้อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดกรมฯ หรือโครงการฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ ให้
ส่วนราชการตอบว่า “ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก.......” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามทีก่รมฯ หรือโครงการฯ มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะ
งานไม่เกี่ยวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

 การตอบค าถาม ให้กรมฯ หรือโครงการฯ อธิบายบริบทท่ีส้าคัญขององค์กร ที่เก่ียวข้องในแต่ละค าถาม 
โดยใช้วิธีการพรรณนาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม 
โดยมีจ้านวนหน้าไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 
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ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการด าเนินการขององค์กรโดยรวม  ประกอบด้วย 2 หัวข้อ  ได้แก่ 
  1)  ลักษณะขององค์กร  มี 2 หัวข้อย่อย คือ 

ก) ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 
ข) ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกขององค์กร 

  2)  ความท้าทายต่อองค์กร 
3.1 สภาพการแข่งขัน 
3.2 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
3.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

  ดังมีรายละเอียดข้อค าถามดังนี้ 
กรุณาตอบค้าถามดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะองค์กร 
   เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของโครงการฯ และความสัมพันธ์ที่ส าคัญ
กับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวมในพ้ืนที่ 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
(1) 

- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
(เป็นการสอบถามหน้าที่ภารกิจอ านาจหน้าที่ของโครงการฯ ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ) 
(เป็นแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการจะเชื่อมโยงกับหมวด 3 เป็นการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส้านักงานชลประทาน  

โครงการชลประทาน  

ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของโครงการชลประทาน 

 

 

 

 

 

(2) 
- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการหรือของโครงการฯ คืออะไร 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
(เป็นการถามถึงวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของกรมฯหรือโครงการ) 

 

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 

 

ค่านิยม  

วัฒนธรรมองค์กร  
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แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 

 

 

 

 

 

 (3) 
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในโครงการฯ เป็นอย่างไร เช่น ระดับ การศึกษา อายุ สายงาน     
ระดับต าแหน่ง ข้อก าหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (#) 

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

..................................................................................................................  
  (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของโครงการฯ ณ วันปัจจุบันที่โครงการฯ ท าการประเมิน) 

 

 

 

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) 
ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญอะไรบ้าง ในการให้บริการและ
การปฏิบัติงาน (#) 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  

 (เป็นการถามถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของโครงการที่
 จ าเป็น  เพ่ือใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติการของโครงการที่ท าให้การด าเนินงานประสบ
 ผลส าเร็จ  ให้ตอบเป็นภาพรวม) 

(5) 
ส่วนราชการ/โครงการฯ ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส้าคัญอะไรบ้าง (#)  
(ให้ระบุเฉพาะที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น  สามารถอ้างอิงกับ
ของกรมฯ ได้) 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
..................................................................................................................  
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ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร 
 
(6) 

โครงสร้างองค์กร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(ให้ระบุโครงสร้างของโครงการ  และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดี 4 ด้าน ตามเล่ม
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  กรมชลประทาน) 

(7) 
ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มี
บทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 
- ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(ให้โครงการฯ ระบุหน่วยงานที่เก่ียวข้องและท างานร่วมกัน เฉพาะหน่วยงานหลักๆ ที่ส าคัญเท่านั้น) 

 

(8) 
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการ/โครงการฯ คือใครบ้าง (#) 
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ  
  อะไรบ้าง (#) 
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(ให้ดูกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียว่ามีก่ีกลุ่ม มีความต้องการ มีความคาดหวังอะไรจากการ
ด าเนินงานของโครงการฯ  และมีแนวทางการสื่อสารติดต่อระหว่างกันอย่างไร) 
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2. ความท้าทายต่อองค์กร 
 
  เป็นการตอบค าถาม  เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน  ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์  
และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 
 
(9) 

- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกของโครงการฯ เป็นเช่นใด 
  (ให้โครงการฯ ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของโครงการในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียง) 
- ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบ 
  กับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
................................................................................................. ................. 
.................................................................................................................  
(ให้ดูสภาพเปรียบเทียบของโครงการฯ ในจังหวัดหรือหน่วยงานข้างเคียง) 

 

(10) 
- ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร 
- ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร 
.................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................  

 (ชี้แจงปัจจัยที่ท าให้โครงการฯ ประสบผลส าเร็จและปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการแข่งขัน) 
 
 
(11) 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง 
(12) 
 ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 

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

.................................................................................................................  
(ให้โครงการน าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันกับหน่วยงานตามข้อ 9  โดยสามารถรวบ
ข้อมูลข้อ 11 และ 12 ใส่ตารางเพื่อความชัดเจน) 
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(13) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการฯ ในพ้ืนที่ คืออะไร (#) 
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ 
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(วิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการฯ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากร
บุคคล) 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด้าเนินการ 

(14) 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการฯ  เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#) 
..................................................................................................................  
.................................................................................................................  
(ให้โครงการบอกแนวทางการทบทวนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นรูปธรรม) 

(15) 
ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
........................................................................ .......................................... 
.................................................................................................................  
(ถามถึงภายในโครงการมีวิธีการจัดการความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างไร) 

ข้อมูลสรุปของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาและโครงการชลประทาน 

ข้อมูลทั่วไป 

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

อ าเภอ………………..  จังหวัด…………………..  รหัสไปรษณีย์…………..  โทรศัพท์………………. 
3. โครงการก่อสร้างเสร็จปี…………… 
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4. รายละเอียดโครงการในความรับผิดชอบ 
 
โครงการ 
 

ประเภท ก่อ 
สร้าง
เสร็จป ี

ฝสบ. 
ที่
รับผิดช
อบ 

ปริมาณ
เก็บกัก 
สูงสุด 

ปริมาณ
เก็บกัก 
ต่ าสุด 

ปริมาณ
น้ าสูงสุด 
(Q/s) 

ปริมาณ
น้ าต่ าสดุ 
(Q/s) 

พื้นที่
โครงการ 
(ไร่) 

พื้นที่
ชลประท
าน 
(ไร่) 

ประเภทอ่างเก็บน้ า          
          
          

 
5. โครงการ ..........................  ประกอบด้วยฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา จ านวน .....  ฝ่าย  โดยฝ่ายส่งน้ า

และบ ารุงรักษามีที่ตั้ง ดังนี้ 

 ที่ตั้งที่ท าการของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี...ตั้งอยู่ที่หัวงาน.......... หรือ......... เลขที่………. หมู่
ที…่…….  ต าบล…………………..   อ าเภอ………………..  จังหวัด…………………..  
รหัสไปรษณีย์…………..  โทรศัพท์………………. 
o มีโครงการในความรับผิดชอบ ..... โครงการ  มีพ้ืนที่โครงการ  ..........ไร่  มีพื้นท่ี

ชลประทาน ...ไร่  มีอัตราก าลังรวม ....  คน 

 ที่ตั้งที่ท าการของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่... ตั้งอยู่ที่หัวงาน.......... หรือ.........  เลขที่………. 
หมู่ที่……….  ต าบล…………………..   อ าเภอ………………..  จังหวัด…………………..  
รหัสไปรษณีย์…………..  โทรศัพท์………………. 
o มีโครงการในความรับผิดชอบ ..... โครงการ  มีพ้ืนที่โครงการ  ..........ไร่  มีพื้นท่ี

ชลประทาน ...ไร่  มีอัตราก าลังรวม ....  คน 

แผนที่โครงการและฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 

 

 

 

 

 
6. อาคารชลประทานที่ส าคัญ 

6.1 ปตร. หรืออ่าง 
7. คลองส่งน้ า        รวม …………   สาย รวมความยาว …………….. กม. 
8. คลองระบายน้ า   รวม……………สาย รวมความยาว  …………..…. กม. 
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9. ระบบแปลงนา 

 จัดรูปที่ดิน จ านวน…………..ไร่  คูส่งน้ า………..……สาย  รวมความยาว…………. กม. 
 คูระบายน้ า……………สาย  รวมความยาว………………. กม. 

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

10. จ านวนสถานีวัดน้ าฝน ………… แห่ง จ านวนสถานีวัดการระเหย …..……… แห่ง 
11. ปริมาณฝนเฉลี่ย …………… มม./ปี      อัตราการระเหยเฉลี่ย …………  มม./ปี 
12. มีพ้ืนที่โครงการในความรับผิดชอบรวม ........... ไร่  เป็นพื้นที่ชลประทานรวม .......... ไร่ 
13. ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูฝนทั้งหมด …………….….. ลบ.ม. 
14. ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งหมด……………….. ลบ.ม. 
15. กิจกรรมการใช้น้ า 

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

16. จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าฯ ในปัจจุบัน 
o สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทาน………………….สหกรณ ์  พ้ืนที่………………..ไร่ 
o สมาคมผู้ใช้น้ าชลประทาน…………………..สมาคม      พ้ืนที่………………..ไร่ 
o กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน……….……กลุ่ม  พ้ืนที่………………..ไร่ 
o กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทาน………...…กลุ่ม  พ้ืนที่………………..ไร่ 
o กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน...........……กลุ่ม      พ้ืนที่………………..ไร่ 
o รวม       พ้ืนที่………………..ไร่ 

17. จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ …………… ครัวเรือน 
18. พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย ……………ไร่/ครัวเรือน 
19. รายได้โดยเฉลี่ย …………….…..บาท/ครัวเรือน 
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20.   งบประมาณที่ได้รับ  

 

รายการ ปี............... ปี............... ปี............... 

งบเงินเดือน    
งบบริหาร    
งบซ่อมแซมบ ารุงรักษา    
งบปรับปรุง    
อื่น ๆ  (แยกรายการ)    

รวม    
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บทที่ 4   เกณฑ์การประเมิน  
 
  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี 
 
  เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาและ
โครงการชลประทาน  ในหมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี  เป็นการประเมินถึงศักยภาพของโครงการฯ ในการ
น านโยบายของกรมฯ ส านักชลประทาน  และยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือพ้ืนที่  เพ่ือปรับบริบทให้มีการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี หรือแผน 
MTEF ที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามภาวะการด้านบุคลากรและเครื่องมือที่
เหมาะสม  เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และเพ่ิมขีดสมรรถนะในการให้บริการของโครงการ ตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีการน าระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ด าเนินการเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  ซึ่งเป็นการแปลงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน
หมวดที่ 1 การน าองค์กร  หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  หมวดที่ 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการ
จัดการความรู้  และหมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล เข้าไว้ด้วยกัน  ตามรูปที่ 21 
 

 

                                                    
                                                         

     1  
         
           

     2  
             
       

     3  
             
               

             

     4  
          
      

  

            
         

              
             

                                          

                   
                  
                    

         
      

2.          
              
          

                                                   

                                        P)

          
             

                                 (PMQA)

 

 
 

รูปที่ 9  ความเชื่อมโยงหมวด 1 การบริหารองค์กรที่ดี กับเกณฑ์ PMQA 
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  หมวดที่ 1  การบริหารองค์กรที่ดี จะประกอบด้วยข้อค าถามหลัก จ านวน 4 หมวดย่อย  ดัง
ประกอบด้วย 

1.1. การน้าองค์กร  จะแบ่งการถามออกเป็น  2 หมวด รวม 8 ข้อ  ประกอบด้วย  
ก. การก าหนดทิศทางและการก ากับดูแลตนเองที่ดีของโครงการฯ   มีข้อค าถาม 7 ข้อ  เป็น

การตรวจสอบทานถึงการก าหนดทิศทางของโครงการฯ ว่ามีความสอดคล้องกับกรมฯ พ้ืนที่ 
และความคาดหวังของผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจที่รับผิดชอบ  ซึ่ง
การด าเนินการนั้นเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมาตรการความโปร่งใสของส่วนราชการครบถ้วน
หรือไม่  ซึ่งการด าเนินงานนั้นโครงการฯ ได้มีการสื่อสารถ่ายทอดให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสียให้กับผู้รับบริการจ านวน กี่ช่องทาง มีความถี่อย่างไร และมีวิธีการถ่ายทอดให้
ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการทราบอย่างไร  เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น   โดยมีการถ่ายทอดและมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ  โดย
การมีการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบและมีการรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ  และการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่โครงการรับผิดชอบ 

 
ข.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีข้อค าถาม 1 ข้อ  เป็นการสอบทานการจัดการผลกระทบทางลบ

ของโครงการในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ว่ามีการด าเนินการป้องกัน การแก้ไขปัญหา  และการ
สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ได้รับผลกระทบนั้น  ทั้งนี้ยังดูถึงการเป็นหน่วยให้บริการว่ามีการ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ทั้งต่อตัวเองและบุคคลภายนอกอย่างไร  ตลอดจนการดูแลถึง
สภาพพ้ืนที่ความปลอดภัย  ความสะดวกในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  จนถึงความปลอดภัย  สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่โครงการ  เพ่ือให้การด าเนินงาน
มีความสะดวกคล่องตัวและปลอดภัย 

 
1.2. การบริหารยุทธศาสตร์และการน้าไปสู่การปฏิบัติ  มีข้อค าถาม 4 ข้อ  เพ่ือตรวจสอบ การ

วางแผนยุทธศาสตร์ของโครงการฯ ตามแผน 5 ปี  และแผน 1 ปีของโครงการในแต่ละด้าน  ว่า
มีความสอดคล้องกับทิศทางตามภารกิจที่รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีการจัดล าดับความส าคัญ  ความเร่งด่วน     
และมีแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่โครงการใช้ในการควบคุมแผนปฏิบัติการ
ให้แผนการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ตลอดจนการถ่ายทอดแผนการ
ปฏิบัติการไปสู่ผู้ปฏิบัติ  และการทบทวนแผนการด าเนินงานของโครงการ  เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่โครงการก าหนดไว้ 

1.3. การจัดการความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการ  มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ส าคัญของโครงการ  ว่ามีการคัดเลือกฐานข้อมูลที่ส าคัญ
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อย่างไร  มีรอบระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบในข้อมูล อย่างไร  เพ่ือให้โครงการมั่นใจในข้อมูลที่
จะใช้ในการด าเนินงาน  โดยในระบบการจัดเก็บข้อมูลนั้น จะดูถึงความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อจ ากัดของโครงการ  ซึ่งในส่วนนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญในการตรวจ
ประเมิน  เนื่องจากบางโครงการมีข้อจ ากัดสูงอาจจะใช้เป็นระบบ Manual หรือใช้เก็บเป็น
เอกสาร  ส่วนบางโครงการที่มีความพร้อมอาจใช้เป็นระบบ MIS  ซึ่งในส่วนนี้โครงการฯ  ต้อง
แสดงให้ชัดเจนในข้อจ ากัด  เพ่ือเป็นการลด ขอบเขตและขีดวงจ ากัดในการไล่ระบบข้อมูลของ
โครงการ  ดังนั้นโครงการต้องแยกให้เห็นถึงฐานข้อมูลของโครงการมีอะไรบ้าง  เก็บในรูปแบบ
ไหน  มีการใช้โปรแกรมประยุกต์อะไร เช่น GIS  MIS  ฯลฯ  เพ่ือใช้เป็นตัวน าข้อมูลออกมาใช้
ในการแสดงผล  การใช้งาน  และการติดตามประเมินผล  นอกจากนั้นโครงการต้องชี้แจงให้
เห็นถึงระบบที่กรมให้ทุกโครงการต้องด าเนินการมีการบริหารจัดการอย่างไร เช่น การรายงาน 
On-line ของกรมฯ     ตลอดจนวิธีการจัดท าให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Update 
Data)  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  (Data to Information)  โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและการจัดท าข้อมูลส ารอง (Backup Data)  เพ่ือให้ข้อมูลที่
ส าคัญไม่สูญหายหรือถูกท าลาย  โดยจะดูถึงระบบการป้องกัน  ทั้งระบบ Hardware  และ 
Software  เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินงานได้โดยไม่ติดขัด  นอกจากนั้นจะดูถึงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของโครงการฯ ตามข้อก าหนดของ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ยังดูถึง
ระบบการจัดการความรู้ของโครงการ (KM)  เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโครงการ 

1.4. การพัฒนาองค์กร  ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 หมวด   7  ข้อ  ประกอบด้วย 
ก.  ระบบงาน  มีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ  เพ่ือตรวจสอบถึงโครงการฯ มีการจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวก  อุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโครงการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร  มีการบริหารจัดการบุคลากร  การว่าจ้าง  การให้
รางวัล และมีการจัดสรรอัตราก าลังที่เหมาะสมในโครงการฯ อย่างไร  

ข.  การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ มีค าถาม 2 ข้อ เป็นการตรวจสอบการเพ่ิม
ขีดความสามารถและการพัฒนาบุคลากรในโครงการ  การรับฟังความคิดเห็น  การสื่อ
สัมพันธ์ของบุคลากรในโครงการ  ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของโครงการให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ค.  การเสริมสร้างความพึงพอใจและความผาสุก มีค าถาม 1 ข้อ เป็นการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการในการจัดสวัสดิการภายในโครงการ การสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนข้างเคียงโครงการ  และการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกของกรมฯ ที่
ถ่ายทอดลงไปให้ทุกส านัก/โครงการปฏิบัติ  
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ในข้อค าถาม  หมวด 1 การบริหารองค์กรที่ดีทั้ง 4 หัวข้อ  ข้อค าถามจะใช้เป็นตัวตั้ง  ส่วนค าอธิบาย
หัวข้อค าถามจะใช้เป็นตัวเอน  มีรายละเอียดข้อค าถามดังนี้ 
 
หมวด 1  การบริหารองค์กรที่ดี  
1.1  การน้าองค์กร 
 

(1) การน านโยบายกรม ได้แก่ วิสัยทัศน์  ค่านิยม  เป้าประสงค์  หรือผลการด าเนินงานที่คาดหวังไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

 เป็นการมองถึงผู้น าโครงการฯ ได้แปลงนโยบายจากกรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัดหรือพ้ืนที่  เพ่ือ
มาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการด าเนินงานที่คาดหวังของโครงการที่
ตอบสนองเชิงพ้ืนที่และความต้องการของผู้รับบริการ และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติภายใน
โครงการฯ  

 
(2) การด าเนินการของโครงการ ตามมาตรการโปร่งใสของกรมชลประทาน  และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

 เป็นการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของโครงการฯ เช่น การจัดชื้อจัดจ้าง  ข้อมูล
การบริหารจัดการน้ า ฯลฯ ที่ส าคัญ  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร  นอกจากนั้นยัง
ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการโปร่งใสของส่วนราชการว่าได้มีการด าเนินการอย่างไร 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินตนเองตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 
 

(3) การถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติทราบ  (วิธีการถ่ายทอด  จ านวนช่องทาง  ความถี่ในการถ่ายทอด) 

 ถามผู้น าโครงการฯ ได้มีวิธีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การถ่ายทอดแผน นโยบาย ฯลฯ ให้กับผู้
ปฏิบัติทางช่องทางใดและมีความถ่ีในการถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติใน
โครงการได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานของโครงการในแต่ละปีหรือช่วงนั้นๆ ) 
 

(4) การมอบหมายงาน (เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ)  เช่น  ค าสั่งมอบหมายงาน  ฯลฯ 

 ผู้น าโครงการฯ มีวิธีการกระจายอ านาจ หรือการมอบหมายงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของโครงการ เช่น ค าสั่งการมอบหมายงานที่
โครงการออกท าให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร 
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(5) การติดตามความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานของโครงการฯ ตามทิศทาง  ค่าเป้าหมาย  และ
ตัวชี้วัด และการทบทวนผลการด าเนินการ 

 ผู้บริหารโครงการฯ มีวิธีการในการติดตามผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา  อุปสรรค์ 
ของการด าเนินการภายในโครงการฯ อย่างไร  มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเหลือ
ด้วยหรือไม่อย่างไร 
 
 

(6) การรายงานผลการด าเนินการ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารทราบ (วิธีการ  ความถ่ี) 

 เมื่อมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าแล้ว  โครงการฯ มีการรายงานผลการติดตามนั้น
เสนอต่อผู้บริหาร (ผส.ชป.) ในรูปแบบใด  มีความถ่ี  และวิธีการอย่างไร  ท าเป็นประจ าหรือไม่ 
 

(7) การสร้างบรรยากาศ  ความร่วมมือ  ผูกพัน  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 โครงการมีการสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน  ความ
ร่วมมือ ผูกพัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานและทุ่มเทการด าเนินงาน  
เพ่ือให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

ข.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

(8) การด าเนินการของโครงการที่ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคมในเขตโครงการ เช่นการจัด
สภาพแวดล้อมในเขตรับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
ราชการหรือเข้ามารับบริการ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ส าคัญต่อสังคม 

 
1.2  การบริหารยุทธศาสตร์และการน้าสู่การปฏิบัติ  
 

(1) การจัดท าแผน 5 ปี และ 1 ปี  ตามยุทธศาสตร์ของโครงการในแต่ละด้าน  

 โครงการมีการแปลงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์  มาแปลงเป็นแผนการปฏิบัติการ
ระยะยาว  ระยะปานกลาง  และระยะสั้น  โดยในที่นี้จะดูถึงแผนปฏิบัติการ 5 ปี  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นหลัก  โดยแผนต้องครอบคลุมภารกิจในแต่ละด้านของโครงการ  
ว่าการวางแผนงานมีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร/โครงการ และความต้องการในพ้ืนที่
ตอบสนองต่อภารกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ในระยะ 5 ปี  มีภาพความส าเร็จใน
อนาคต  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
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(2) วิธีการในการจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหา และการจัดสรรงบประมาณ 

 โครงการมีวิธีจัดการความส าคัญของปัญหาในพ้ืนที่ของโครงการฯ ทีฝ่่ายส่งน้ าฯ เสนอเข้ามา  
เพ่ือจัดท าเป็นแผนรวมของโครงการ  โดยจะถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา  ความจ าเป็นใน
การจัดเข้าแผน  ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และมุ่งผลส าฤทธิ์ต่อภารกิจของโครงการฯ และเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ พันธกิจ ของโครงการฯ  

   
(3) วิธีการวิเคราะห์การจัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง  ตามแนวทางท่ีกรมฯ 

ก าหนด   

 โครงการมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO  และแผนควบคุมภายใน ตามที่
กรมฯ ก าหนด  และน ามาใช้ควบคู่กับการด าเนินงานของโครงการฯ  เพ่ือให้โครงการลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  ซึ่งจะส่งผลให้โครงการฯ สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

 
(4) วิธีการติดตาม คาดการณ์  และทบทวน  ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ  5  ปี  เพ่ือให้ผลการ

ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 โครงการเมื่อด าเนินงานมาแล้วมีวิธีการติดตาม  คาดการณ์ และการทบทวนผลการด าเนินงาน
ของโครงการ  เพ่ือท าการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 5 ปี  ให้มีความชัดเจนตอบสนองต่อ
เป้าหมายและภารกิจในพ้ืนที่  โดยโครงการมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร มีหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบ และมีหลักเกณฑ์ในการปรับแผนการด าเนินงานอย่างไร  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของโครงการฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   

 
1.3  การจัดท้าระบบข้อมูล 
 

(1) ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (มีฐานข้อมูล
อะไรบ้าง 

 โครงการมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการตามภารกิจหลักอะไรบ้าง  ให้จ าแนก
ฐานข้อมูลที่โครงการมี เช่น สถิติน้ าฝน  สถิติน้ าท่า  ข้อมูลน้ า ในอ่าง ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก  
ข้อมูลอาคารชลประทานในโครงการ ฯลฯ เพ่ือให้กรรมการได้ทราบว่าโครงการมีฐานข้อมูลที่
ส าคัญอะไรบ้าง 
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(2) รอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล และผู้รับผิดชอบ (Update Data) 

 ในฐานข้อมูลตามข้อ (1)  มีการก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร  และมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร และเก็บข้อมูลใน
รูปแบบใด   
 

(3) ระบบการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานและการ
ตัดสินใจ 

 โครงการมีการวางระบบในการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร เช่นให้รวบรวมไว้ที่ Server กลางของ
โครงการ  หรือมีระบบการจัดเก็บตามแผนกที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เห็นถึงความสะดวกรวดเร็วใน
การเรียกข้อมูลมาใช้ในการด าเนินงาน  การติดตามประมวลผล ของโครงการ 
 

(3.1)  ระบบการจัดเก็บข้อมูล  เช่น เป็นระบบ Data Base , Excel , GIS, MIS 
o โครงการมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลอย่างไร  เช่น Excel Data 

Base GIS  MIS  และมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ในการประมวลผลหรือไม่  มีการใช้
ข้อมูลในการติดตามและประมวลผลอย่างไร  เพ่ือให้ข้อมูลที่โครงการมีอยู่สามารถใช้
งานได้สะดวก  รวดเร็ว  และมีความถูกต้องแม่นย า 

 
 (3.2)  ระบบการน าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินงาน/แสดงข้อมูลให้ผู้รับบริการฯ เพ่ือใช้ในการ

ติดตามผลการด าเนินงาน เช่น กราฟแสดงน้ าฝน  น้ าท่า  น้ าในอ่าง ฯลฯ 
o ระบบการน าข้อมูลมาใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการมี  ระบบแสดง

ผลลัพธ์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และการสื่อข้อมูลให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบมีระบบ
อะไรบ้าง  มีการใช้งาและการแสดงผลนอย่างไร 
 

(3.3)  ระบบฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ส าคัญของกรมฯ และของโครงการ เช่นตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
o โครงการมีระบบการจัดเก็บตัวชี้วัดที่ส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ

ฐานข้อมูลที่ส าคัญอย่างไร  มีการก าหนดรอบระยะเวลา  กระบวนการในการจัดเก็บ  
ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้ข้อมูลที่โครงการมีอยู่สามารถใช้งานได้สะดวก  รวดเร็ว  และมี
ความถูกต้องแม่นย า 
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 (3.4)  การด าเนินการรายงานในระบบ  On-line  ของกรมฯ และรอบระยะเวลาในการรายงาน 
o ระบบรายงาน On-line โครงการมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ  รอบระยะเวลาการ

รายงาน  การตรวจสอบความถูกต้องในการรายงาน อย่างไรก่อนที่จะรายงานเข้าสู่
ระบบ รายงาน On-line ของกรม 
 

(3.5)  ข้อมูลที่น าเสนอบน Website และตามแนวทางที่กรมก าหนดของโครงการ  เพ่ือเสนอต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
o โครงการมีการน าเสนอข้อมูลบน Website ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และตามแนวทาง

ที่กรมก าหนด  เพื่อเสนอต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรบ้าง   
 

(4) มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)  ความถี่ และผู้รับผิดชอบ 

 โครงการมีระบบการส ารองข้อมูล (Backup)  ของโครงการอย่างไร  มีรอบเวรการส ารองข้อมูล
อย่างไร  และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการส ารองข้อมูลหรือไม่อย่างไร 
 

(5) การป้องกันระบบฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด 

 โครงการมีวิธีในการดูแลบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  และซอร์ฟแวร์ (Software) หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องอย่างไร และมีการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 

 
(6) การจัดการความรู้ (KM)  ของโครงการ  ตามแนวทางแผนจัดการความรู้ที่กรมฯ ก าหนด เช่น คลัง

ความรู้ การท า Cop ฯลฯ 

 โครงการมีวิธีการด าเนินการจัดการความรู้  การรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการ การถ่ายทอด
ความรู้  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ที่
กรมฯ ก าหนด  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการน าความรู้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างเป็นระบบหรือไม่อย่างไร 
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1.4  การพัฒนาองค์กร 
 
ก.  ระบบงาน 
 
(1) การน าระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 เป็นการตรวจสอบความพร้อมของโครงการในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์  
เครื่องจักรเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่พอเพียงและเหมาะสม  เพ่ือให้บุคลากรของโครงการ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
(2) ระบบการประเมินผลบุคลากรภายในโครงการ การยกย่องชมเชย  และการให้รางวัล 

 เป็นการวัดวิธีการประเมินผลบุคลากรภายในโครงการ  ว่าโครงการได้มีการมอบหมายงาน
ให้กับบุคลากรในโครงการ  อย่างเป็นธรรมหรือไม่   นอกจากนั้นโครงการยังมีระบบการ
ประเมินผลตามการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมหรือไม่  และมีการให้รางวัลการยกย่องชมเชยตามผล
การปฏิบัติงานที่เป็นจริงเพื่อให้บุคลากรภายในโครงการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  

(3) การสรรหาและการว่าจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ 

 เพ่ือดูแนวทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการว่าโครงการมีขั้นตอน  
วิธีการ  ในการคัดเลือกบุคลากรอย่างไร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโครงการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุ้มค่างบประมาณ 
 

(4) การจัดวางอัตราก าลังบุคลากรอย่างเหมาะสม 

 เป็นการมองถึงผู้บริหารของโครงการว่ามีการจัดวางอัตราก าลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน  
ระบบงานที่เป็นอยู่อย่างไร  เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ข.  การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 
 

(5) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ 

 โครงการมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการได้มีการพัฒนาสมรรถนะขีด
ความสามารถในการด าเนินงาน  หรือเพ่ิมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนั้นยังมองถึงการเตรียมบุคลากรเพ่ือทดแทน
ในต าแหน่งที่ขาดหายไป 



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 38 

 
(6) การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career & 

Job Rotation) 

 โครงการมีแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสาย
อาชีพและการเตรียมคนขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไร   
 

ค. การเสริมสร้างความพึงพอใจและความผาสุกของบุคคลกร 
 

(7) การด าเนินงานให้เป็นระบบมีแบบแผนที่ชัดเจนอ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและจัดเสริมสร้าง
กิจกรรมความผาสุกในหมู่คณะ  
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บทที่ 5   เกณฑ์การประเมิน  
   

หมวดที่ 2  การปฏิบัติการโครงการ  
  
  หมวดที่ 2  การปฏิบัติการโครงการ  เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของโครงการตามภารกิจ
ของโครงการที่กรมฯมอบหมายตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจการบริหารจัดการน้ าและภารกิจการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากน้ า  ที่กรมฯ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ
ประกอบด้วย 2 หมวดใหญ่  4 หมวดย่อย  ดังนี้ 
 
ก.  การบริหารจัดการโครงการ 
   เป็นหมวดที่ดูเรื่องการบริหารจัดการของโครงการในอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ตาม
ภารกิจของโครงการฯ  ตลอดจนการประสานงานกับส่วนราชการในพ้ืนที่  เพ่ือดูแลภารกิจของกรมที่มอบหมาย  
เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความประทับใจ  และภารกิจที่กรมมอบหมายในพ้ืนที่เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ ตลอดจนการเตือนภัยในภาวะวิกฤติที่จะเกิดอัน
เนื่องมาจากน้ า นอกจากนั้นยังดูถึงการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ที่โครงการต้องดูแล เช่น การดูแลพ้ืนที่ราชพัสดุ 
ฯลฯ 
 
ข. การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
 
 ข.1)  การบริหารจัดการน้้า โดยจะตรวจสอบการด าเนินงานตั้งแต่  การวางแผนการส่งน้ า ตั้งแต่การ
บริหารจัดการน้ าในอ่าง  การวางแผนการส่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร  การจัดท าแผนการเพาะปลูก  
การก าหนดพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้ า  ตลอดจนการตรวจสอบประสิทธิภาพอาคารชลประทาน  การ
ปฏิบัติการส่งน้ า เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานในการน าแผนการส่งน้ าไปสู่การปฏิบัติ  ตั้งแต่การแจ้งแผนการส่ง
น้ า  การควบคุมการส่งน้ า  การประสานงาน  การตรวจสอบคุณภาพน้ า  และการรายงานข้อมูล  นอกจากนั้นยัง
ตรวจสอบถึงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ  ตลอดจนการแจ้ง
ข่าวและการรายงานข้อมูล 
 
 ข.2)  การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา  โดยจะตรวจสอบการบ ารุงรักษาของโครงการ  ตั้งแต่การจัดท า
และบันทึกประวัติการบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน  บัญชีอาคารตรวจสอบถึงการด าเนินการบ ารุงรักษาอาคาร
ชลประทานในสภาวการณ์ต่างๆ  และการบันทึกผลการบ ารุงรักษา  ตลอดจนการจัดล าดับการซ่อมแซม 
ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ของอาคารชลประทาน  และการปฏิบัติตามนโยบายตามที่กรมก าหนด 
 ข.3)  การประเมินผลการส่งน้้า  เป็นการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพการชลประทาน และการใช้น้ าของ
พืชต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร ประจ าฤดู  ตลอดจนการบันทึกผลการบริหารจัดการน้ าและรายได้จากการชลประทาน
ประจ าฤดู การประเมินความเสียหายหลังการส่งน้ า  เพ่ือดูถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าของโครงการ  
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นอกจากนั้นยังมองถึงต้นทุนผลผลิตของโครงการตามเกณฑ์ที่กรมฯก าหนด  เพ่ือดูถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ 
 
 ข.4)  การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เป็นการตรวจสอบโครงการฯ ในการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ว่าโครงการได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามข้อก าหนดของกฎหมาย เช่น พรบ.ชลประทานหลวง  กฎหมาย
ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจ  ตลอดจนการบริหารจัดการพ้ืนที่ราชพัสดุของโครงการ  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการ
ควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายของโครงการ   
  การด าเนินงานตามหมวด 2  การบริหารจัดการน้ า  เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของ
โครงการฯ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ว่า
โครงการได้ด าเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการน้ า  คู่มือในการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  ใน
มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง  นอกจากนั้นยังดูถึงในหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  เพ่ือดูถึงการให้บริการในการบริหารจัดการน้ าได้ค านึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และในหมวด 4  
การวัด  วิเคราะห์  และการจัดการความรู้  เพ่ือเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลจากการด าเนินงานส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา  และการเรียนรู้ของโครงการ  เพ่ือเรียนรู้และพัฒนางานส่งน้ าและบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  ตามรูปที่ 22 ในภาคหนวก 1  ความเชื่อมโยงหมวด 2 การบริหารจัดการน้ า 
กับเกณฑ์ PMQA 
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รูปที่ 10  ความเชื่อมโยงหมวด 2 การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา กับเกณฑ์ PMQA 
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  ในข้อค าถาม  หมวด 2 การบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา  ทั้ง 4 หัวข้อย่อย  โดยข้อค าถาม
จะใช้เป็นตัวตั้ง  ส่วนค าอธิบายหัวข้อค าถามจะใช้เป็นตัวเอน  โดยมีรายละเอียดข้อค าถามดังนี้ 
 
การปฏิบัติการโครงการ  
 
ก.  การบริหารจัดการโครงการ 
 

(1) มีการจัดท าระบบการหรือการให้เป็นขั้นเป็นตอนแบ่งงาน การสั่งการที่ชัดเจนมีเอกสารคู่มือปฏิบัติไป
ในทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ข. การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
 
ข.1 การบริหารจัดการน้้า 
 
การวางแผนการส่งน้้า 
 

(1) นโยบายและแนวทางการวิเคราะห์ปริมาณน้ าต้นทุน (ROS) ในภาพรวมของโครงการที่มีอ่างเก็บน้ า 
และในกรณีไม่มีอ่างเก็บน้ าให้วิเคราะห์หาน้ าท่าเพ่ือการบริหารจัดการ 

 เป็นการตรวจสอบแผนบริหารจัดการน้ าของโครงการว่ามีการวิเคราะห์ปริมาณน้ าต้นทุนและ
แผนการบริหารจัดการใช้น้ าของอ่างเก็บน้ าที่โครงการรับผิดชอบ  ส่วนในโครงการฯ ที่ไม่มีอ่าง
เก็บน้ า  จะดูแผนการบริหารจัดการน้ าในยอดน้ าที่ได้รับการจัดสรร  หรือยอดน้ าที่ค านวณได้
จากน้ าท่า (Side Flow)  เพ่ือการจัดสรรน้ าเพ่ือใช้ในกิจกรรมเพ่ือการเกษตร  การอุปโภค-
บริโภค การอุตสาหกรรม  การรักษาระบบนิเวศน์ และการใช้ในภาคส่วนอื่นๆ 

 
(2) นโยบายในการก าหนดพ้ืนที่ส่งน้ าของโครงการ  การป้องกันระบบนิเวศน์และอุตสาหกรรม /ใน

โครงการที่ไม่มีพ้ืนที่ส่งน้ าให้พิจารณาการระบายน้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

 จะตรวจสอบพ้ืนที่การส่งน้ าของโครงการว่ามีแผนการบริหารจัดการน้ าอย่างไร  เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการใช้น้ าทุกภาคส่วน เช่น การเกษตร การอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบ
นิเวศน์  การอุตสาหกรรม ฯลฯ  ส่วนโครงการที่ไม่มีอ่างเก็บน้ าจะตรวจสอบแผนการบริหาร
จัดการน้ าจากยอดน้ าที่ได้รับจัดสรร หรือการบริหารน้ าท่า  เพ่ือให้เกิดความสมดุลการใช้น้ าใน
ทุกภาคส่วน 
 

(3) การจัดท าเกณฑ์การบริหารจัดการน้ า เช่น Rule Curve หรือเกณฑ์การบริหารจัดการน้ าท่าในกรณี
ไม่มีอ่างเก็บน้ าหรืออ่ืนๆ 
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 เป็นการตรวจสอบเกณฑ์การบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ า ว่าโครงการได้มีการด าเนินงานและ
มีแผนการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์  ส่วนในกรณีท่ีไม่มีอ่างให้แสดงถึงเกณฑ์การบริหารจัดการ
น้ าของโครงการ  โดยโครงการต้องมีแผนและผลการบริหารจัดการน้ าพร้อมข้อมูลเสนอต่อ
กรรมการ 

 
(4) การวางแผนการและการด าเนินการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานหลักในโครงการ 

 โครงการมีการวางแผนการและการด าเนินการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน
ที่ส าคัญในเขตโครงการ  เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ ามีความถูกต้องแม่นย า 

 
(5) การจัดท าปฏิทินการปลูกพืชหรือการจัดท าแผนการระบายน้ าในพื้นท่ี โดยแปลงน้ าฝนเป็นน้ าท่า 

 โครงการได้มีการจัดท าปฏิทินการปลูกพืชในอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญหรือท่ีดูแลอยู่อย่างเป็นระบบ  
ถ้าเป็นโครงการไม่มีอ่างเก็บน้ าให้ท าปฏิทินการปลูกพืชโดยคิดจากปริมาณน้ าที่ได้รับจัดสรร
หรือจากการค านวณน้ าท่าหรือวิธีอ่ืนๆ  

 
(6) การก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ าต้นทุนหรือการวางแผนการบริหารจัดการน้ าตาม

ศักยภาพของล าน้ า 

 เมื่อโครงการก าหนดปฏิทินการปลูกพืชและค านวณปริมาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชแล้ว  ใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นการดูถึงวิธีการก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ าต้นทุนว่าโครงการมี
หลักเกณฑ์และหลักในการก าหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพน้ า 

 
(7) การส ารวจข้อมูลความต้องการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าก่อนส่งน้ าหรือการส ารวจศักยภาพในการระบายน้ า

ในล าน้ าที่รับผิดชอบ 

 เป็นการตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานส ารวจความต้องการเพาะปลูก  การใช้น้ า ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการใช้น้ าเพื่อกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
โดยด าเนินการคู่มือการบริหารจัดการน้ า 14 ขั้นตอน 

 
(8) การจัดท าแผนจัดสรรน้ ารายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์  หรือ การจัดท าแผนการบริหารล าน้ าใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนจัดสรรน้ ารายฤดูกาล,รายเดือน,รายสัปดาห์ ของโครงการฯ ในพ้ืนที่ชลประทาน
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความมั่นใจในการจัดสรรน้ า  โดยด าเนินการคู่มือการ
บริหารจัดการน้ า 14 ขั้นตอน 
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(9) มาตรการบริหารจัดการน้ าในภาวะวิกฤต 

 โครงการมีมาตรการ ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจัดการน้ าในภาวะวิกฤต อย่างไร   
 

(10) มาตรการ  การเฝ้าระวัง และการเตือนภัยในภาวะวิกฤต   

 โครงการมีมาตรการ  การเฝ้าระวัง และการเตือนภัย  ในภาวะวิกฤต อย่างไร  โดยให้อธิบาย
ขั้นตอน  วิธีการ  ผู้รับผิดชอบ  รอบระยะเวลาในการรายงาน  เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ   และมีขั้นตอนการเตือนภัยให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างไร   

 
การปฏิบัติการส่งน้้า 

 
(11) การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ าทราบทั้งก่อนและระหว่างส่งน้ า หรือการแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในล าน้ าที่รับผิดชอบ (ส าหรับโครงการไม่มีอ่างเก็บน้ า)  

 โครงการมีวิธีการแจ้งข่าวให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ก่อนการส่งน้ า  ระหว่าง
การส่งน้ า และการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าอย่างไร และใช้ช่องทางใดบ้างโดยแยกเป็น
กรณ ี

 
(12) การควบคุมการส่งน้ า  (การระบายน้ า) ในระดับต่างๆ 

 โครงการมีวิธีการควบคุมการส่งน้ าการระบายน้ า ในระดับต่างๆ  และวิธีติดตามผลการ
ด าเนินงานการส่งน้ า  และการรายงานผล 

 
(13) การรายงาน  การประสานงาน  และการแจ้งข่าวสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤต 

 โครงการมีวิธีการรายงาน ให้ส านักงานชลประทาน กรมฯ การแจ้งข่าวและประสานการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในกรณีวิกฤตหรือภาวะวิกฤต 

 
(14) การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าในพ้ืนที่โครงการ 

 โครงการมีวิธีการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าในพื้นที่โครงการ  เพ่ือลดผลเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนกับโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(15) การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต 

 โครงการมีมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรในภาวะ
วิกฤต นอกจากนั้นมีการเสริมสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
น้ าอย่างไร 
 

(16) การส่งเสริมให้มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าในพ้ืนที่โครงการ 

 โครงการมีวิธีการป้องกัน  ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพน้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยมีรอบ
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามมาตรฐานอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 
(17) การติดตามและประเมินผลการส่งน้ าและการเพาะปลูก 

 โครงการมีมาตรการและนโยบาย ในการตรวจติดตาม และประเมินผล การส่งน้ าของโครงการฯ 
อย่างไร  มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการอย่างไร  

 โครงการมีขั้นตอนและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลการเพาะปลูกใน
พ้ืนที่โครงการฯ อย่างไร 

 โครงการมีขั้นตอนในการรายงานผลการบริหารจัดการน้ าการจัดเก็บข้อมูล และการก าหนด
รอบการจัดเก็บข้อมูล  และก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย   

 
ข.2 การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 

 
(1) การด าเนินงานบ ารุงรักษาปกติเชิงป้องกันและกรณีเร่งด่วนและการประเมินผลการบ ารุงรักษา 

 โครงการมีขั้นตอน  วิธีการ ผู้รับผิดชอบ และนโยบายในการด าเนินงานบ ารุงรักษาปกติ  เชิง
ป้องกัน  และกรณีเร่งด่วน หรือกรณีที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ  เพ่ือให้
อาคารชลประทานในความรับผิดชอบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการมีขั้นตอนวิธีการในการประเมินความเสียหายและการปฏิบัติตามระเบียบกรณีท่ีอาคาร
ชลประทานเสียหาย อย่างไร   

 
(2) การด าเนินงานซ่อมแซมปรับปรุงและการรายงานประเมินผลการซ่อมแซม 

 โครงการมีขั้นตอนวิธีการในการซ่อมแซมปรับปรุงความเสียหายและการายงานประเมินผลการ
ซ่อมแซมอาคารชลประทานเสียหาย อย่างไร   
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ข.3 การประเมินผลการส่งน้้า 
 

(1) จัดท ารายงานการประเมินการส่งน้ าประจ าฤดูกาล สรุปผลเป็นรูปเล่ม ทันเวลา 

 โครงการมีการรวบรวมข้อมูลการส่งน้ า การค านวณการใช้น้ าของพืชตลอดฤดูกาล โดยสรุปเป็น
ร้อยละของปริมาณน้ าที่จัดส่ง เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ตลอดฤดูกาลแต่ละฤดู ให้แล้ว
เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เมื่อฤดูกาลนั้นสิ้นสุด  

 
(2) จัดท ารายงานการประเมินการส่งน้ าประจ าสรุปผลเป็นรูปเล่มมีเนื้อหาครบถ้วน 

 โครงการมีการรวบรวมข้อมูลการส่งน้ าส าหรับพ้ืนที่ส่งน้ า เพ่ือการเกษตรกรรม การรักษาระบบ
นิเวศน์ในล าน้ า การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ในเขต
ชลประทานให้ครบถ้วน 

 
ข.4 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
(1) การด าเนินการประกาศชลประทานตามมาตรา 5 และมาตรา 8 ของโครงการอย่างไร 

 โครงการมีขั้นตอนการด าเนินการประกาศมาตรา 5 ครอบคลุมพ้ืนที่ที่โครงการรับผิดชอบ  และ
มีการประกาศมาตรา 8  ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีแนวโน้มหรือมีการใช้น้ าชลประทานนอกภาค
การเกษตรตามมาตรา 8 
 

(2) การวางแผนการจัดเก็บค่าน้ าชลประทานตามประกาศมาตรา 8 การจัดเก็บรายได้ของโครงการ
ชลประทานตามมาตรา 8 (ถ้ามี) 

 โครงการมีขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรายได้ค่าน้ าชลประทาน ในพ้ืนที่โครงการที่ประกาศ
ชลประทานตามารตรา 8 (ถ้ามี)   

 
(3) การดูแล  การอนุมัติ  อนุญาต และการบริหารจัดการพ้ืนที่ราชพัสดุ  และการบุกรุกที่ราชพัสดุ

โครงการ 

 โครงการขั้นตอนการด าเนินงาน การดูแล การอนุมัติ การอนุญาต และบริหารจัดการพ้ืนที่ราช
พัสดุ  และมีการบุกรุกท่ีราชพัสดุ อย่างไร  
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บทที่ 6   เกณฑ์การประเมิน  
   

หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
  หมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการน า
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานของกรมฯ ในกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน  มาตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการว่าได้มีการน ามาปฏิบัติอย่างไร  
เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด  หรือมีรูปแบบการด าเนินการที่นอกเหนือหรือเหนือชั้นกว่า  ซึ่งการ
ด าเนินงานในหมวดนี้ จะสอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 3  การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ  และในหมวด 4  การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
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รูปที่ 11  ความเชื่อมโยงหมวด 3 การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับเกณฑ์ PMQA 
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  ในหมวดที่ 3  การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในเกณฑ์
การประเมินโครงการประกอบด้วย  3 หมวดย่อย  ดังนี้ 
 

3.1  การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.3  การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ า 
 

โดยใน 3 หมวดย่อย  เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน  โดยมี
เป้าหมายดังนี้ 
 
3.1  การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการในการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เพ่ือให้โครงการได้จ าแนกกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ  และผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของ
โครงการ  ซึ่งจะดูถึงช่องทางการติดต่อของโครงการที่กรมฯ ได้ก าหนดไว้แล้ว  โครงการได้ใช้ช่องทางใดในการรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การจัดเก็บสถิติ และการน าข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้โครงการมีภาพลักษณ์การบริการที่ดีขึ้น 
 
3.2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
   เป็นการตรวจสอบการด าเนินการตามคู่มือ  โดยจะดูวิธีการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ า
ชลประทาน  การเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้ใช้น้ าชลประทาน คณะกรรมการจัดการน้ าชลประทาน และ
อาสาสมัครชลประทาน  เพ่ือให้มีความเข็มแข็งและท าให้การบริหารจัดการน้ ามีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจะตรวจสอบดูว่าโครงการมีวิธีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการ
เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน  ตลอดจนการประเมินความเข็มแข็งขององค์กรเพ่ือให้ทราบสถานะขององค์กร  
เพ่ือจะได้เพ่ิมเติมองค์ความรู้หรือเข้าไปเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ า 
 
3.3  การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ า 
   เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของโครงการว่ามีแผนการจัดกิจกรรม  การติดตาม
ประเมินผล  และตรวจสอบการด าเนินงานในแผนงานด้านองค์กรผู้ใช้น้ า  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้ ามีความเข็มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง  เช่น การสนับสนุนให้มีที่ท า
การกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น้ า  การให้ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตลอดจนให้องค์กรผู้ใช้น้ ามีการบริหารเงิ นกองทุนของ
องค์กรผู้ใช้น้ าให้มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  นอกจากนั้นยังดูถึงทิศทางของโครงการในการจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้
น้ าในการบ ารุงรักษาอาคารชลประทานต่างๆ  และการดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อม และคุณภาพน้ าในเขตพ้ืนที่
โครงการ  เพ่ือลดปัญหาด้านน้ าเสียหรือมลพิษที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
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    ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในหมวด 3  จะประกอบด้วยข้อค าถามจะใช้เป็นตัวตั้ง  ส่วน
ค าอธิบายหัวข้อค าถามจะใช้เป็นตัวเอน  โดยมีรายละเอียดข้อค าถามดังนี้ 
 
 
3.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

(1) การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โครงการมีการจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนดหรือ
วิธีการอ่ืนอย่างไร 

 
(2) การก าหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โครงการมีขั้นตอน วิธีการ และการน าแนวทางท่ีกรมฯ ก าหนดในการจัดท าช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนมีการจัดเก็บสถิติอย่างไร 

 
(3) การจัดการข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

 โครงการมีขั้นตอน แนวทางที่กรมฯ ก าหนดมาใช้ในการจัดการข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน  
และมีการด าเนินการจัดการได้เป็นร้อยละเท่าใดของเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะทั้งหมด 

 โครงการมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรในการวัดผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้
ร้องเรียน 
 

(4) การน าข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 โครงการได้มีการน าข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างไร  คิด
เป็นร้อยละเท่าใดของจ านวนเรื่องทั้งหมด 
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3.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

(1) การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน อาสาสมัคร
ชลประทาน อย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 

 โครงการมีขั้นตอนและการด าเนินการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ ใช้น้ าชลประทาน  
คณะกรรมการจัดการชลประทาน  อาสาสมัครชลประทาน โดยมีแผนการด าเนินงานและผล
การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างไร 
 

(2) การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานและคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (JMC) 

 โครงการมีวิธีการขั้นตอนและแผนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ให้องค์กรผู้ใช้
น้้าและคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)มีส่วนร่วมก้าหนดแผนและผลด้าเนินงาน
หรือไม อย่างไร 

 
(3) การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข็มแข็งอาสาสมัครชลประทาน 

 โครงการมีวิธีการขั้นตอนและแผนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัคร
ชลประทาน มีส่วนร่วมก้าหนดแผนและผลด้าเนินงานหรือไม อย่างไร 

 
(4) การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ าชลประทาน และการน าผลมาปรับปรุงการให้บริการ

ให้ดียิ่งขึ้น 

 โครงการมีขั้นตอนการด าเนินการ และแผนการด าเนินการในการวัดความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้ใช้น้ าอย่างไร และมีการน าผลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 

 
(5) การประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  และน าผลมาปรับปรุงความเข้มแข็งขององค์กร

ให้ดียิ่งขึ้น 

 โครงการมีแผนและขั้นตอนการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานอย่างไร  และ
น าผลมาปรับปรุงความเข้มแข็งขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 
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(6)     การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยอันเกิดจากน้ าและการประชาสัมพันธ์ 

 โครงการมีการสร้างเครือข่ายอย่างไรในการช่วยแจ้งเตือนภัยและแจ้งข่าวสารเวลาเกิดเหตุ
วิกฤต 

 
3.3 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้้า 
 

(1) การจัดท าปฏิทินกิจกรรมประจ าปี และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

 โครงการมีขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบ และการส่งเสริมและให้ความรู้ การจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมประจ าปี และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ าตามปฏิทินหรือ
แผนที่วางไว้อย่างไร   

(2) การเข้าร่วมบริหารจัดการน้ าของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน 
อาสาสมัครชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทาน 

 โครงการขั้นตอน  วิธีการ และผู้รับผิดชอบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมใน
การบริหารจัดการน้ าของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน 
อาสาสมัครชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทานอย่างไร 

(3) การบ ารุงรักษาอาคารชลประทานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 โครงการมีขั้นตอน  วิธีการ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ าบ ารุงรักษาอาคาร
ชลประทานให้มีสภาพดีอยู่เสมอและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นอย่างไร 

 
(4) การส่งเสริมให้มีที่ท าการกลุ่มและบอร์ดส าหรับติดประกาศต่าง ๆ 

 โครงการมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีที่ท าการกลุ่ม  และมีการจัดบอร์ดส าหรับติดประกาศต่างๆ 
หรือให้องค์ความรู้ 

 
(5) การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ าบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน 

 โครงการมีขั้นตอน วิธีการด าเนินการ และแนวทางในการด าเนินงานจ้างเหมาบ ารุงรักษาอาคาร
ชลประทาน และมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา อย่างไร 

 
(6) การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้ าเพ่ือคุณภาพน้ าที่ดี 

 โครงการมีการให้ความรู้  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้กลุ่มผู้ใช้น้ าและเกษตรกรในพ้ืนที่มีการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม ทางน้ าชลประทาน เพ่ือคุณภาพน้ าที่ดี และมีการก าหนดเป็นนโยบายให้ฝ่ายส่ง
น้ าและบ ารุงรักษา ปฏิบัติหรือองค์กรผู้ใช้น้ าปฏิบัติ 
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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  เพ่ือให้โครงการได้
น าผลลัพธ์ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงระบบการท างานให้ดีขึ้น 
   การรายงานผลการด าเนินงานในหมวด 4  จะเป็นการรายงานเชิงสถิติ  เพ่ือให้โครงการได้มี
ข้อมูลในการวิเคราะห์การด าเนินงานเชิงสถิติข้อมูล  และใช้ในการตรวจสอบฐานข้อมูลของโครงการตามหมวด 4  
การวัด  การวิเคราะห์  การจัดการความรู้  หรืออยู่ในหมวด 1  ของเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯโครงการฯ  ซึ่ง
ข้อมูลตามตัวชี้วัดจะท าให้โครงการรู้ถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต  และแนวโน้มในการด าเนินงานในแต่
ละเรื่อง หรือในแต่ละหัวข้อ  เพ่ือใช้ในการดูวิวัฒนาการจากการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการฯ  โดย
โครงการจะต้องมีข้อมูลประกอบไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

1. สถิติย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี  ถ้าไม่มีให้เว้นไว้และใส่ N/A แทน 
2. ข้อมูลผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
3. กราฟแสดงแนวโน้ม หรือการน าข้อมูลมาพล๊อต (Plot) กราฟ 
4. ค าอธิบาย 
5. ฯลฯ  
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รูปที่ 12  ความเชื่อมโยงหมวด 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน กับเกณฑ์ PMQA 
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หมวด 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีข้อค าถามทั้งหมด 4 มิติ  ดังนี้ 
 

 มิติด้านประสิทธิผล 

 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 
 
ในการกรอกข้อมูลในหมวด 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้โครงการที่ถูกประเมินกรอกลงตาม แบบฟอร์ม 
(Template) ที่ก าหนด  เพ่ือให้สะดวกในการให้คะแนน  และการตรวจผลการด าเนินงาน  ซึ่งการก าหนดเป็น 
Template เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียดแต่ละตอนต่อไปนี้  

 Le  (Level) หมายถึง ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบันว่ามีผลการด าเนินงาน เป็นเช่นไร 
  ก้าหนดให้กรอกในช่อง  ค่าคะแนนที่ได้ 
 

 T  (Trend) หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินงานเป็นการดูทิศทางในการพัฒนาของโครงการว่า
เป็นเช่นไร  โดยเทียบกับผลการด าเนินงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ด 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  ซ่ึงการ Plot Graph จะดูจากข้อมูล
ย้อนหลังจนถึงผลปีปัจจุบัน  และให้ผู้ถูกประเมินก้าหนดเส้น Trend โดย Program Excel เพื่อ
ก้าหนดเป็นเส้นแนวโน้ม 
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 C  (Compare) หมายถึง การเปรียบเทียบหรือตัวเปรียบเทียบหรือระดับเทียบเคียงเพ่ือเป็นค่ากลาง
(Benchmark) ของผลการด าเนินงาน ที่ควรจะต้องมีมาตรฐานในการด 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 กับหน่วยงานอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  และอธิบายถึงทิศทางการด้าเนินงานของ
โครงการ  และแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้โครงการมีการด้าเนินการที่ดีขึ้น 

 กราฟที่ใช้ควรเป็นกราฟเส้น เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและการพิจารณาในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนด
เส้นกราฟดังนี้ 

สีน้ าเงินเป็นเส้นผลงานในรอบ 4 ปี 
สีด าเป็นเส้นแนวโน้ม 
สีแดงเป็นเส้นของค่ากลางมาตรฐานใช้ค่าท่ีคะแนน 3 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของการวัดที่จุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้้าชลประทานที่ก้าหนด 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

ร้อยละของจ านวนจุดที่วัดคุณภาพน้ าที่วัดจริงต่อจุดวัดที่ก าหนด หมายถึง การตรวจวัดการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบวัดคุณภาพน้ าตามข้อก าหนดของส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยาก าหนดให้มี
การตรวจวัดตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดคุณภาพน้ า ที่โครงการต้องมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าและก าหนด
ระยะเวลาวัดไว้อย่างชัดเจน 

วิธีการเก็บข้อมูล   

ให้โครงการฯ ก าหนดจุดการตรวจวัดคุณภาพน้ าภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ หรือรวบรวมข้อมูลของ
ฝ่ายส่งน้ าที่รับผิดชอบ เช่นบริเวณอ่างเก็บน้ า คลองส่งน้ า และคลองระบายน้ า โดยระบุจุดตรวจวัดให้ชัดเจน 
และก าหนดช่วงเวลาในการตรวจวัด เช่น วัดทุกเดือน วัดทุก 3 เดือน เป็นต้น  และด า เนินการตรวจวัดตามที่
ก าหนด  โดยนับจ านวนครั้งที่วัดจริงที่จุดวัดทั้งหมดเทียบกับจ านวนครั้งที่ต้องวัดตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

สูตรการค้านวณ 

จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานจริงที่จุดวัด x 100 

จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานทั้งปีตามแผนที่ก าหนด 

        
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ปี พ.ศ. จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานจริง
ที่จุดวัด 

จ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ าชลประทานทั้งปี
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2555 12 20 

2556 15 20 

2557 14 20 

2558 16 20 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 
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การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของการวัดคุณภาพน้ าชลประทานต่อจ านวนครั้งทีว่ัดคุณภาพน้ าชลประทานทั้งปีตามแผนทีก่ าหนด  

= 16*100/20 = 80% 

 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

60% 75% 70% 80% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 

 

 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______3______  คะแนน 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละจ านวนครั้งที่วัดคุณภาพน้ า
ชลประทานต่อจ านวนครั้งทีว่ัดคุณภาพ
น้ าชลประทานทั้งปีตามแผนที่ก าหนด  
 

60 70 80 90 100 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 

ค าอธิบายกราฟ 

จากกราฟ   จะเห็นว่าแนวโน้มของจ านวนครั้งที่วัดมีแนวโน้มในทางสูงขึ้นคะแนนที่ให้เท่ากับ 5 

การเปรียบเทียบ จ านวนครั้งที่มีการวัดในปี 2555-57 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้นให้คะแนนเท่ากับ 1 
ส่วนปี 58 มีคะแนนเท่ากับค่ามาตรฐานให้คะแนนเท่ากับ 3  
ในปี 2557 งดการส่งน้ านาปรังจึงมีปริมาณน้ าน้อยไม่เพียงพอต่อการวัดในวันตรวจวัด จ านวนครั้งจึงน้อยกว่า
เกณฑ์ 
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2555 2556 2557 2558 

ร้อยละของการวัดคุณภาพน้้า
ชลประทานต่อจ้านวนครั้งวัดคุณภาพน้้า
ชลประทานทั้งปีตามแผนก้าหนด  

ค่ามาตรฐาน 

Trend

C=1 

C=1 
C=1 

C=3 

T+=5 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การประเมินผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อไร่ (กก./ไร่) 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อไร่ ในเขตพ้ืนที่ชลประทานจากการปลูกผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ชนิดเดียวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของโครงการที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ 
ที่เป็นพืชหลักในเขตชลประทานทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ส าหรับพืชอายุยาวตลอดปี เช่น พืชสวน อ้อย คิด
ผลผลิตครั้งเดียว 

 

วิธีการเก็บข้อมูล   

ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลจ านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในแต่ละฤดูกาล และค านวณผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่ ในเขตพ้ืนที่ชลประทานของโครงการ  

 

สูตรการค้านวณ  

จ านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตโครงการชนิดเดียวที่ปลูกมากที่สุด (กก.) 

จ านวนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวกับผลผลิตในเขตโครงการ (ไร่) 

        

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

ชนิดพืช ผลผลิตฤดูแล้ง 

(กก.) 

พื้นที่ปลูกฤดูแล้ง 
(ไร่) 

ผลผลิตฤดูฝน
(กก.) 

พื้นที่ปลูกฤดูฝน
(ไร่) 

รวมผลผลิต(กก.) รวมพื้นที่ปลูกทั้ง
ปี(ไร่) 

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

อ้อย 6,000,000 500 - 500 6,000,000 500 

ข้าวโพด 1,050,000 300 1,000,000 400 2,050,000 700 

พืชสวน - 400 - 400 - 400 

รวม  2,200  2,500  3,800 

  หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 
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ตัวอย่างการค้านวณ 

ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่     =1,600,000/2,200 

                               =727.3 กก./ไร่ 

  

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

650 700 720 727.3 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 

 
 

 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน 3 ปีย้อนหลัง  

                             X=(650 + 700 + 720)/3 

                               = 690 กก./ไร่ 

 

 

 

 

ค่าคะแนนที่ได้  _____5______  คะแนน 

 

 1 2 3 4 5 
จ านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขต
โครงการ 

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

 1 2 3 4 5 
จ านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขต
โครงการ 662.4 676.2 690 703.8 717.6 

  

ค่าเฉลี่ย X =  (ผลรวมข้อมูล 3 ปยี้อนหลัง) / 3   
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
  

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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จ้านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตโครงการ 

ค่ามาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละความส้าเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกท่ีโครงการรับผิดชอบ 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดจ านวนพืน้ที่ในการบริหารจัดการน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง  โดยคิดจากพ้ืนที่วางแผนการส่งน้ า
ของโครงการนั้นๆ  

  

วิธีการเก็บข้อมูล 

โครงการฯ ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจและเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในเขตพ้ืนที่ชลประทานของโครงการฯทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ง ไม่รวมพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ส าหรับพืชอายุยาวให้นับครั้งเดียว 

 

สูตรการค้านวณ 
  
 
 
  

(พ้ืนที่เพาะปลูกจริง(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)-พ้ืนทีต่ามแผนส่งน้ าของโครงการ)  x 100 
พ้ืนทีต่ามแผนส่งน้ า(ฤดูฝน+ฤดูแล้ง)ของโครงการฯ 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ชนิดพืช พื้นที่ส่งน้ าตาม
แผนฤดูแล้ง 

(ไร)่ 

ผลพื้นที่เพาะปลูก
ฤดูแล้ง 

 (ไร่) 

พื้นที่ส่งน้ าตาม
แผนฤดูฝน 

(ไร)่ 

ผลพื้นที่เพาะปลูก
ฤดูฝน 

 (ไร่) 

รวมพื้นที่ส่งน้ า
ตามแผน 

(ไร)่ 

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 

ร้อยละความคลาดเคลื่อนพื้นที่จากแผนการเพาะปลูกของโครงการ= (3,800 – 3,200) *100/3,200 = 18.75%  
  



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 63 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

หมายเหตุ ในการเขียนกราฟไม่น าเครื่องหมายลบ ( - ) น าหน้าตัวเลข  

2555 2556 2557 2558 

15% 12% 10% 18.75% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 

 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได้  _____1_______  คะแนน 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละความคลาดเคลื่อนพ้ืนทีจ่าก
แผนการเพาะปลูกของโครงการ 

±17.5% ±14.00% ±10.5% ±7% ±3.5% 

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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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละของผู้ใช้น้้าทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ชลประทานที่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้้า 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดคุณภาพการให้บริการของโครงการที่มีต่อลูกค้าตามรายละเอียดแบบประเมินความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจที่ก าหนด โดยจะดูในเรื่องความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ าของโครงการ 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 
            โครงการให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ (แบบ สสช.P1)  ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจะต้องครอบคลุม
ตั้งแต่ต้นคลอง  กลางคลอง  และปลายคลอง  และครอบคลุมทุกผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วน โดยท าการประเมินช่วง
เดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกปี  

 

 

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  เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ออกพบปะเกษตรกร
อย่างสม่ 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 แก้
ผู้ใช้น้ 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 าร่วมกันขุด
ลอก คู คลองส่งน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

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

คะแนนความพึงพอใจใน
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 

(∑ E + ∑ F + ∑ G + ∑ H)  Z2 

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้     

    3.1  คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบน
คันคลองและอาคารบังคับน้ าอยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งาน 

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

    3.2  ผู้ใช้น้ ามีช่องทาง และสามารถ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

(J1x1)+(J2x2)+(J3x3)+(J4x4) ∑ J  ∑ J / n  
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ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 

(∑ I + ∑ J) Z3 

 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน     

    4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่
ก าหนด 

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

    4.2  ผู้ใช้น้ าสามารถเพาะปลูกได้
พ้ืนที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประทาน 

(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 

 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

จ านวนผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละระดับ รวม
จ านวน
ผู้ตอบ
แบบ

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 ออก
พบปะเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

0 56 38 26 120 

    1.3  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และตอบปัญหา ข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี 

3 30 42 45 120 

    1.4  เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ า 

30 32 27 31 120 
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2.  ความพึงพอใจในกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน 

      

    2.1  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้ผู้ใช้น้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

25 27 32 3 120 

    2.2  มีการส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก 

27 34 43 27 120 

    2.3  มีการก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่
ชัดเจน 

8 10 43 59 120 

    2.4  เกษตรกรผู้ใช้น้ าร่วมกันขุดลอก คู คลองส่ง
น้ าอย่างสม่ าเสมอ 

5 15 35 65 120 

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ 

        

    3.1  คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้ าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

21 37 32 30 120 

    3.2  ผู้ใช้น้ ามีช่องทาง และสามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ชลประทานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

20 32 36 32 12 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน 

        

    4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่ก าหนด 27 42 25 26 120 

    4.2  ผู้ใช้น้ าสามารถเพาะปลูกได้พ้ืนที่ ตามที่
วางแผนร่วมกับชลประทาน 

20 30 40 30 120 

    4.3  ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า 25 35 32 28 120 
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การค้านวณปี 2558 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ การค านวณ ผลรวมคะแนน 

ค่าคะแนน
ความพึง

พอใจแต่ละ
ประเด็น

ย่อย 
1.  การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ชลประทาน 

      

    1.1  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

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

395 
    395 / 
120    = 

3.29 
    1.2  เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ออกพบปะเกษตรกร
อย่างสม่ าเสมอ 

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

329 
    329 / 
120     = 

2.74 
    1.3  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
และตอบปัญหา ข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

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

369 
    369 / 
120    = 

3.08 

    1.4  เจ้าหน้าที่รับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ 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  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้
ผู้ใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 

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

319 
    319 / 
120    =  

2.66 

    2.2  มีการส ารวจความต้องการ
เพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก 

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

299 
    299 / 
120    =  

2.49 

    2.3  มีการก าหนดแผนการส่งน้ า
ประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 

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

393 
    393 / 
120    =  

3.28 

    2.4  เกษตรกรผู้ใช้น้ าร่วมกันขุด
ลอก คู คลองส่งน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

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

400 
400 / 120    
=  3.33 
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คะแนนความพึงพอใจใน
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 

(2.66 + 2.49 + 3.28 +3.33) = 11.76 

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้     

    3.1  คลองส่งน้ า คูส่งน้ า ถนน
บนคันคลองและอาคารบังคับน้ าอยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

(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 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 

(2.59 + 2.66) = 5.25 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน     

    4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่
ก าหนด 

(27 x 1) + (42 x 2) + (25 x 3) + (26 x 4)  290 
    290 

/120     =  
2.42 

    4.2  ผู้ใช้น้ าสามารถเพาะปลูกได้
พ้ืนที่ ตามที่วางแผนร่วมกับ
ชลประทาน 

(20 x 1) + (30 x 2) + (40 x 3) + (30 x 4)  320 
    320 / 
120    =  

2.67 

    4.3  ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใช้น้ า 

(25 x 1) + (35 x 2) + (32 x 3) + (28 x 4)  303 
    303 / 
120    =  
253 

ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 

(2.42 + 2.67 + 2.53) = 7.62 

คิดค้านวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้้าหนัก 

(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 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วนในเขต
พ้ืนที่ชลประทานที่พึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการน้ า 

65 70 75 80 85 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละความส้าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนกับจ้านวนเรื่องทั้งหมด 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดความส าเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนของโครงการที่ลงทะเบียนเป็นหนังสือราชการ  ว่าได้

มีการด าเนินการจัดการในเรื่องร้องเรียนมาด าเนินการมีผลเป็นอย่างไรโดยตั้งค่ามาตรฐานไว้ตามที่ก าหนด ใน
การนับจ านวนข้อร้องเรียน ให้นับจ านวนเรื่องข้อร้องเรียนที่ด าเนินการแล้ว ตามกรณีการด าเนินการเรื่องข้อ
ร้องเรียน ดังนี้ : 

กรณีที ่1 เรื่องที่ด้าเนนิการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้รอ้งเรียนทั้งหมด และได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
เช่น เรื่องร้องขอโครงการ และได้รับงบประมาณแล้ว หรือ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

กรณีที่ 2 เรื่องที่ด้าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการ ตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทาเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนตามความ
เหมาะสม และได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น เรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ซึ่งได้แจ้งให้
บริษัท หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการท าความเข้าใจให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว เป็นต้น 

กรณีที่ 3 เรื่องท่ีด้าเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียน (เช่น พ้นวิสัยด าเนินการ
แล้ว) และได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน เช่น เรื่องที่ได้ถ่ายโอนภารกิจแล้ว หรือ อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอ่ืน ที่ไม่ใช่หน่วยงานภายในกรมชลประทาน 

กรณีที่ 4 เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน เพ่ือทราบ หรือ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว และได้แจ้งให้
ผู้ร้องเรียน ทราบหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องต่อ 

กรณีที่ 5 เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการ
ทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบตามควรแก่กรณี 

กรณีที่ 6 เรื่องเสนอข้อคิดเห็น ที่พ้นวิสัยด าเนินการ หรือ เป็นกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
และได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

กรณีที่ 7 กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประสานข้อมูล และเสนอ
ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร และได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

กรณีที่ 8 กรณีที ่เป็นเรื ่องตอบชี ้แจงข่าวผ่านสื ่อมวลชน  ได้ด าเนินการตอบชี้แจงข่าวไปยัง
สื่อมวลชนและ น าเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบแล้ว 
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วิธีการเก็บข้อมูล 

โครงการต้องรวบรวมข้อร้องเรียนของโครงการและข้อเสนอแนะ  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
ตอบข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์การจัดการข้อร้องเรียน 

 
สูตรการค้านวณ 
 
 
 
 

จ านวนข้อร้องเรียนที่ด าเนินการแล้ว x 100 
จ านวนข้อร้องเรียนที่โครงการได้รับทั้งหมด 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 
 

จ านวนข้อร้องเรียนที่ด าเนินการแล้ว จ านวนข้อร้องเรียนที่โครงการได้รับทั้งหมด 
170 190 

 
หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค้านวณปี 2558 

 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนกับจ านวนเรื่องทั้งหมด= ( 170*100 )/190 = 89.47 

 

 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

  

2555 2556 2557 2558 

90.21 84.72 80.59 89.47 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อ
ร้องเรียนกับจ านวนเรื่องทั้งหมด 

78.00 79.50 81.00 82.50 84.00 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ร้อยละความส้าเร็จของการจัดการข้อ
ร้องเรียนกับจ้านวนเรื่องทั้งหมด 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส้าเร็จการเปรียบเทียบแผนและผลรายเดือนการบริหารจัดการน้้ากับ ROSหรือวิธี
อ่ืนกับน้้าต้นทุนที่ไม่ใช่อ่างเก็บน้้า 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการเปรียบเทียบแผนและผลการส่งน้ าโดยเปรียบเทียบปริมาณน้ าของฤดูกาล โดยดูความแตกต่าง
ระหว่างแผนและผล 

วิธีการเก็บข้อมูล 
          โครงการต้องด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า  และติดตามผลการด าเนินการบริหารจัดการน้ า
ในรายเดือน  เพ่ือติดตามปริมาณการใช้น้ าระหว่างแผนกับผล  เพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าหรือ
ความแม่นย าของโครงการในการบริหารจัดการน้ า  
 

สูตรการค้านวณ 

 

 
 
 

(ผลการใช้น้ าจริง-แผนการใช้น้ า)x 100 

แผนการใช้น้ าชลประทาน 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 
 
 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

ปริมาณน้ าที่ส่งตามแผนทั้งปี 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ าที่ส่งจริงทั้งปี
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ผลต่างการใช้น้ าทั้งปี
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

105 100 -5 

การค้านวณปี 2558 

เปรียบเทียบปริมาณน้ าของฤดูกาล =( -5 * 100 )/105 = -4.76 % 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

1.35 % 0.19 % -14.42 % -4.76 % 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละเปรียบเทียบแผนและผลการ
ระบายน้ าเปรียบเทียบกับ ROS 

20% 10% 0% -10% -20% 

Interpolate = (-10 – 0 ) = -10  , (4 – 3) = 1  ดังนั้น (-10 - -4.76) = -5.24 , -5.24/-10*1 = 0.52 
จะได้คะแนน = (4 - 0.52) = 3.48 

 

ค่าคะแนนที่ได้  _____3.48_______  คะแนน 
 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 

หมายเหตุ Trend ลาดลงได้คะแนน = 5                             ค่า C ต่ ากว่ามาตรฐานได้คะแนน = 5 

             Trend ชันขึ้นได้คะแนน = 1                            ค่า C สูงกว่ามาตรฐานได้คะแนน = 1 
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ร้อยละเปรียบเทียบแผนและผลการระบาย

น้้าเปรียบเทียบกับ ROS 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น้้าชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้า 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดความเข็มแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้ใช้น้ า

ชลประทาน และสหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทาน ตามแบบประเมินความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า 
วิธีการเก็บข้อมูล 

โครงการให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจและประเมินความเข็มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน (กลุ่ม
บริหารการใช้น้ าฯ ขึ้นไป)  โดยใช้แบบประเมินความเข็มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน (แบบ ปมอ.3  ปมอ.
4)  ของส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยท าการประเมินช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกปี 

 

สูตรการค้านวณ 
 
 
 
 

จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าฯ ที่มีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับเข็มแข็ง x 100 
จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าทั้งหมดที่ต้องท าการประเมิน 

สถิตหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าฯ ที่มีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับ
เข็มแข็ง 

จ านวนองค์กรผู้ใช้น้ าทั้งหมดที่ท าการประเมิน 

27 30 

การค้านวณปี 2558 

 

ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ า= ( 27*100)/30 = 90.00 % 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

67.55% 76.95% 85.50% 90.00% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 
 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานที่
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ า 

50% 60% 70% 80% 90% 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น้้าชลประทานพ้ืนฐาน 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานพื้นฐาน 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
เป็นการวัดถึงโครงการฯ ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพื้นฐานครอบคลุมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ คิด
เป็นร้อยละ 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลพื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพื้นฐานจากฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานของ
โครงการฯ ที่กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ 

 

สูตรการค้านวณ 
 

(พ้ืนที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน)  x 100 

จ านวนพื้นที่ชลประทานของโครงการ 
 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

พ้ืนทีข่องกลุ่มผู้ใช้น้ าฯพ้ืนฐาน (ไร่) พ้ืนที่ชลประทานทั้งโครงการ (ไร่) 
2,500 2,500 

การค้านวณปี 2558 

 

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

 
  



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 84 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
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79% 86% 91% 100% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานพ้ืนฐาน 

50% 60% 70% 80% 90% 

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

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ 
สมาคมฯ และสหกรณ์ฯต่อ พื้นที่โครงการ 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดถึงโครงการมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ
สหกรณ์ฯ ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการที่รับผิดชอบคิดเป็นร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้ง ต่อพ้ืนที่ตาม
แผนที่ก าหนด 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯจาก
ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานของโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ 

 

สูตรการค้านวณ 

(พ้ืนที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ)  x 100 

จ านวนพื้นที่ชลประทานของโครงการตามแผนที่ก าหนด 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

พ้ืนที่ของกลุ่มบริหารการใช้น้ าฯ กลุ่ม
เกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ (ไร่) 

พ้ืนที่ชลประทานทั้งโครงการตาม
แผนที่ก าหนด(ไร่) 

2,000 2,500 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ สมาคมฯ และ
สหกรณ์ฯต่อ พ้ืนที่โครงการ =( 2,000*100 )/2,500 = 80% 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 

 
 

2555 2556 2557 2558 

69% 71% 75% 80% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้ง
กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน กลุ่ม
เกษตรกรสมาคมฯ และสหกรณ์ฯ ต่อ
พ้ืนที่โครงการ 

50% 60% 70% 80% 90% 

ค่าคะแนนที่ได้  _____4_______  คะแนน 
 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่ม
บริหารการใช้น้้าชลประทาน กลุ่มเกษตรกร
สมาคมฯ และสหกรณ์ฯ ต่อพ้ืนที่โครงการ 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้้าอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การ
จัดเวทีชุมชน ฯลฯ เปรียบเทียบกับแผน 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดถึงโครงการได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดู
งาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ โดยเปรียบเทียบกับแผนงานของโครงการ 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 
            เป็นการวัดแผนผลการด าเนินงานด าเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ โดยเปรียบเทียบกับแผนงานของโครงการ 

 

สูตรการค้านวณ 

 

 
 
 

(ผลการด าเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ า)  x 100 

แผนการด าเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ า 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

ผลการด าเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ า 
(จ านวนแผน) 

แผนการด าเนินการสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ใช้น้ า(จ านวนแผน) 

35 40 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 
เปรียบเทียบกับแผน = ( 35*100 )/40 = 87.50% 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

  

2555 2556 2557 2558 

72.5% 75.00% 77.50% 87.50% 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 
 

 

 

Interpolate = (90 – 80 ) = 10  , (4 – 3) = 1  ดังนั้น (90 – 87.50 ) = 2.5  , 2.5/10*1 = 0.25  
จะได้คะแนน = (4 - 0.25) = 3.75 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______3.75______  คะแนน 
 

 1 2 3 4 5 

ร้อยละของการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้
น้ าอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม 
ดูงาน การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ 
เปรียบเทียบกับแผน 

60% 70% 80% 90% 100% 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ร้อยละของการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น้้า
อย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน 
การจัดเวทีชุมชน ฯลฯ เปรียบเทียบกับแผน 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 11  ร้อยละของแผนควบคุมภายในของโครงการที่น้าไปใช้ปฏิบัติงานจริง 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดโครงการได้มีการจัดท าแผนควบคุมภายในและน าแผนควบคุมภายในของโครงการมาใช้ใน
การด าเนินงานของโครงการ  โดยดูจากแผนและผลการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

เป็นการวัดผลการด าเนินงานตามแผนควบคุมภายในจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการตาม
หลักเกณฑส์ านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   โดยจะขอดูแผนควบคุมภายในของโครงการ  และวัดผลการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑส์ านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าได้มีแผนและผลการด าเนินงานจริงหรือไม่ 

 

สูตรการค้านวณ 

 
  

 

 

ผลการด าเนินการตามแผนควบคุมภายใน  x 100 

แผนควบคุมภายในทั้งหมดของโครงการ 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

ผลการด าเนินการตามแผนควบคุมภายใน 
(จ านวนแผน) 

แผนควบคุมภายในของโครงการ 
(จ านวนแผน) 

10 15 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของแผนควบคุมภายในของโครงการที่น าไปใช้ปฏิบัติงานจริง = ( 10*100 )/15 = 66.67% 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

   

2555 2556 2557 2558 

57.25% 60.00% 65.00% 66.67% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของแผนควบคุมภายในของ
โครงการที่น าไปใช้ปฏิบัติงานจริง 

60% 70% 80% 90% 100% 

Interpolate = (70 – 60 ) = 10  , (2 – 1) = 1  ดังนั้น (70 - 66.67) = 3.33  , 3.33/10*1 = 0.33  
จะได้คะแนน = (2 - 0.33) = 1.67 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______1.67______  คะแนน 
 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ร้อยละของแผนควบคุมภายในของโครงการ
ที่น้าไปใช้ปฏิบัติงานจริง 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตาม
แผนในแต่ละปีตามพรบ.งบประมาณประจ้าปี 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

 เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานซ่อมแซม  ปรับปรุง และงานบรรเทาภัยทางน้ าที่แล้ว
เสร็จตามแผน  โดยวัดแผนผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ วัดรายโครงการ  โดยให้
โครงการท าเป็นรายละเอียดรายโครงการ  โดยเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามงบประมาณท่ีได้รับ 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 

เป็นการรวบรวมการเก็บข้อมูลของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่
ได้จัดท าในแต่ละปีว่า ด าเนินการเสร็จภายในก าหนดหรือไม่ และแต่ละโครงการ ใช้งบประมาณเป็นจ านวน
เท่าใด เพื่อเปรียบเทียบกับจ 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 X2Z1 

  ∑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 = 1430 /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 ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ร้อยละของงานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ
ชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แล้ว
เสร็จตามแผนในแต่ละปี 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้าที่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้แต่ละปี  

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดแผน-ผลการด าเนินงานของโครงการในงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้
น้ าที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละปี 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

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

 

สูตรการค้านวณ 
  
 

 

 

ผลการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า  x  100 
เป้าหมายงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

หมายเหตุ ข้อมูลนับถึงสิ้นปีงบประมาณ ณ 30 ก.ย. ของปี 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

ผลการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ า 

(จ านวนแผน) 

เป้าหมายงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรผู้ใช้น้ า 
(จ านวนแผน) 

20 20 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าที่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย =  

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

  

2555 2556 2557 2558 

70% 80% 90% 100% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของงานพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ าที่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละปี 

60% 70% 80% 90% 100% 

ค่าคะแนนที่ได้  _____5_______  คะแนน 
 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 100 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 
การพิจารณาผลส าเร็จเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เป็นตัวชี้วัด 

ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนของโครงการ (ตามเล่ม พรบ.งบประมาณประจ าปี) ไม่
รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ Online ของกองแผนงานและงบประมาณเป็นหลัก 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

โครงการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับรับการจัดสรรตามเล่ม พรบ.งบประมาณประจ าปี แล้ว
รายงานผลการเบิกจ่ายทาง Online ให้กองแผนงานและงบประมาณ ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน เป็นฐานในการค านวณ 

สูตรการค้านวณ 
  

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่โครงการเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่โครงการได้รับ 

 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

หมวดงบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็นร้อยละ 

งบซ่อมแซม 5,160,200.00 5,158,758.81 99.97 
งบปรับปรุง 1,000,000.00 1,000,000.00 100 
งบครุภัณฑ์ 6,000,000.00 6,000,000 100 
งบพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ า 700,000 695,994.95 99.42 
รวม 11,960,200.00 11,954,753.76 99.95 
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ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน= 

( 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% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

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 
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กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 15  ต้นทุนการบริหารจัดการน้้า (บาท/ไร่/ปี) 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

  เป็นการค านวณต้นทุนการบริหารจัดการน้ า  ฐานค านวณจากงบประมาณ  งบ เงินเดือน ค่าจ้าง 
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ งบบริหาร หารด้วยพื้นที่เพาะปลูกของโครงการทั้งในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง (ไม่รวมค่าจ้างชั่วคราวในงบลงทุน)  

 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

โครงการฯ ท าการรวบรวมเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ จากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี 
ได้แก่ เงินเดือนของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค (ท้ังนี้ ไม่รวมงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและไม่รวมค่าใช้จ่าย
จากงบกลาง เช่น งบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน เป็นต้น)  

 

 

สูตรการค้านวณ 

 

 
   

ค่าใช้จ่ายงบประมาณที่โครงการฯ ได้รับ x 100 
พ้ืนที่ชลประทานของโครงการฯ 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

ล าดับที ่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

1 งบเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 8,465,000.00 

2 ค่าใช้สอยและวสัด ุ 785,000.00 

3 ค่าสาธารณูปโภค 350,000.00 

4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 3,690,000.00 

  13,290,000.00 

พ้ืนที่ชลประทานของโครงการ 31,650 ไร่ 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 
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ต้นทุนการบริหารจัดการน้ า (บาท/ไร่/ปี)  = (13,290,000.00/31,6510)= 419.90 บาท/ไร่/ปี 
 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 
 

2555 2556 2557 2558 

414.65 413.50 445.88 419.90 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 

 

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

 

 

Interpolate = (403.45 – 419.90) = -16.45  , (4 – 3) = 1 , (403 – 424.68) = -21.23  ,   

-16.45/-21.23*1 = 0.775 
จะได้คะแนน = (4 - 0.775) = 3.22 

 

ค่าคะแนนที่ได้  _____3.22_______  คะแนน 

 

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

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

 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

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

วิธีการเก็บข้อมูล 

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

สูตรการค้านวณ 
(ปริมาณน้ าตามทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม) x 100 

ปริมาณน้ าที่ส่งจริงตลอดฤดูฝน 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

 รายการ ลบ.ม. 

1 ปริมาณน้ าตามทฤษฎี 1,577,312 

2 ปริมาณน้ าจากฝนใช้การ 1,327,061 

3 ปริมาณน้ ารั่วซึม 84,864 

4 ปริมาณน้ าส่งจริง 474,939 

การค้านวณปี 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% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 

 

 1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพ

ชลประทานในฤดูฝน 
20 30 40 50 60 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

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

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 

 
 

 

 

  



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 109 

ตัวช้ีวัดที ่17  ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

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

วิธีการเก็บข้อมูล 

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

สูตรการค้านวณ 
(ปริมาณน้ าตามทฤษฎี – ฝนใช้การ + การรั่วซึม) x 100 

ปริมาณน้ าที่ส่งจริงตลอดฤดูแล้ง 
 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

 รายการ ลบ.ม. 

1 ปริมาณน้ าตามทฤษฎี 248,263 

2 ปริมาณน้ าจากฝนใช้การ 6,871 

3 ปริมาณน้ ารั่วซึม 17,930 

4 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% 33.61% 61.45% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 

 

 1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพ

ชลประทานในฤดูแล้ง 
20 30 40 50 60 

 

ค่าคะแนนที่ได้  ______5______  คะแนน 

 
กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 
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ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง 

ค่ามาตรฐาน 

Trend
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้้าต่อพื้นที่เป้าหมาย ฤดูฝนและฤดูแล้ง  
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดการวางแผนพ้ืนที่ชลประทานในฤดูฝนและฤดูแล้ง กับพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินงานได้จริง  โดยจะ
ดูจากแผนที่ค านวณปริมาณน้ ากับพ้ืนที่ส่งน้ าตามการค านวณ เทียบกับแผนการเพาะปลูกและปริมาณน้ าที่ส่ง
จริง 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ฝสบ. ให้เจ้าหน้าที่ท าการส ารวจพื้นที่ท่ีท าการเพาะปลูกจริงในช่วงฤดูแล้ง ตามข้อมูลที่ได้จัดท าการ
รายงานพื้นที่เพาะปลูกให้กรมฯ ทราบ เพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามที่ฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาได้วางแผนไว้ 

สูตรการค้านวณ 

 

 

 

(จ านวนพื้นที่เพาะปลูกท่ีปลูกได้จริงในฤดูฝน+แล้ง) x 100   

                  (จ านวนพื้นที่เพาะปลูกท่ีวางแผนในฤดูฝน+แล้ง) 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

พ้ืนที่เพาะปลูก
ตามแผน 

(แล้ง) 

ผลพ้ืนที่
เพาะปลูก 

(แล้ง) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
ตามแผน 

(ฝน) 

ผลพ้ืนที่
เพาะปลูก 

(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 

การค้านวณปี 2558 

ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่เป้าหมาย = 63,738*100 / 60,220 = 105.84 
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ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
 

 

2555 2556 2557 2558 

97.96 100.48 101.67 105.84 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 
 
 
Interpolate = (110 - 100) = 10  , (4 – 3) = 1  ดังนั้น (110 – 105.84 ) = 4.16 ,  4.16/10*1 = 0.42 

จะได้คะแนน = (4 - 0.42) = 3.58 
ค่าคะแนนที่ได้  _____3.58_______  คะแนน 

 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อ
พ้ืนที่เป้าหมาย ฤดูฝนและฤดูแล้ง 

80 90 100 110 120 

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

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของอาคารควบคุมน้้าในระบบส่งน้้าและในระบบระบายน้้าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการตรวจสอบถึงสภาพอาคารควบคุมน้ าชลประทานของโครงการว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็น
จ านวนเท่าใด  เมื่อเทียบกับปริมาณอาคารควบคุมน้ าทั้งหมด  เพ่ือจะดูถึงความสอดคล้องกับการตั้ง
งบประมาณงานซ่อมแซม  ปรับปรุงของโครงการ 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

 ออกส ารวจสภาพอาคารชลประทานทั้งหมดของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
เป็นจ านวนเท่าไร เพ่ือเปรียบเทียบกับจ านวนอาคารชลประทานทั้งหมดของโครงการ โดยน าข้อมูลที่ได้บันทึก
ลงในบัญชีประวัติอาคารชลประทาน 

 

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% 

เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 
 
 

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 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของอาคารควบคุมน้ าในระบบส่ง
น้ าและในระบบระบายน้ าที่อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี 
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ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ตัวช้ีวัดที่ 20 จ้านวนองค์ความรู้ (KM) ที่เพิ่มขึ้นในคลังจัดการความรู้ของโครงการ 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นการวัดการจัดการความรู้ของโครงการที่เพ่ิมขึ้นในคลังการจัดการความรู้ของโครงการซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานตามแผนงานKMของกรม   

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

เป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ภายในโครงการ  ว่ามีฐานองค์ความรู้เดิม (ในปีที่ผ่านมา) จ านวนเท่าไหร่  
และมีจ านวนองค์ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนในคลังความรู้อีกจ านวนเท่าไหร่ 

 

สูตรการค้านวณ 

 

 
  

จ านวนองค์ความรู้ปัจจุบัน - จ านวนองค์ความรู้เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา 

สถิติหรือข้อมูลที่จะน้ามาค้านวณ 

จ านวนองค์ความรู้ปัจจุบัน จ านวนองค์ความรู้เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา 

5 2 

 หมายเหตุ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 4 ปี คือ ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง 

การค้านวณปี 2558 

จ านวนองค์ความรู้ (KM) ที่เพ่ิมข้ึนในคลังจัดการความรู้ของโครงการ = 5 – 2 =3 

 

ข้อมูลย้อนหลัง (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)  

2555 2556 2557 2558 

4 5 6 3 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Le) 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได้  _____2_______  คะแนน 
 
 

 1 2 3 4 5 
จ านวนองค์ความรู้ (KM) ที่เพ่ิมข้ึนในคลัง
จัดการความรู้ของโครงการ 

2 3 4 5 6 

กราฟแสดงผลและแนวโน้ม (Le/T) 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบและความเชื่อมโยง (C/Li) 

 เส้นแนวโน้มที่ได้สูงกว่าหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด ถ้าต่้ากว่ามีข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขอย่างไร? 
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ภาคผนวก 1 
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หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 
 

บทที่ 1  ความเป็นมา 
     ความเป็นมาของการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาใช้ใน
การปฏิบัติงานนั้น  สืบเนื่องจากระบบราชการไทยก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545  ระบบราชการไทย
ขาดความยืดหยุ่น  ขั้นตอนมาก  ยึดติดกับระเบียบ  สายการบังคับบัญชามาก  ท าให้ข้าราชการไม่สนใจในการ
ให้บริการประชาชน  และยังมีการท างานตามสั่งโดยไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง  เนื่องจากการขาดขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน  จนท าให้ระบบการเมืองเข้าแทรกแซงระบบข้าราชการประจ า  ท าให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น  
ทั้งนี้เนื่องจากส่วนราชการมีค่าตอบแทนต่ า  นอกจากนั้นในกระแสปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมโลกที่ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน  การท างาน  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540  มาตรา 74 วรรคหนึ่ง "บุคคลผู้
เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มี
หน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ้านวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"  และมาตรา 78 (4) และ (5)  ที่ต้องการ
ให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไป
กับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546-2550 ขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ
ราชการไทย 
 
   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
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
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    จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงาน กพร. ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  จึงได้ด าเนินโครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยได้น าแนวทางของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)  มาใช้  โดยมีพ้ืนฐานจากเกณฑ์พัฒนาคุณภาพของ
อเมริกา ที่เรียกว่า Malcolm Baldrige National Quality Award  (MBNQA) มาใช้  ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 - 2549)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วย จิต
วิญญาณ  ด้วยความส านึก  ด้วยความรับผิดชอบ  ด้วยความมีประสิทธิภาพ  ด้วยความมีวิสัยทัศน์  ด้วยการรู้จัก
ประเมินผล  รู้จักแข่งขัน  รู้จักปรับปรุง  รู้จักพัฒนา  ซึ่งสปิริตทั้งหมดนี้  คือสปิริตของเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ
นี่เอง  จึงท าให้เกิดการพัฒนาเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หรือ Public 
Management Quality Award) มาใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
  ส่วนราชการจะได้ประโยชน์ จากการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ไปใช้  โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment)  เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและท าให้
ส่วนราชการรับทราบข้อบกพร่อง  เพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ขึ้น  โดยอาศัย
เกณฑ์เป็นตัวก าหนด  เพ่ือให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดี  ทั้งในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงาน  การ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งสามารถสนองตอบต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของหน่วยงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  และสามารถส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ประชาชน  และ
ยกระดับการด าเนินงานภายในให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสภาวะสังคม และปัจจัยภายนอก  
   หลังจากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 ไปแล้ว  รัฐบาลได้เห็น
แนวโน้มที่ดีในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้ออกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551-2555  ซึ่งเป็นช่วงที่สอง  โดยเน้นให้ส่วนราชการต้องเป็นหลักที่จะน าพาความ
เจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ  ในกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น เช่นในเรื่องระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว  การแข่งขันระหว่างประเทศมากขึ้น  การเตรียมความพร้อมระบบราชการต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ตลอดจนความคาดหวังของประชาชนที่มากขึ้น  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ปี 
2551-2555  ที่เน้นให้ข้าราชการ  เก่ง ดี มีส่วนร่วม  ตอบสนองทันต่อความเปลี่ยนแปลง  เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  จึ งเป็น
ที่มาของการพัฒนาระบบราชการโดยการน าเครื่องมือ "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มา
ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ทั่วประเทศ 
 



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 123 

�                                          -        

 “                                                             ”

                      

           �           

•                                  
                             

•                                
•           �            �  

    �                
•    �                          

   �         
•                                  

                               
                       

                                      

7

 

รูปที่ 13    แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555 

    โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ในการ
เรียนรู้คิด ริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ   โดยมี กลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

• 3.1 จัดให้มีการวางยุทธศาสตร์การบริหารประเทศในระยะยาว (Scenario Planning) เพื่อ
คาดการณ์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง และ
ก้าหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์และต้องการบรรลุผลไว้เพื่อวัดความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ส้าหรับ
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระยะสั้น – ปานกลาง รวมถึงการเตรียมการวางระบบบริหารงาน
และบุคลากรภาครัฐในอนาคต  

• 3.2 ปรับปรุงบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม (Rightsizing) เกิด
ความคุ้มค่าและรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น  

 

   โดยการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  จะ
เน้นการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545  โดยมุ่งเน้นให้องค์กรเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีต้นทุนผลผลิตต่ า  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  โดยองค์กรมีลักษณะการด าเนินการที่คล่องตัวมีสายการบังคับบัญชาสั้นและมีโครงสร้างที่เหมาะสม
และกะทัดรัด  รองรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
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   ปัจจุบันร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2560)  โดยมีเป้าหมาย  
"เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 7 ด้าน  ประกอบด้วย 

 

 

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

1. การยกระดับและเ พ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ (Service Excellence)  

2. การพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขีด
สมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นมือ
อาชีพ (HPO)  

3. การสร้างคุณค่าและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ (Public Value)  

4. การบริหารงานและการบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ (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. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า 
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 
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โดยแนวคิด Core Value 11 ตัว  สามารถแสดงถึงแนวความคิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยในแนวคิด
แต่ละตัวต้องการเน้นภาพในการบริหารงานขององค์กรตั้งแต่เริ่มต้นในการบริหาร  จนถึงขั้นสุดท้ายของการ
บริหารที่มีระบบและสามารถท าซ้ าได้  โดยมีหลักแนวคิดดังนี้ 
 

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 าและการป้องกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ า  โดยเน้นในเชิงพ้ืนที่ (Area Approach)  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางแนวทางในการด าเนินงานอย่างไรให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรและความ
ต้องการกับพ้ืนที่  ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน เช่น การประสานแผนงาน  การให้ข้อมูลใน
พ้ืนที่  การสร้างความเข้าใจในพื้นที่ ฯลฯ    เป็นต้น 

 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

   เป็นการค านึงถึงสิ่งที่หน่วยงานหรือที่องค์กรด าเนินงาน  ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรกับสังคม  
สิ่งแวดล้อม  ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งหมายความว่าส่วนราชการได้มีการค านึงถึงสิ่งที่จะ
กระทบกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ให้บริการหรือตามภารกิจที่ด าเนินงานหรือไม่  และถ้า
เกิดผลกระทบหรือเกิดปัญหาจากการด าเนินงานนั้นๆ จะมีการด าเนินการแก้ไขอย่างไร  หรือหาวิธีการ
ด าเนินงานอย่างไรที่ท าให้ผลกระทบเกิดขึ้นน้อยที่สุด  เช่น  เมื่อโครงการเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
โครงการ เกิดฝุ่นละอองเข้าไปรบกวนชุมชน ส่วนราชการจะต้องหามาตรการในการลดผลกระทบจากการ
ด าเนินงาน หรือ ส่วนราชการนั้นต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เช่น  การรดน้ าในพ้ืนผิวทางเพ่ือ
ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จ ากัดความเร็วรถท่ีวิ่งเข้าหัวงาน หรือ การบริหารจัดการน้ าเมื่อเกิดผลกระทบ
จากน้ า เช่น เกิดปัญหาน้ าท่วมหรือน้ าแล้ง  ส่วนราชการมีวิธีในการลดผลกระทบหรือให้ความช่วยเหลือ
อย่างไร เช่น  การวางแผนการบริหารจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ  การส่งเครื่องสูบน้ าเข้าช่วยเหลือ  หรือการให้
ความรู้ความเข้าใจ  กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ข้อมูล  มาตรการการช่วยเหลือเยียวยา
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ เป็นต้น   
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3. การให้ความส้าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   เป็นการให้ความส าคัญกับบุคลากรภายในองค์กรหรือในหน่วยงานนั้นๆ  เพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรมีขวัญและก าลังใจ  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท  และมีความรักและความผูกพันในองค์กร 
ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน โดยการสร้างบรรยากาศการท างานที่เหมาะสม 
เช่น    
1. สถานที่ท างาน  มีการจัดสถานที่การท างานที่เหมาะสม  มีเครื่องมืออุปกรณ์การท างานที่พร้อมสรรพใน

การท างาน  
2. การบรรยากาศในสถานที่ท างาน เช่น การท างานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายในการท างาน การกระจาย

อ านาจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เป็นต้น  
3. การให้ขั้นรางวัลตามหลักคุณธรรม  โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการประเมินขีด

ความสามารถแบบเป็นธรรม   
4. การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรในโครงการ  เช่น การฝึกอบรมให้บุคลากรในโครงการมี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

ทั้งนี้ เพ่ือสร้างให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทุ่มเท  เต็มความสามารถ    ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย   

   นอกจากนั้นการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ค้า  เพ่ือให้การ
ด าเนินการตามภารกิจขององค์กรตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ค้า  โดยการ
ให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ที่
ด าเนินการอยู่  เช่น ภารกิจการบริหารจัดการน้ า  ต้องค านึงถึงความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ ที่ต้องการ
น้ าเพื่อการเกษตรหรือต้องการน้ าเพื่อกิจกรรมอื่นๆ โดยท าการจัดสรรให้ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความเป็นธรรม ตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ทั้งเวลา  ปริม าณ คุณภาพน้ าที่ดี  
นอกจากนั้นอาจใช้วิธีการให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า  เพ่ือสร้างความส าคัญ
และลดปัญหาการต่อต้านจากการด าเนินงานของภาครัฐ  และเกษตรกรผู้ใช้น้ าได้รับบริการตามความต้องการ
จากภาครัฐ เป็นต้น  ทั้งนี้หน่วยงานควรให้ข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้า  อย่างน้อยควรมีข้อมูล  ขั้นตอน  
ระยะเวลาการให้บริการแก่ลูกค้า  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ทราบระยะเวลาในการให้บริการเพ่ือลดข้อสงใสและ
ปัญหาในการให้บริการที่จะเกิดข้ึน  ตลอดจนควรมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการเพ่ือ
น ามาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการต่อไป เป็นต้น 
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4.  ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 

   จากประเด็นที่ 3 จะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่ 4  โดยความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นบริการนั้น  จะ
หมายถึงส่วนราชการหรือบุคลากรในองค์กรต้องมีจิตในการให้บริการ (Service Mind)  เพ่ือให้การบริการนั้น
ออกมาจากน้ าใสใจจริง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้วยความ
ยุติธรรมและโปร่งใส  เพ่ือให้การบริการนั้นประทับใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยในส่วนของ
โครงการชลประทานและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ตลอดจนฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่จะต้องเข้าคลุก
คลีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ต้องมองให้เห็นถึงภารกิจที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ าและ
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า  ว่าจะท าอย่างไรให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประทับใจในการ
ให้บริการ  โดยโครงการต้องหาวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้การบริการที่ดี เช่น กระบวนการบริหาร
จัดการน้ าโครงการฯ สามารถควบคุมการส่งน้ าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ตามระยะเวลา คุณภาพ และปริมาณที่
ตกลง  โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้การปฏิบัติ
ของทั้งสองฝ่ายเป็นไปตามข้อตกลงหรือตามรอบระยะเวลาในการด าเนินงานที่ก าหนด เพ่ือลดปัญหาและข้อ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น  เพ่ือให้เกิดความประทับใจในการด าเนินงานและเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการจาก
ภาครัฐ   

 
5. การมุ่งเน้นอนาคต 

   ในการด าเนินงานขององค์กรหรือของโครงการฯ ต้องมุ่งเน้นอนาคต  ต้องมองถึงภารกิจที่
ด าเนินการว่าในอนาคตจะต้องด าเนินงานอย่างไรให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร  ตอบสนองต่อภารกิจ
ที่ด าเนินงาน โดยโครงการฯ ต้องรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันที่มีอยู่เดิม  และหาลูกค้าใหม่  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของโครงการฯ เกิดความยั่งยืน และรักษาสภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือไม่ให้ลูกค้า
หรือผู้รับบริการหาผู้ให้บริการใหม่ หรือหาส่วนราชการอ่ืนเป็นที่พ่ึง ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรใน
อนาคต  การมุ่งเน้นอนาคต ให้น าปัจจัยภายนอกมาร่วมพิจารณา เช่น กระแสสังคม กระแสโลกาภิวัฒน์  การ
เปิดกลุ่มประเทศ ASEAN  และปัจจัยภายในที่ต้องปรับปรุงซึ่งโครงการชลประทานฯ ต้องมีการปรับตัวให้เข้า
กับบริบทของพ้ืนที่จังหวัด และกระแสจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยยึดหลักการด าเนินการตามภารกิจ
ของกรม  และประยุกต์กับความต้องการของพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย
ค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก  หรือการตอบสนองต่อผู้รับบริการ  
ตรงตามภารกิจที่รับผิดชอบเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจในพ้ืนที่ 

 
6. ความคล่องตัว 

    การด าเนินงานขององค์กรต้องมีความคล่องตัวในการท างาน  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ
ให้บริการ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เนื่องจากการท างานในยุคปัจจุบัน  กระแสสังคมแข่งขันกันที่ความ
รวดเร็วในการด าเนินงาน  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสสั งคม  
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โดยค านึงถึงต้นทุนผลผลิต ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน  ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน ฯลฯ   
ดังนั้นโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ต้องด าเนินการกระจายอ านาจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น  โดยอาศัยระบบและสายการบังคับบัญชา  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ลดรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน และการประกาศให้ผู้รับบริการได้รับทราบการด าเนินการ  
เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ  ดังตัวอย่าง การต่อป้ายภาษีล้อเลื่อน (ทะเบียนรถ)  ในอดีตส่วนราชการ
ด าเนินการเองไม่มีการกระจายอ านาจ  ต่อมาได้มีการปรับปรุงวิธีการให้บริการให้เกิดความคล่องตัวจึงมอบ
อ านาจในการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบฐานข้อมูลที่ดี  
ท าให้การด าเนินงานรวดเร็ว คล่องตัว ลดเวลาการให้บริการจากครึ่งวัน เหลือเพียง 5 นาที เป็นต้น  ดังนั้นใน
ภารกิจของกรมชลประทาน ในพ้ืนที่โครงการฯ ควรที่จะต้องหาวิธีการกระจายอ านาจในการบังคับบัญชา  
การควบคุม  การก ากับติดตาม  เพ่ือให้งานเกิดความคล่องตัวรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทันท่วงที 

 
7. การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล 

   การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล (Knowledge Management : KM)  เป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมสนันสนุนให้บุคลากรภายในโครงการฯ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน (Lessons Learned)  ของบุคลากรและขององค์กร  เพ่ือจัดเก็บ
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  และน ามาพัฒนาระบบ  วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้จากการเรียนรู้   เพ่ือน ามาพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  (Learning Organization)   โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน  เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด  เพ่ือให้การด าเนินงานในกระบวนการนั้นมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
โดยไม่ต้องมาเริ่มต้นคิดใหม่ทุกครั้งที่ด าเนินการ  โดยโครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ าฯ นั้นๆ  ต้องให้การส่งเสริม
สนับสนุน กระบวนการการเรียนรู้  การท าชุมชนนักปฏิบัติ  เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จเป็นรูปธรรม 

 
   นอกจากนั้น  โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน  โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สมัยใหม่  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร   
ในการน ามาประยุกต์ใช้ในงาน เพ่ือให้งานนั้นๆ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่
ขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น ขาด
ความรู้ในเรื่องของงานด้านส่งน้ า  โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ จะต้องให้บุคลากรผู้นั้นได้เรียนรู้และเสริม
ความรู้ในเรื่องการส่งน้ า  โดยอาจจะใช้วิธีการให้ความรู้ ฝึกอบรม  การใช้พี่เลี้ยง การเรียนรู้จากประสบการณ์
การท างาน ฯลฯ  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ด าเนินงานอยู่  โดยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานที่ดีหรือที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  เพ่ือให้การด า เนินงานไม่ต้องเริ่มใหม่ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็นต้น   
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8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

    เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการการท างาน (Knowledge Management :KM)  เพ่ือน าความรู้
ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ิมเติม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือ
การพัฒนาการด าเนินงานหรือสร้างแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาระบบในการท างาน (Approach)  
เพ่ือให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น มีต้นทุนต่ า  ใช้ระยะเวลาน้อยลง  ท างาน
สะดวกขึ้น  รวดเร็วขึ้น  ขั้นตอนน้อยลง  ผู้ใช้งานสามารถน ามาใช้ได้จริง ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วให้น ามาประกาศหรือน ามาใช้ทั้งองค์กรหรือ
โครงการฯ  เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  เช่น กรมชลประทานประกวดนวัตกรรมแล้ว  
ให้น าผลที่ได้จากนวัตกรรมที่ปรับปรุงระบบการท างานและขยายผล  เพื่อน ามาใช้ทั้งองค์กร เป็นต้น 

 
9. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 

   เป็นการมองถึงการจัดการข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกข้อมูลที่จะ
จัดเก็บ  การวางระบบการจัดเก็บข้อมูล  การวางบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูล  การวางระบบฐานข้อมูล  การ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล ระบบการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนการส ารองข้อมูล  เพ่ือให้โครงการ
หรือองค์กรมีฐานข้อมูล มีข้อมูลที่ส าคัญ ถูกต้อง ทันสมัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและลดความ
ผิดพลาดในการใช้ข้อมูล  โดยโครงการฯ ต้องก าหนดระบบการด าเนินงาน (Approach)  ในการจัดเก็บข้อมูล  
การ Update ข้อมูลที่มีรอบระยะเวลาที่เหมาะสม  มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล    เพ่ือให้โครงการฯ  
สามารถใช้ข้อมูลในการติดตามผลการด าเนินงาน  รวมทั้งมีระบบป้องกันทั้ง Hardware  และ Software  
ตลอดจนการส ารองข้อมูล (Backup)  เพ่ือให้มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤติ  และระบบ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูลรวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ตลอดจนการจัดเก็บและการใช้
ข้อมูลต้องสามารถใช้ข้อมูลและระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (Friendly User)  

 

10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างคุณค่า 

   เป็นการค านึงถึงผลการด าเนินงานที่มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างคุณค่า  ได้แก่ การ
พัฒนาแหล่งน้ า  การบริหารจัดการน้ า  และการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า    โดยเน้นที่ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงาน  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งค านึงถึงความคุ้มค่า  ต้นทุนผลผลิต  ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่าในการใช้งาน   

    โดยการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการด าเนินงานในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ า จะประกอบด้วย
ตัวชี้วัด จ านวนพื้นที่ชลประทานที่เพ่ิมมากข้ึน  ปริมาณน้ าเก็บกักที่เพ่ิมมากขึ้น  จ านวนโครงการชลประทาน
แล้วเสร็จตามแผน ฯลฯ เป็นต้น  ส่วนกระบวนงานบริหารจัดการน้ าจะประกอบด้วยตัวชี้วัด จ านวนพ้ืนที่
บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน (Cropping Intensity)  ผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น  ประสิทธิภาพการ



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 131 

ชลประทาน ฯลฯ และในภารกิจการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า จะประกอบด้วยตัวชี้วัด ร้อยละ
ของพ้ืนที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง   จ านวนโครงการป้องกัน
อุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผน ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งเป็นระบบตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการด าเนินงานในภารกิจของกรม
ชลประทานที่รับผิดชอบ  โดยการวัดผลลัพธ์จากการด าเนินงานจะวัดจากการด าเนินงานของโครงการตาม
เป้าหมายในแต่ละปีที่โครงการตั้งไว้หรือได้รับเป้าหมายจากหน่วยงานกลาง  ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติให้ส าฤทธิ์
ผลตามที่ได้รับมอบหมายไว้  ตลอดจนต้องดูถึงประสิทธิภาพ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประกอบการประเมินด้วย  เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมขององค์กร 

 
11. มุมมองเชิงระบบ 

   มุมมองเชิงระบบ  เป็นการมองถึงสภาพการด าเนินงานของโครงการที่จะต้องมีระบบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานนั้นๆ  และตัวชี้วัดความส าเร็จใน
กระบวนการนั้นๆ  หรือที่เรียกทางวิชาการว่า Approach  เพ่ือให้โครงการฯ หรือฝ่ายส่งน้ า  สามารถ
ปฏิบัติงานเดียวกันท าได้เหมือนกันทั้งโครงการ  และท าซ้ าได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ  ทั้งองค์กร  
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว  และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  เป้าหมายของ
องค์กร  และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการวางระบบการด าเนินงานจะต้องมี
เป้าหมายในการตอบสนองต่อภารกิจ  ความคล่องตัว  ต้นทุนผลผลิต  การท าซ้ าได้  และเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
  ซึ่งจาก  Core Value  11 ตัว  ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักงานเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้น าหลักแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award)  เป็นกรอบการประเมินการบริหาร
จัดการองค์การ 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 าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์
กับการปฏิบัติงานของภาครัฐ  โดยพัฒนามาเป็น เกณฑ์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  โดยใช้เป็นข้อค าถามในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่
ครอบคลุมในทุกมิติ  เพ่ือตรวจถึงสภาพการบริหารของหน่วยงานในปัจจุบัน  เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยดูจากเกณฑ์หรือข้อก าหนดต่างๆ  ซึ่งความยากของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  คือ  การน าเกณฑ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบกระบวนการท างานของ
องค์กร  ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นของต่างประเทศไม่ใช่ของไทยไม่สามารถใช้กันได้ เป็นความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน  เนื่องจากหลักการบริหารจัดการทั่วไป  ไม่ว่า PMQA, TQA,  POSCOB,  ISO,  HA ฯลฯ  มีหลัก
แนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร  โดยแต่ละองค์กรที่น าไปใช้ต้องน ามาแปลความหมายและปรับใช้ให้ถูกกับ
บริบทขององคก์ร นั้นๆ  โดยมีหลักแนวคิดจาก Core Value  11 ตัวเป็นหลักในแนวคิด    และใช้ข้อค าถามตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาเป็นข้อค าถามในการตรวจสอบการท างาน   
 
  ดังนั้น ในการใช้เครื่องมือ PMQA เราต้องตีประเด็นข้อค าถามของเกณฑ์ว่ามีจุดประสงค์เป็น
อย่างไร  และลักษณะในการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นเช่นไร  เราก็น าข้อค าถามนี้กลับมาดูวิธีการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร  ว่ามีการปฏิบัติตามข้อค าถามนี้อย่างไร  เราก็กลับมาดูวิธีการปฏิบัติงานของโครงการฯ และฝ่าย
ส่งน้ าฯ ว่าตามข้อค าถามนี้  โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ ได้มีการปฏิบัติงานอย่างไร  ครบตามมาตรฐานหรือไม่  
ถ้าไม่ครบขาดอะไรก็จะเป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น  เมื่อท าไปหลายๆ รอบเข้า และแก้ไขใน
จุดอ่อนหรือประเด็นที่ขาดไป (Gap) จะส่งผลท าให้การท างานของโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ าฯ หรือองค์กรก็จะ
เข้าสู่มาตรฐานสากล 
   ฉะนั้น  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  จึงเป็นเกณฑ์ที่ถูกน ามาใช้ทุกส่วน
ราชการในประเทศ  เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เน้นที่การน าองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์  ความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร  เพ่ือ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  โดยค านึงถึงความต้องการและการตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   ตลอดจนยึดหลักการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว  การกระจายอ านาจ  รอบระยะเวลาในการ
ให้บริการสั้นและรวดเร็ว  เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเอง  มี
ความคิดริเริ่ม  และการเรียนรู้  การจัดการความรู้  (KM : Knowledge Management) อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)   โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ (Information 
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Technology)  ที่เป็นข้อมูลจริงในการตัดสินใจและติดตามผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้การท างานมุ่งเน้นผลลัพธ์
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ต้นทุนผลผลิตต่ า เป็นส าคัญ 
 
   เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ลักษณะส าคัญขององค์กร (P)   
2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (หมวด 1-7)  

 

  

            
         

              
             

                                          

                   
                  
                    

         
      

2.          
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                                 (PMQA)

 
 

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 าการแก้ไขปรับปรุงให้ดี
ตามเป้าหมายของข้อค าถามตามเกณฑ์นั้นๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการหรือฝ่ายส่งน้ าเข้าสู่สู่ความเป็น
มาตรฐาน  สามารถท าซ้ าได้ 
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3.1.  ลักษณะส้าคัญขององค์กร 

 
  เป็นการอธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์กร  ซึ่งแสดงถึงภาพรวมขององค์กร/โครงการ  
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติราชการ  ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์  และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  ซึ่งเป็นการดูถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิ จของ
องค์กร หรือโครงการฯ  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ  ส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่  และประชาชน
โดยรวม  สิ่งส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินการ  และความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่  
รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กรหรือฝ่ ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา  ซึ่งเป็นแนวทางที่
ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการด 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 
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   ลักษณะความส าคัญขององค์กรจะท าให้เห็นภาพรวมของกรมฯ/โครงการฯ  ที่จะมุ่งเน้น สิ่งที่
ส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินการและความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่กรมฯ / โครงการฯ  เผชิญอยู่ รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ /โครงการฯ 

   ในส่วนของโครงการฯ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติจะต้องใช้แนวทางของกรมฯ เป็นหลัก  โดยดูบทบาท
ภารกิจหน้าที่ของโครงการฯ ในพื้นที่  ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ   ที่ผลักดันให้กรมฯ บรรลุเป้าหมาย  โดยดู
จากเป้าหมายที่ส าคัญที่โครงการฯ จะมุ่งเน้น  ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่
โครงการฯ เผชิญอยู่  และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของโครงการฯ ซึ่งจะต้องดูแลในพ้ืนที่ที่โครงการฯ 
ตั้งอยู่  เพื่อสนับสนุนให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของกรม 

  ลักษณะส าคัญขององค์กร ประกอบด้วยข้อค าถาม 15 ค าถาม แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ  ได้แก่ 

1) ลักษณะองค์กร  

เป็นการถามถึงข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการฯ ที่สอดคล้องกับกรมฯ  และความสัมพันธ์ของ
โครงการฯ กับผู้รับบริการ  ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  โดยในค าถามระดับโครงการฯ ให้เน้นเป็นข้อมูลระดับของโครงการฯ ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระดับกรมฯ  เพ่ือให้โครงการได้ทราบถึงตัวเองว่ามีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการใน
ระดับไหน  หรือรู้จักสภาพการปฏิบัติงานของตัวเอง 

2) ความท้าทายขององค์กร  

เป็นการถามถึงความท้าทายที่กรมฯ และโครงการฯ  เผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นในส่วนที่
โครงการฯ ต้องเผชิญในพ้ืนที่  โดยดูจากปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
โครงการ 

 
  การทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กรเป็นส่วนส าคัญในการประเมินโครงการฯ ที่ท าให้เห็นถึง
ภาพรวมของโครงการฯ ที่เชื่อมโยงการด าเนินงานในหมวดต่างๆ เพื่อแสดงถึงบริบทของโครงการฯ ที่เชื่อมโยงต่อ
กัน  ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ ผู้อ านวยการโครงการ/หัวหน้าโครงการ  ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และจุดมุ่งหมายที่โครงการฯ จะมุ่งไป  ตามบริบทของโครงการฯ และลักษณะส าคัญของโครงการฯ จะต้อง
เป็นไปตามทิศทางหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการด าเนินงานของกรมฯ  นอกจากนี้จะต้องเน้นถึงความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนงานภายในโครงการฯ  และความเชื่อมโยงในแต่ละหมวดได้ด้วย 
  แนวทางในการตอบค าถาม  การทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร  ให้ตอบค าถาม 15 ค าถาม  
ให้ตอบในลักษณะร้อยแก้วโดยใช้ข้อความท่ีกระชับ  ข้อมูลที่เป็นจริง  เอกสารอ้างอิง ฯลฯ ส าหรับข้อค าถามของ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพฝ่ายส่งน้ าฯ จะมีไม่ครบทั้ง 15 ข้อ  เนื่องจากเป็นหน่วยปฏิบัติงานในสนาม  
รายละเอียด  ตามแบบฟอร์มท่ี 1  
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3.2.  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  
  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ประกอบด้วยค าถามในหมวด
ต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสภาพการด าเนินงาน  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเข้าสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  โดยเกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างหมวด
ต่างๆ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ  โดย
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 7 หมวด คือ 
  หมวด 1  การน าองค์กร 
  หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
  หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หมวด 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
  หมวด 5  การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล 
  หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
  หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ซึ่งเกณฑ์ท้ัง 7  หมวด  มีความเชื่อมโยงเชิงระบบ  สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก ่

1. ส่วนที่เป็นกระบวนการ 
2. ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ 

 

                     

                                   

                    

                  

                 

               

                   

      

                    

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

รูปที่ 18  ความเชื่อมโยงเชิงระบบของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1)  ส่วนที่เป็นกระบวนการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม  คือ  
 1.1)  กลุ่มการน าองค์กร  ประกอบด้วย  3 หมวด คือ 
  หมวด  1 การน าองค์กร 
  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  หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งเปรียบเสมือนกับแพทย์ที่น าผลจากการตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ปรอทวัดไข้  เครื่องวัดความดัน 
ฯลฯ  เพ่ือน ามาสรุปว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร  เช่นเดียวกัน ผลจากการตรวจประเมินใน แต่ละหมวดก็
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่วัดผลการด าเนินการในแต่ละด้าน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งในเรื่องอะไร  และน าไปสรุปเป็น
ผลการตรวจประเมินในแต่ละด้าน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินงานและใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

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

   เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการว่าเทียบเท่ามาตรฐานแล้วหรือยัง  โดยใช้ค าถามในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
โครงการฯ  โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ในการด าเนินงาน  โดย 
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หมวด 1  การน้าองค์กร 

    เป็นการตรวจและประเมินผู้บริหารขององค์กร/โครงการ  ว่ามีการด าเนินการอย่างไรใน
เป้าหมายหลักขององค์กร เช่น ในเรื่องวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ระยะยาว และระยะสั้น  ค่านิยม  ความคาดหวังใน
การด าเนินการ  รวมถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  การกระจายอ านาจใน
การตัดสินใจเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมใจกันท างานเป็นทีม  การ
สร้างบรรยากาศในการท างาน  การเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมในองค์กร/โครงการ  การสื่อสารสองทาง  
รวมถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดี  การควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงานและ
การจัดการผลกระทบทางลบ เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

  กล่าวคือ  การมองถึงบทบาทของผู้น าในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรในการให้
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจขององค์กร  โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตหรือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร
และเป้าหมายของพ้ืนที่จังหวัดที่โครงการตั้งอยู่   โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร   และการจัดการผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้มีการด าเนินการและแก้ไขปัญหาทันที   
โดยการกระจายอ านาจในการด าเนินการเพื่อในการด าเนินงานของโครงการมีความคล่องตัว  และการประเมินถึง
ศักยภาพและขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร  ความทุ่มเทและจงรักภักดีต่อองค์กร  
เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสเป็นธรรม  เพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ 
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รูปที่ 19 หมวด 1  เกณฑ์การน าองค์กร 
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รูปที่ 20 หมวด 1  สรุปเกณฑ์การน าองค์กร 
 

 

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

  เป็นการตรวจและประเมินวิธีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และ
กลยุทธ์หลัก  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององค์กร/โครงการ ทั้งระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  
กล่าวคือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการแปลงวิสัยทัศน์  พันธกิจของหน่วยงานมาเป็นกิจกรรมในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้โครงการที่ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กรและความต้องการของ
พ้ืนที่  และความต้องการของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้จัดท าไว้  
รวมถึงการถ่ายทอดสื่อสารแผนงานและงบประมาณให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ   เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์  กลยุทธ์หลัก  รวมถึงแผนปฏิบัติราชการขององค์กร/โครงการฯ ทั้งนี้ในการด าเนินการจัดท า
แผนการปฏิบัติการต่างๆ ต้องค านึงถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
และความก้าวหน้าของงาน  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยพ้ืนฐานในการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ของโครงการฯ นั้นๆ 

  อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการดูถึงแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร  ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร  เพ่ือให้การด าเนินงาน
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ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และขีด
ความสามารถทางการบริหารจัดการของโครงการ บุคลากร ความพร้อมในองค์กรเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และแผนงานนั้นๆ   นอกจากนั้นยังมองถึงการสื่อสารแผนการปฏิบัติงานสู่ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือให้ทราบการด าเนินงานของโครงการ  โดยการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  มาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือในเรื่องความโปร่งใสเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของส่วนราชการ
และโครงการในการด าเนินงานภาครัฐ 
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รูปที่ 22  หมวด 2  สรุปเกณฑ์การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 

หมวด 3  การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  เป็นการตรวจและประเมินวิธีการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร  โดยดูถึงการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ  มีช่องทางในการประสานงานระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง
การให้บริการที่ดีขึ้น  และมาตรฐานการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และมีการวัดผลความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจหรือไม่  ตลอดจนการสร้างเครือข่าย  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน  เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจในการให้บริการจากภาครัฐ  
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

  กล่าวคือ  การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรตามภารกิจ  และมีช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับโครงการได้ในช่องทางไหน  มีกี่ช่องทาง  และในแต่ละช่องทางมีความถี่เป็นอย่างไร   
และข้อมูลที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแนะน าหรือร้องเรียนมานั้น  โครงการฯ ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาท า
การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อขัดข้องให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ  และเป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และการจัดการข้อร้องเรียนของส านัก
นายกรัฐมนตรี   ผลจากกการด าเนินการจะต้องมีการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการ   
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และมีการเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างไร    นอกจากนั้นหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม
ลูกค้าสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CSR)  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานภาครัฐ อย่างไร เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC : Joint Management 
Committee)  หรือการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า ฯลฯ เพ่ือเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานภาครัฐ  
นอกจากนั้นต้องดูถึงกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชนอย่างไร โดยมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานในการให้บริการ  เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริการของ
ภาครัฐ 
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รูปที่ 23  หมวด 3 เกณฑ์การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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รูปที่ 24 หมวด 3 การเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ 

 
 

รูปที่ 25 หมวด 3 การเรียนรู้ของส่วนราชการในการให้บริการที่ดี 
 
 

  



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 145 

หมวด 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 
  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  เป็นการตรวจความพร้อมของหน่วยงาน ว่ามี
การรวบรวมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์  การจัดการ และการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  ที่
ส าคัญทางยุทธศาสตร์  ทั้งภารกิจหลัก  ภารกิจรอง  ฐานข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร/โครงการฯ ตลอดจนการ
ด าเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนหรือไม่  นอกจากนั้นยังเป็นการตรวจสอบถึงระบบอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศว่ามีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งานหรือไม่  มีระบบในการป้องกันความเสียหายจากปัจจัย
ภายนอกหรือไม่  เช่นกรณีเครื่องช ารุด  ระบบถูกไวรัสท าลาย ตลอดจนดูถึงระบบการส ารองข้อมูล  เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง   

  โดยในหมวด 4  จะดูใน 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการจัดการ
ความรู้  ในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามเกณฑ์จะดูถึง Hardware และ Software  โดยจะมองถึงการป้องกัน
และรักษาอุปกรณ์ว่ามีการดูแลป้องกันและบ ารุงรักษาอย่างไร  โดยมองถึงการป้องกันเครื่องจากความเสียหาย
จากปัจจัยภายนอก เช่น การถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ท าลายข้อมูล  การส ารองข้อมูลของโครงการ  ในด้านระบบ
ฐานข้อมูล จะมองถึงฐานข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ในการด าเนินการของโครงการประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง  เช่น 
ข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  การเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติน้ าในอ่าง ปริมาณน้ าฝน 
น้ าท่า ปริมาณพ้ืนที่เพาะปลูก แปลงกรรมสิทธิ์  ฐานข้อมูลอาคาร ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพ่ือให้โครงการมีข้อมูลที่
จ าเป็นในการใช้งาน  และมีระบบการ Update  ข้อมูลโดยการก าหนดรอบการ Update ข้อมูล  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ  เมื่อมีระบบฐานข้อมูลที่ดีแล้วจะถามถึงการบริหาร
ความเสี่ยงฐานข้อมูล  ว่าได้มีการส ารองข้อมูลที่เป็นระบบอย่างไร  เพ่ือให้โครงการมีความเสถียรในข้อมูลเพ่ือ
การใช้งาน  นอกจากนั้นยังจะมองถึงความสะดวกในการใช้งาน  เพ่ือให้ผู้ใช้งานสะดวกรวดเร็วลดรอบระยะเวลา
ในการด าเนินงาน (Friendly User)  และระบบการส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดไม่
ถึง  เพ่ือให้โครงการมีข้อมูลที่มีคุณภาพและเสถียรภาพ  นอกจากนั้นยังดูถึงระบบรองรับภาวะฉุกเฉินในการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้โครงการสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างตลอดเวลาและ
ต่อเนื่อง 
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รูปที่ 26  หมวด 4 เกณฑ์การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

 
 

รูปที่ 27  หมวด 4 ด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นอกจากนั้นยังรวมถึงระบบการจัดการความรู้ (KM : Knowledge  Management)  และการ
เรียนรู้ภายในองค์กร  เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ (Tacit Knowledge) ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคล เช่น ทักษะ (Skill) ประสบการณ์ (Experience)  ฯลฯ  ด าเนินงานมาเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือการจัดท าเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Cops')  เพ่ือจัดท าให้เป็นความรู้ที่ชัดเจน โดยการจัดท ามาเป็นสื่อเพ่ือการ



เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

โครงการส่งน้า้และบ้ารงุรักษาและโครงการชลประทาน  หน้า 147 

เผยแพร่วิชาการหรือน ามาพัฒนาระบบการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ (Explicit Knowledge)  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เสริมสร้างการเรียนรู้ของคนในองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (LO : 
Learning Organization)  ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนางานด้านต่างๆ  ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานหรือไม่  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   ความหมายของการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรในองค์กร/โครงการ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร/โครงการ มีขีดความสามารถใน
การท างานเพ่ิมข้ึน  หรือสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในเชิงแข่งขัน   
 
 

 
 

รูปที่ 28  หมวด 4  การด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
 
หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จะเป็นการมองการด าเนินงานใน 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นการมองที่ระบบงาน  โดยจะดูตั้งแต่การบริหารจัดการงาน ตั้งแต่การสร้างความรักความ
ร่วมมือในการด าเนินการ  การสื่อสารกันภายในองค์กร  การสร้างความผูกพันภายในองค์กร  ตลอดจน
การกระจายอ านาจภายในองค์กร/โครงการฯ  เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการมีความคล่องตัว  โดย
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการยกย่องหรือการให้รางวัลที่เป็นธรรม  ซึ่งผลจากการประเมิน
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นั้นองค์กร/โครงการฯ ต้องท าการพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพและสมรรถนะให้กับบุคลากร  เพ่ือให้
บุคลากรนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และส่งผลถึงความก้าวหน้าใน
สายงาน (Career Part)  หรืออาชีพ  ทั้งนี้จะดูตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลเข้ารับท างาน  การเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากรหรือการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน  การรักษาบุคลากรให้อยู่ในองค์กร  และ
ความก้าวหน้าและการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 ส่วนที่ 2   การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ  จะดูถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร  ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงานหรือต าแหน่งงานที่ท างานนั้นๆ  ตลอดจน
การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่อยู่ในหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์  และการอบรมให้ความรู้ เพ่ือ
เพ่ิมขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  โดยการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
โดยจะดูจากโครงการได้ใช้ผลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและ
การแข่งขัน  ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลท าให้องค์กร/โครงการฯ มีขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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รูปที่ 30  หมวด 5  เกณฑ์การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ 2 

 

 ส่วนที่ 3  ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  เป็นการดูถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ว่าองค์กร/โครงการมีการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมี
ความปลอดภัยในการท างาน  โดยดูถึงระบบในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่วนประกอบต่างๆ  เพ่ือให้
บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  และสามารถรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  และปัจจัยในการสร้างความผาสุกในการจูงใจให้กับบุคลากรตั้งแต่การด าเนินการด้าน
นโยบายจนถึงระดับการปฏิบัติการ  กับบุคลากรทุกระดับ  เพ่ือสร้างความผาสุก  แรงจูงใจ  และมีการ
ส ารวจการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากรในบรรยากาศและสภาพแวดล้อม   เพ่ือใช้เป็น
โอกาสในการปรับปรุง  และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร 
 

   กล่าวโดยสรุป คือ ในส่วนขององค์กรหรือโครงการมีแผนในการด าเนินการสร้างความพึงพอใจ
และความผาสุกของบุคลากรภายในองค์กร  การสร้างแรงจูงใจ  การสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร  รวมถึง
การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Part)  การเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร
เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่บุคลากรขาดความพร้อมในการท างานให้กับบุคลากรใน
องค์กร  เพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะในการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กรให้สูงขึ้น   
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  นอกจากนั้น โครงการต้องมีระบบการประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กรที่มี
ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน   มีความ
เป็นธรรม  โปร่งใส  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กร สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท  เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  และผู้ที่ขาดองค์ความรู้ ในการด าเนินการ
ด้านไหน  ผู้บริหารขององค์กรต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     

 

 

 

รูปที่ 31  หมวด 5  สรุปการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 
หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

  การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจองค์กรว่ามีการจัดกระบวนการ (Approach) การ
ด าเนินการตามภารกิจหลักและภารกิจรอง ตลอดจนงานสนับสนุน งานการให้บริการ  และกระบวนการอ่ืนที่
ส าคัญ  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายและภารกิจนั้นๆ  เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
หรือไม ่

   โดยจุดประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(Approach)   ที่มีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  โดยในกระบวนงานจะต้อง
ประกอบด้วยขั้นตอน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดงาน  เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงและสามารถท าซ้ าได้  โดยบุคลากรทั่วทั้งองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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นอกจากนี้องค์กร/โครงการจะต้องมีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดการรักษาชีวิต  
ทรัพย์สิน  และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น  ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

   เนื่องจากกรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารราชการส่วนกลาง  และมีการก าหนด
มาตรฐานในการท างานในแต่ละภารกิจ  กิจกรรม เป็นมาตรฐานแล้ว  ในฐานะที่ท่านเป็นองค์กร/โครงการฯ  ที่
ต้องน ามาตรฐานการด าเนินงานด้านต่างๆ  มาปฏิบัติ  การตรวจประเมินในหมวดนี้ จะต่างออกไป  โดยเป็นการ
ตรวจการด าเนินงานตามมาตรฐานที่กรมฯ ก าหนด  ว่าหน่วยงาน/โครงการฯ ได้มีการน ามาปฏิบัติแล้วหรือไม่
อย่างไร  และได้มีการเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือไม่
อย่างไร  เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่กรมฯ ก าหนด 
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รูปที่ 33  หมวด 6  สรุปการจัดการกระบวนการ 

หมวด 7  ผลลัพธ์การด้าเนินการ 
 
  เป็นการสรุปผลการตรวจประเมิน และแนวโน้มของส่วนราชการ  ในการด าเนินงานตามหมวด
ต่างๆ  ซึ่งสามารถดูผลลัพธ์จากการด าเนินงานโดยแยกได้ 4 มิติ  ได้แก่  

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

หรือถ้าเปรียบอีกนัยหนึ่งเสมือนแพทย์น าผลจากเครื่องมือในการตรวจต่างๆ  มาวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  
โดยดูผลการตรวจออกมาจาก 4 ด้านว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร   

   ในท านองเดียวกันหมวด 7  เป็นการสรุปผลการตรวจผลการด าเนินงานตั้งแต่หมวด 1 ถึงหมวด 
6   ว่าการด าเนินงานขององค์กรมีจุดอ่อนหรือบกพร่องในการด าเนินงานอย่างไร  ซึ่งการตรวจการด าเนินงานจะ
มีใน 4 มิติ  คือ 
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1. มิติด้านประสิทธิผล   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์  โดยเทียบกับค่าเป้าหมาย  แนวโน้ม
ผลการด าเนินการ    และผลของการด า เนินการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกัน  โดยมุ่งเน้นการบรรลุความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านการให้บริการที่ส าคัญ  โดยเทียบกับค่าเป้าหมาย  แนวโน้มของผลการ
ด าเนินการ  และผลของการด าเนินการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน  
โดยมุ่งเน้นในเรื่องความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ  โดยการแสดงผลการ
ด าเนินการเทียบกับค่าเป้าหมาย  แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และผลของการด าเนินการ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการสร้าง
คุณค่า  กระบวนการสนับสนุน รวมทั้งผลิตภาพ  รอบเวลา  ผลการด าเนินการขององค์กรเทียบ
กับค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน  และการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับท่ีส าคัญ 

4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร   

เป็นการสรุปผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กรที่ส าคัญ  โดยการแสดงผลการด าเนินการเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย  แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และผลของการด าเนินการเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องระบบงาน  การเรียนรู้และพัฒนาของ
บุคลากรในองค์กร  ความผาสุกของบุคลากรในองค์กร  และพฤติกรรมด้านจริยธรรม 

 
 

  จากที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจผลการด าเนินงานขององค์กรในภาพ
กว้าง  เพ่ือความรู้และความเข้าใจในเบื้องต้น  ทั้งนี้เพ่ือการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการปรับ
พฤติกรรมในการท างานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ซ่ึงเกณฑ์ที่
กล่าวข้างต้นทั้งหมด  กรมชลประทานได้ด าเนินงานไปแล้วแทบทั้งสิ้นตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  ซึ่งกรมชลประทานได้ผ่านเกณฑ์รับรองการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐใน (PMQA)  ระดับพ้ืนฐาน (FL : Fundamental Level) แล้ว  
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ภาคผนวก 2 
ตารางการให้คะแนน 

การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา/โครงการชลประทาน 

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  
(180 คะแนน) 

180 
    

 

1.1 การน้าองค์กร  (50 คะแนน) 50          

ก. การก้าหนดทิศทางและการก้ากับ
ดูแลตนเองท่ีดีของโครงการฯ 

40                                  

(1) การน านโยบายกรม ได้แก่ 
วิสัยทัศน์  ค่านิยม  เป้าประสงค์  หรือ
ผลการด าเนินงานที่คาดหวังไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

5                                  

(2)  การด าเนินการของ
โครงการ ตามมาตรการโปร่งใสของ
กรมชลประทาน  และ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร   

5                                  

(3) การถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติ
ทราบ  (วิธีการถ่ายทอด  จ านวน
ช่องทาง  ความถี่ในการถ่ายทอด ตาม
ข้อ 1 และข้อ 2) 

5                                  

(4) การมอบหมายงาน (เป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ)  เช่น  ค าสั่ง
มอบหมายงาน  ฯลฯ 

5                                  

(5)  การติดตามความก้าวหน้า 
และผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
ตามทิศทาง  ค่าเป้าหมาย  และ
ตัวชี้วัด และการทบทวนผลการ
ด าเนินการ 

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 

(6) การรายงานผลการ
ด าเนินการ  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้บริหารทราบ (วิธีการ  
ความถี่) 

5                                  

(7) การสร้างบรรยากาศ  
ความร่วมมือ  ผูกพัน  เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5                                  

ข.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 10                                  

(8)  การด าเนินการของ
โครงการที่ค านึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสังคมในเขตโครงการ เช่น 
การจัดสภาพแวดล้อมในเขต
รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้า
มาติดต่อราชการหรือเข้ามารับบริการ 
รวมทั้งการให้บริการข้อมูลที่ส าคัญต่อ
สังคม 

10                                  

  

1.2 การบริหารยุทธศาสตร์และ
การน้าไปสู่การปฏิบัติ  (25 คะแนน) 

25                                  

(1)  จัดท าแผน 5 ปี และ 1 ปี  
ตามยุทธศาตร์ของโครงการในแต่ละ
ด้าน  

5                                  

(2) วิธีการในการจัดล าดับ
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา  และ
การจัดสรรงบประมาณ 

5                                  

(3) วิธีการวิเคราะห์และจัดท า
แผนการควบคุมภายในและแผน
บริหารความเสี่ยง ตามแนวทางที่กรม
ก าหนด  

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 

  

(4) วิธีการติดตาม คาดการณ์  
และทบทวน  ผลการด าเนินการของ
แผนปฏิบัติการ  5  ปี  เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

5                                  

1.3 การจัดท้าระบบข้อมูล
(65 คะแนน) 

65                                  

(1)  ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
ส าคัญ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (มี
ฐานข้อมูลอะไรบ้าง) 

10                                  

(2)  รอบระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูล และผู้รับผิดชอบ 
(Update Data) 

5                                  

(3)  ระบบการจัดเก็บและการ
ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ  เพ่ือใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงานและการ
ตัดสินใจ 

5                                  

 (3.1)  ระบบการจัดเก็บข้อมูล  
เช่น เป็นระบบ Data Base , Excel , 
GIS, MIS 

5                                  

(3.2)  ระบบการน าข้อมูลมาใช้
ในการด าเนินงาน/แสดงข้อมูลให้
ผู้รับบริการฯ เพ่ือใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน เช่น กราฟแสดงน้ าฝน  
น้ าท่า  น้ าในอ่าง ฯลฯ 

5                                  

(3.3) ระบบฐานข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกรมฯ และของ
โครงการ เช่นตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ 

5                                  
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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 

(3.4)  การด าเนินการรายงาน
ในระบบ  On-line  ของกรมฯ และ
รอบระยะเวลาในการรายงาน 

5                                  

(3.5) ข้อมูลที่น าเสนอบน 
Website และตามแนวทางที่กรม
ก าหนดของโครงการ  เพ่ือเสนอต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  

5                                  

(4) การส ารองข้อมูล 
(Backup)  ความถี่ และผู้รับผิดชอบ 

5                                  

(5) การป้องกันระบบฮาร์ดแวร์ 
และซอร์ฟแวร์ ตามแนวทางท่ีกรมฯ 
ก าหนด  

5                                  

(6) การจัดการความรู้ (KM)  
ของโครงการ  ตามแนวทางแผน
จัดการความรู้ที่กรมฯ ก าหนด เช่น 
คลังความรู้ การท า Cop ฯลฯ 

10                                  

1.4 การพัฒนาองค์กร  (40 
คะแนน) 

40                                  

ก. ระบบงาน 20                                  

(1) การน าระบบเทคโนโลยี 
อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5                                  

(2)  ระบบการประเมินผล
บุคลากรภายในโครงการ การยกย่อง
ชมเชย  และการให้รางวัล 

5                                  

(3)  การสรรหาและการว่าจ้าง
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการ 

5                                  

(4)  การจัดวางอัตราก าลัง
บุคลากรอย่างเหมาะสม 

     
5                                  
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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 

ข. การเรียนรู้ของบุคลากร
และการสร้างแรงจูงใจ 

10                                  

(5)  การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ 

5                                  

(6) การส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career & 
Job Rotation) 

5                                  

ค. การเสริมสร้างความพึง
พอใจและความผาสุกของบุคลากร 

10                                  

(7) การด าเนินงานให้เป็น
ระบบมีแบบแผนที่ชัดเจน อ านวย 
ความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและจัด
เสริมสร้างกิจกรรมความผาสุกในหมู่
คณะ 

 

10                                  

หมวดที่ 2.  การปฏิบัติการโครงการ 
(270 คะแนน) 

270                                  

ก.  การบริหารจัดการโครงการ 10                                  

   (1) มีการจัดท าระบบการหรือการให้
เป็นขั้นเป็นตอนแบ่งงาน การสั่งการที่
ชัดเจนมีเอกสารคู่มือปฏิบัติไปในทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1)  

10                                  

ข. การบริหารจัดการน้้าและ
บ้ารุงรักษา  

260                                  

ข.1 การบริหารจัดการน้้า  (160 
คะแนน) 

160                                  

การวางแผนการส่งน้้า 100                                   
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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 

 

 

 

 

   (1) นโยบายและแนวทางการ
วิเคราะห์ปริมาณน้ าต้นทุน (ROS) ใน
ภาพรวมของโครงการที่มีอ่างเก็บน้ า 
และในกรณีไม่มีอ่างเก็บน้ าให้วิเคราะห์
น้ าท่าเพ่ือการบริหารจัดการ   

10                                  

   (2) นโยบายในการก าหนดพ้ืนที่
ส่งน้ าของโครงการ  การป้องกันระบบ
นิเวศและอุตสาหกรรม  /ในโครงการที่
ไม่มีพ้ืนที่ส่งน้ าให้พิจารณาการระบาย
น้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

10                                  

(3) การจัดท าเกณฑ์การบริหาร
จัดการน้ า เช่น Rule Curve หรือ 
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ าท่าในกรณี
ไม่มีอ่างเก็บน้ าหรืออ่ืนๆ 

10                                  

(4) การวางแผนการและการ
ด าเนินการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์
ของอาคารชลประทานหลักในโครงการ  

10                                  

(5) การจัดท าปฏิทินการปลูก
พืชหรือการจัดท าแผนการระบายน้ าใน
พ้ืนที่โดยแปลงน้ าฝนเป็นน้ าท่า 

10                                  

(6) การก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูก
ตามศักยภาพของน้ าต้นทุนหรือการ
วางแผนการบริหารจัดการน้ าตาม
ศักยภาพของล าน้ า 

10                                  

(7) การส ารวจข้อมูลความ
ต้องการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าก่อนส่งน้ า
หรือการส ารวจศักยภาพในการระบาย
น้ าในล าน้ าที่รับผิดชอบ 

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 

(8) การจัดท าแผนจัดสรรน้ า
รายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห์  
หรือ การจัดท าแผนการบริหารล าน้ า
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

10                                  

(9) มาตรการบริหารจัดการน้ า
ในภาวะวิกฤต 

10                                  

(10) มาตรการ  การเฝ้าระวัง  
และการเตือนภัยในภาวะวิกฤต  

10                                  

การปฏิบัติการส่งน้้า  60                                   

(11) การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้น้ า
ทราบทั้งก่อนและระหว่างส่งน้ า หรือ
การแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในล าน้ าที่รับผิดชอบ 
(ส าหรับโครงการไม่มีอ่างเก็บน้ า) 

5                                  

(12) การควบคุมการส่งน้ า  
(การระบายน้ า) ในระดับต่างๆ 

10                                  

(13) การรายงาน  การ
ประสานงาน  และการแจ้งข่าวสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤต 

5                                  

(14) การด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาภัยจากน้ าในพ้ืนที่
โครงการ 

5                                  

(15) การให้ความช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤต   

10                                  

(16) การส่งเสริมให้มีการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
พ้ืนที่โครงการ 

5                                  

(17)  การติดตามและ
ประเมินผลการส่งน้ าและการ
เพาะปลูก 

20                                  

  ข.2 การซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา  (20 คะแนน) 

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 

         (1) การด าเนินงานบ ารุงรักษา
ปกติ เชิงป้องกันและกรณีเร่งด่วน และ
การประเมินผลการบ ารุงรักษา 

10                  

         (2) การด าเนินงานซ่อมแซม
ปรับปรุงและรายงานประเมินผลการ
ซ่อมแซม 

10                  

  ข.3 การประเมินผลการส่งน้้า  
(50 คะแนน) 

50                                  

(1) การจัดท ารายงานการ
ประเมินการส่งน้ าประจ าฤดูกาล 
สรุปผลเป็นรูปเล่ม ทันเวลา 

20                                  

(2) จัดท ารายงานการประเมิน
การส่งน้ าประจ าสรุปผลเป็นรูปเล่มมี
เนื้อหาครบถ้วน 

30                                  

ข.4 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  (30 คะแนน) 

30                                  

(1) การด าเนินการประกาศ
ทางน้ าชลประทานตามมาตรา 5 และ
มาตรา 8 ของโครงการอย่างไร 

10                                  

(2) การวางแผนการจัดเก็บค่า
น้ าชลประทานตามประกาศมาตรา 8 /
การจัดเก็บรายได้ของโครงการ
ชลประทานตามมาตรา 8 (ถ้ามี) 

10                                  

(3) การดูแล  การอนุมัติ  
อนุญาต และการบริหารจัดการพื้นที่
ราชพัสดุ  และการบุกรุกที่ราชพัสดุ
โครงการ 

10                                  

หมวดที่ 3. การมีส่วนร่วมขององค์กร
ผู้ใช้น้้า ชลประทาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย     
(150 คะแนน) 
 

150                                  
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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 

     3.1 การรับฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  (30 คะแนน) 

30                                  

(1) การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5                                  

(2) การก าหนดช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5                                  

(3) การจัดการข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน   

10                                  

(4)  การน าข้อมูลในการรับฟัง
ความคิดเห็นไปปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

10                                  

  3.2 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้้า
ชลประทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
(60 คะแนน) 

60                                  

(1) การสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน  
คณะกรรมการจัดการชลประทาน 
อาสาสมัครชลประทาน อย่างต่อเนื่อง 
โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัด
เวทีชุมชน ฯลฯ 

10                                  

(2)  การพัฒนาและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้
น้ าชลประทานและคณะกรรมการ
จัดการชลประทาน (JMC)    

10                                  

(3) การพัฒนาและการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งอาสาสมัคร
ชลประทาน 

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 

(4) การวัดความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ าชลประทาน 
และการน าผลปรับปรุงการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้น 

10                                  

 (5) การประเมินความเข้มแข็ง
องค์กรผู้ใช้น้ าชลประทาน  และน าผล
มาปรับปรุงความเข้มแข็งขององค์กรให้
ดียิ่งขึ้น 

10                                  

(6) การพัฒนาภาคีเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังภัยอันเกิดจากน้ า  และ
การประชาสัมพันธ์ 

10                                  

3.3 การบริหารองค์กรผู้ใช้น้้า  
(60 คะแนน) 

60                                  

(1) การจัดท าปฏิทินกิจกรรม
ประจ าปี และการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน 

10                                  

(2) การเข้าร่วมบริหารจัดการ
น้ าของกลุ่มบริหารการใช้น้ า
ชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน
พ้ืนฐาน อาสาสมัคร และ
คณะกรรมการจัดการชลประทาน 

10                                  

(3) การบ ารุงรักษาอาคาร
ชลประทานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

10                                  

(4)  การส่งเสริมให้มีท่ีท าการ
กลุ่มและบอร์ดส าหรับติดประกาศต่าง 
ๆ 

10                                  

(5)  การจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ า
บ ารุงรักษาอาคารชลประทาน 

10                                  

(6)  การส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้ าเพ่ือ
คุณภาพน้ าที่ดี 

10                                  
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ตารางการให้คะแนน (หมวด 4) 
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา/โครงการชลประทาน 

 

ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม

คะแนน 
Le T C Li 

(Wt 0.4) (Wt=0.3) (Wt=0.2) (Wt=0.1) 
หมวดที่ 4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
               (400 คะแนน) 

400      

มิติด้านประสิทธิผล 60      

(1) ร้อยละของการวัดที่จุดวัด
คุณภาพน้ าชลประทานตามจุดวัด
คุณภาพน้ าชลประทานที่ก าหนด 

20      

(2) การประเมินผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจเฉลี่ยต่อไร่ (กก./ไร่) 

20      

(3) ร้อยละความส าเร็จของการ
บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่
โครงการรับผิดชอบ 

20      

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 40      

(4) ร้อยละของผู้ใช้น้ าทุกภาค
ส่วนในเขตพ้ืนที่ชลประทานที่พึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการน้ า 

20      

(5) ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดการข้อร้องเรียนกับจ านวนเรื่อง
ทั้งหมด 

20      

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 

280      

(6) ระดับความส าเร็จการ
เปรียบเทียบแผนและผลรายเดือนการ
บริหารจัดการน้ ากับ ROSหรือวิธีอ่ืน
กับน้ าต้นทุนที่ไม่ใช่อ่างเก็บน้ า 

20      

(7) ร้อยละขององค์กรผู้ใช้น้ า
ชลประทานที่มีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการน้ า 

20      
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ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม

คะแนน 
Le T C Li 

(Wt 0.4) (Wt=0.3) (Wt=0.2) (Wt=0.1) 
(8) ร้อยละของพ้ืนที่

ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า
ชลประทานพื้นฐาน 

20      

(9) ร้อยละของพ้ืนที่
ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มบริหารการ
ใช้น้ าชลประทาน กลุ่มเกษตรกรฯ 
สมาคมฯ และสหกรณ์ฯต่อ พ้ืนที่
โครงการ 

20      

(10)  ร้อยละของการสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง 
โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัด
เวทีชุมชน ฯลฯ เปรียบเทียบกับแผน 

20      

 (11) ร้อยละของแผนควบคุม
ภายในของโครงการที่น าไปใช้
ปฏิบัติงานจริง 

20          

(12) ร้อยละของงานซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบชลประทานและงาน
บรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนใน
แต่ละปตีามพรบ.งบประมาณประจ าปี 

20          

(13) ร้อยละของงานพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้
น้ าที่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้แต่ละปี 

20          

(14) ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

20          

(15) ต้นทุนการบริหารจัดการ
น้ า (บาท/ไร่/ปี) 

20          

(16) ประสิทธิภาพชลประทาน
ในฤดูฝน 

20          
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ข้อพิจารณา 
คะแน
นเต็ม 

ระดับคะแนน 
รวม

คะแนน 
Le T C Li 

(Wt=0.4) (Wt=0.3) (Wt=0.2) (Wt=0.1) 
(17) ประสิทธิภาพชลประทาน

ในฤดูแล้ง 
20      

(18) ร้อยละของพ้ืนที่
ชลประทานที่ได้รับน้ าต่อพ้ืนที่
เป้าหมาย ฤดูฝนและฤดูแล้ง 

20          

(19) ร้อยละของอาคารควบคุม
น้ าในระบบส่งน้ าและในระบบระบาย
น้ าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

20          

มิติที่ 4  การพัฒนาองค์กร 20      

(20) จ านวนองค์ความรู้ (KM) 
ที่เพ่ิมขึ้นในคลังจัดการความรู้ของ
โครงการ 

20      

รวมคะแนน 1,000      
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เอกสารอ้างอิง 
 

1 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน 
 (Fundamental Level  :  FL)  ปี พ.ศ. 2553  ส านักงาน ก.พ.ร. 

2 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) ระดับก้าวหน้า 
 (Progressivel Level  :  PL)  ปี พ.ศ. 2554  ส านักงาน ก.พ.ร. 

3 คู่มือการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน   
 กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ า  ส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า ร่วมกับ 
 ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรมชลประทาน 

4 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 
 ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรมชลประทาน 

5 คู่มือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรมชลประทาน 

6 คู่มือการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
 ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรมชลประทาน 

7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงาน ก.พ.ร. 

8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


