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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน

และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕9 

วันอังคารท่ี 26 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
ณ หองประชุมกรมชลประทาน ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

 
ผูมาประชุม 

1.  นายณรงค  ลีลานนท รธร. รักษาราชการแทน รธบ. ประธานกรรมการ 
2.  นายพรชัย  แสงอังศุมาลี   ผชช.ผค.3 แทน รธร.  รองประธานกรรมการ 
3.  นายทองเปลว  กองจันทร ผส.บอ.    กรรมการ 
4.  นายอัตถพงษ  ฉันทานุมัติ   ผชช.ชป.2 แทน ผส.ชป.2  กรรมการ 
5.  นายเกษม  ไกรสีกาจ  ปน.ชป.3 แทน ผส.ชป.3  กรรมการ 
6.  นายบุญธรรม  ปานเปยมโภช ผจบ.ชป.4 แทน ผส.ชป.4 กรรมการ 
7.  นายสถิต  โพธิ์ด ี ผจบ.ชป.5 แทน ผส.ชป.5  กรรมการ 
8.  นายบุญสม ชลพิทักษวงศ ผจบ.ชป.6 แทน ผส.ชป.6  กรรมการ 
9.  นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7   กรรมการ 
10.  นายชิตชนก  สมประสริฐ ผส.ชป.8   กรรมการ 
11.  นายเกิดชัย  ธัญวัฒนกุล ผส.ชป.9    กรรมการ 
12.  นายสามพาส  หงสคําเมือง สพ.ชป.10 แทน ผส.ชป.10 กรรมการ 
13.  นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ ผชช.ชป.11 แทน ผส.ชป.11  กรรมการ 
14.  นายเนรมิต  เทพนอก ผจบ.ชป.12 แทน ผส.ชป.12  กรรมการ 
15.  นายไพศาล  พงศนรภัทร ผชช.ชป.13 แทน ผส.ชป.13  กรรมการ 
16.  นายศุภณัฐ  ปริยชาต ิ ผจบ.ชป.14 แทน ผส.ชป.14  กรรมการ 
17.  นายบุญชอบ  หอมเกสร รก.ผชช.ชป.15 แทน ผส.ชป.15 กรรมการ 
18.  นายสมศักดิ์  สนทราพรพล ผจบ.ชป.16 แทน ผส.ชป.16 กรรมการ 
19.  นายมนัส  กําเนิดมณี ผส.บค.    กรรมการ 
20.  นายสุจินต  หลิ่มโตประเสริฐ ผอ.สช.    กรรมการ 
21.  นายวชัระ  เสือดี ผชช.บน. แทน ผส.วพ.  กรรมการ 
22.  นางสาวนันทนา  เพ็งคํา ผตป.ผง. แทน ผอ.ผง.  กรรมการ 
23.  นายวชัระ  เสือดี ผชช.บน.    กรรมการ 
24.  นายประพนธ  หิรัญตีรพล ผอ.กพร.   กรรมการ 
25.  นายชัยยะ  พ่ึงโพสภ ผพช.วพ    กรรมการ 
26.  นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ.   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1.  นายจานุวัตร เลิศศิสปเจรญิ ผส.ชป.1   กรรมการ 
2.  นายอุดม ทิพยเดโช ผส.ชป.17    กรรมการ 



 − ๒ − 
3.  นายชัชชม  ชมประดิษฐ ผจน.บอ.   กรรมการและเลขานุการ 
4.  นายพรชัย  ทองดีมีสุข ผสบ.สช.   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1.  นายทองทัช  เฟองลี สพ.ชป.11 
2.  นายไพศาล วรรณเก้ือ วิศวกรชลประธานชํานาญการพิเศษ 
3.  นายธรรมนญู  สงวนสัจวาจา วิศวกรชลประธานชํานาญการ 
4.  นายธวชัชัย  ไตรวารี วิศวกรชลประธานชํานาญการ 
5.  นายอุลิต  รัตนตั้งตระกูล วิศวกรชลประธานชํานาญการ 
6.  นางสมศรี  วิจักษณภูริโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
7.  นายไกรนิธี  รัตนธาดา นายชางชลประทานชํานาญงาน 
8.  นางสาวสารีณี  แกวผลึก วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
9.  นายเอกลักษณ  จันทรนาคา วิศวกรชลประทาน 
10. นางสาวรุงนภา  เติมลาภ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
11. นางสาวญาณิกา  ไชยฮะนิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  -  ไมมี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558 

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขานุการ  แจงใหท่ีประชุมตรวจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯ ครั้งท่ี 1/2558   

- ไมมีแกไข  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 1/2558 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารงุรักษา/
โครงการชลประทาน  

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขานุการ  รายงานการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน  มีสัดสวน
ระหวางการประเมิน ฯ โครงการฯ และการประเมินฯ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๒๐ : ๘๐  ซ่ึงสรุปผล
การประเมินฯ ป ๒๕๕9 ไดดังนี ้
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(1) สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษา ประจําป ๒๕๕9 

คณะทํางาน ฯ ระดับสํานักชลประทาน  ผลการประเมิน ฯ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และฝายสง
น้ําและบํารุงรักษาดีเดน  ดังนี้ 

สชป.๑  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวงอุดมธารา และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 
(มีนายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.2 ) 

สชป.๒  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3 
(มีนายอุดมศักดิ์  สีธิสาร ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.3 ) 

สชป.๓  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนนเรศวร  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๒ 
(มีนายอิศเรศ  พูนทอง  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๒ ) 

สชป.๔  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 
(มีนายสัมพันธ  สวรรคเชิดวิลยั ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.2 ) 

สชป.๕  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 4   
(มีนายถาวร  โพธิ์ชัย  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.4 ) 

สชป.๖  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 9   
(มีนายสุทธิพันธ  ตันตระกูล ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.9) 

สชป.๗  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําชีตอนลางและเซบายตอนลางและฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาท่ี 1 (มีนายรุงชัย  โรจนชัยรัตน ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.1) 

สชป.๘  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๒  
(มีนายสมเกียรติ  เสือแกว  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๒) 

สชป.๙  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนบางปะกงและฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 
(มีนายวุฒิศักดิ์  สุคุณณี ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.1 ) 

สชป.๑๐ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑ 
(มีนายชริศ  เมืองมีทรัพย  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๑ ) 

สชป.๑๑ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือและฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๒ 
(มีนายสุภชัย  ยังพ่ึง  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๒ ) 

สชป.๑๒ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  ท่ี ๓ 
(มีนายปริญญา  กําเนิดทรัพย  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๓ ) 

สชป.๑๓ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพ่ีนอง และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑ 
(มีนายเปยมศักดิ์  วัฏฏางกูร ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๑) 

สชป.๑๔ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๕ 
(มีนายณัฎฐพล  ทับทอง  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๕ ) 

สชป.๑๕ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบนและฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3 
(มีนายปกรณ ณ ศิริ  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.3) 

สชป.๑๖ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๒   
(มีนายอรรคพล  ผองสุวรรณ ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.๒ ) 

สชป.๑๗ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปตตานี  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2  
(มีนายสมพร  ประไพ ทําหนาท่ี  ฝสบ.คบ.2) 
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คณะทํางาน ฯ ระดับภาค  ประเมิน ฯ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
ดีเดน  เพ่ือสงเขาประเมินฯ ในระดับประเทศ  ซ่ึงในป ๒๕๕9   มีดังตอไปนี้ 

ภาคเหนือ  (สชป.๑, ๒, ๓ และ ๔)  ไดแก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวงอุดมธารา และ
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2  สชป.1  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สชป.๕, ๖, ๗ และ ๘)  ไดแก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว  
และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 9  สชป.๖ 

ภาคกลาง (สชป.๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒)  ไดแก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา  และ
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3  สชป.๑2 

ภาคใต (สชป.๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗)  ไดแก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และ
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 5  สชป.๑4 

คณะอนุกรรมการ ฯ ตรวจประเมินฯ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  ใน
ระดับภาค รวม ๔ แหง  ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม ๒๕๕8   สรุปผลการประเมินดังนี้ 

อันดับท่ี ๑   โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3  สชป.12  

จุดแข็ง 

- มีการนําเสนอตามเกณฑการประเมินฯ ไดดี 
- ฝสบ. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง ใฝหาความรู นํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการ

บริหารจัดการน้ําของฝายฯ เอ้ือตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ําในอนาคต 
- การทํางานเปนทีมตั้งแตระดับสํานัก/โครงการ/ฝายฯ ผูบริหารใหการสนับสนุน 
- มีการวิเคราะห SWOT Analysis ของฝายสงน้ําฯ เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคตางๆ ท่ีมี 
- มีการจัดทําฐานขอมูลท่ีดี โดยมีรูปแบบการดําเนินงานและขยายผลท้ังสํานักชลประทาน 
- มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน 
- มีการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนท้ังสวนราชการและสวนทองถ่ินเปนอยางดี 
- มีกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
- เกษตรกรใหความไววางใจในการบริหารจัดการน้ํา เขาถึงประชาชนไดดี 
- มีเทคนิคในการจูงใจใหเกษตรกรตลอดจนผูนําทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการน้ํา 
- เกษตรกรมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 
- มีการแจงเตือนสถานการณตางๆ ใหกับผูใชน้ําไดในระดับแปลงนา 
- มีการวิเคราะหตอยอดผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมผูใชน้ํา 
- มีการจัดวางอัตรากําลังมาชวยงานท่ีเหมาะสม บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
- มีการประชาสัมพันธงานชลประทานอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
- อาคารชลประทานอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 



 − ๕ − 
โอกาสในการปรับปรุง 

- เปนโครงการรับน้ําตอเนื่อง ไมมีแหลงน้ําตนทุนเปนของตนเอง 
- ใชสถิติขอมูลท่ีมีอยูมาปรับปรุงใชในโปรแกรม ROS ของกรม 
- ควรเพ่ิมจุดวัดปริมาณน้ํา Sideflow ในคลองธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี 
- การตั้งแผนการเพาะปลูกควรมาจาก สบ. ไมใชโครงการฯ 

อันดับท่ี ๒  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 9  สชป.๖  

จุดแข็ง 

- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย 
- มีผูบังคับบัญชาคอยใหการสนับสนุน และมีทีมงานท่ีดี 
- สบ. อยูในพ้ืนท่ีมานาน มีความรูและเขาใจปญหา/แนวทางการแกปญหา 
- พยายามปรับปรุงกระบวนงานดานการจัดการน้ํา โดยการนําเทคโนโลยีและสิ่งอํานวย

ความสะดวกมาปรับใชใหเขากับงาน 
- มีแหลงน้ําหลากหลาย สามารถดึงเอามาใช เชน Return flow / ลําน้ําชี 
- มีกลุมผูใชน้ําครอบคลุมเต็มพ้ืนท่ี 
- กลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการปญหาภายในกลุม/ประสานแนวทาง

แกปญหาไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- มีการใหบุคลากรท่ีจะเกษียณสอนงานบุคลากรท่ีจะมารับงานตอ 
- มีการปรับปรุงการสงน้ําแบบรอบเวรเพ่ือใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและปริมาณน้ํา 
- มีการนํา GIS กับ Google earth มาใชในการเก็บขอมูลแปลงกรรมสิทธิ์และจัดรูปท่ีดิน 
- มีเครือขายเฝาระวังอุทกภัย 
- พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีพืชตางชนิดคอนขางนอย ทําใหงายตอการบริหารจัดการน้ํา 
- อาคารชลประทานอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ควรเปรียบเทียบขอมูลดานการจัดการน้ําตามแผน-ผล วามีความถูกตองเปนไปไดหรือไม 
- ระบบฐานขอมูลยงัไมเปนระบบ 
- พ้ืนท่ีอยูปลายคลอง ทําใหไดรับปริมาณน้ําไมเปนไปตามเวลาท่ีตองการ ตองชวยตัวเอง

โดยการลงทุนสูงกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
- ผลักดันกลุมผูใชน้ําท่ีมีความเขมแข็งระดับปานกลางใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 
- ถายทอดความรูเก่ียวกับการบริหารน้ําใหสมาชิกกลุมมากกวานี้ 
- การวางแผนการควบคุมการสงน้ํายังไมเปนระบบ 
- ขาดการหาสาเหตุของความสําเร็จ ความลมเหลว และแนวทางการแกไข (การสรุป

บทเรียน) 
- การประชาสัมพันธสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน 
- ไมมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน มีแตตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 
- ยังไมมีการประกาศมาตรา 8 



 − ๖ − 

อันดับท่ี ๓  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง และฝายสงน้ําและบํารุงรักษท่ี ๒  สชป.๑  

จุดแข็ง 

- ฝสบ. มีความมุงม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
- มีผูบังคับบัญชาคอยใหการสนับสนุน และมีทีมงานท่ีดี 
- เก็บขอมูลเปนระบบในรูปแบบ digital  
- มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน 
- สบ.2 อยูตนน้ํา สามารถบริหารน้ําไดกอนฝายอ่ืน 
- ประชาชนมีความเขาใจระบบเหมืองฝายเกา ทําใหมีความรวมมือกันเขมแข็ง 
- กลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการปญหาภายในกลุม 
- มีการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนท้ังสวนราชการและสวนทองถ่ินเปนอยางดี 
- มีมนุษยสัมพันธดี เขาถึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี 
- มีการจัดวางอัตรากําลังมาชวยงานท่ีเหมาะสม บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
- มีการประชาสัมพันธงานชลประทานอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
- อาคารชลประทานอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ควรอธิบายกระบวนการทํางานท่ีสําคัญๆ เปน KM ใหกับฝายฯ อ่ืนๆ 
- ประชาสัมพันธงานของตนเองท่ีทําสําเร็จใหฝายฯ อ่ืนๆ ทราบ แลวนําขอผิดพลาดหรือขอ

แตกตางท่ีเปนประโยชน นํามาปรับแกใหมีความสมบูรณมากข้ึน 
- ถา สบ.บริหารงานดี ควรมีผลผลิตทางการเกษตรมาแสดงใหเห็นดวย 

อันดับท่ี ๔  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และฝายสงน้ําและบํารุงรักษท่ี 5  สชป.14   

จุดแข็ง 

- ฝสบ. มีความมุงม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
- มีผูบังคับบัญชาคอยใหการสนับสนุน และมีทีมงานท่ีดี 
- บุคลากรของฝายสงน้ําฯ มีความตั้งใจในการทํางานและมีความกระตือรือรน 
- มีกลุมผูใชน้ําท่ีมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินการดานการบริหารจัดการน้ําไดเอง เปน

ระบบ/แบบแผน อยางมีประสิทธิภาพ 
- มีนวัตกรรมเพ่ือใชทุนแรงในการปด-เปดบานระบาย ดวยเครื่องจักรกลแทนการใช

แรงงานคน 
- เจาหนาท่ีอาสาสมัครชลประทานทํางานอุทิศตน 
- มีแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน รองรับสถานการณวิกฤติ 
- อาคารชลประทานอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

โอกาสในการปรับปรุง 

- การบันทึกผล การเก็บรวบรวมขอมูลยังลาชา 
- ขอมูลของฝายฯ ควรตรวจสอบใหชัดเจน 
 



 − ๗ − 
(2) สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทาน 

ประจําป ๒๕๕9 

คณะทํางาน ฯ ระดับสํานักชลประทาน  ผลประเมิน ฯ โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาดีเดน  ดังนี้ 

สชป.๑ โครงการชลประทานเชียงใหม  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 5 
(มีนายณัฐปคัลป  อินวงศ  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.5 ) 

สชป.๒ โครงการชลประทานเชียงราย  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 
(มีนายนพพร  สารพิพัฒน  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.1) 

สชป.๓ โครงการชลประทานพิษณุโลก  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑ 
(มีนายกฤษณ  จันทรแกว  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.๑) 

สชป.๔  โครงการชลประทานสุโขทัย   และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  2 
(มีนายสาธิต  โกสิน  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.2) 

สชป.๕ โครงการชลประทานเลย และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี  2 
(มีนายชัยยันต  สุรสรณ ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.2) 

สชป.๖ โครงการชลประทานมหาสารคาม  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 
(มีนายทองสา  อุทัยประดิษฐ  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.1) 

สชป.๗ โครงการชลประทานยโสธร  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3 
(มีนายวรเศษฐ  ทีปานนทศิริ  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.3) 

สชป.๘ โครงการชลประทานศรีสะเกษ  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 6 
(มีนายกิตติชัย  กัลยาเรือน  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.6) 

สชป.๙ โครงการชลประทานจันทบุรี  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๒  
(มีนายขรรคชัย ไชยคง ทําหนาท่ี ฝสบ.คป.๒) 

สชป.๑๐ โครงการชลประทานเพชรบูรณ  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑ 
(มีนายวรกร  เจริญวงศ  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.๑)  

สชป.๑๑ โครงการชลประทานปทุมธานี และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑ 
(มีนายปญจพล  เพียรพานิช  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.๑) 

สชป.๑๒ โครงการชลประทานชัยนาท  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 4 
(มีนายปยะ  สินไพบูลย  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.4 ) 

สชป.๑๓ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 
(มีนายอัครพงษ  เอกนิธิอัครภูดล  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.1 ) 

สชป.๑๔ โครงการชลประทานเพชรบุรี  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๒  
(มีนายสิทธา  บุญประจวบ  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.๒) 

สชป.๑๕ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3 
(มีนายปญญพงษ  สงพะโยม  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.3 ) 

สชป.๑๖ โครงการชลประทานตรัง  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๔ 
(มีนายภัคธร  เซงงาย  ทําหนาท่ี ฝสบ.คป.๔ ) 

สชป.๑๗ โครงการชลประทานนราธวิาส  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๓ 
(มีนายณรงค  บํารุงกิจดี  ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.๓) 



 − ๘ − 
คณะทํางาน ฯ ระดับภาค  ประเมิน ฯ โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาดีเดน  เพ่ือ

สงเขาประเมินฯ ในระดับประเทศ  ซ่ึงในป ๒๕๕9   มีดังตอไปนี้ 

ภาคเหนือ (สชป.๑, ๒, ๓ และ ๔)  ไดแก โครงการชลประทานเชียงราย และฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาท่ี 1  สชป.2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สชป.๕, ๖, ๗ และ ๘)  ไดแก โครงการชลประทานศรีสะเกษ และฝาย
สงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 6  สชป.8 

ภาคกลาง (สชป.๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒) ไดแก โครงการชลประทานเพชรบูรณ และฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาท่ี ๑  สชป.๑๐ 

ภาคใต (สชป.๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ไดแก โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และฝายสง
น้ําและบํารุงรักษาท่ี 1  สชป.๑3  

คณะอนุกรรมการ ฯ  ไดออกตรวจประเมินฯ โครงการชลประทาน  และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  ใน
ระดับภาค  รวม ๔ แหง  ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕8 แลว ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

อันดับท่ี ๑ โครงการชลประทานศรีสะเกษ และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 6  สชป.8   

จุดแข็ง 

- มีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง เพ่ือนํามากําหนดวิสัยทัศนและการจัดทําแผน 5 ป มี
กลยุทธตางๆ 

- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย 
- มีการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
- มีการทํางานทีม บุคลากรในฝายรวมแรงรวมใจในการทํางานเปนอยางดี มีการ

ประสานงานกับภาคประชาชน และหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี 
- บริหารงานอิสระ เปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง ตัดสินใจดวยตนเอง 
- ขอมูล/ระบบสื่อสาร สมบูรณ 
- สบ. มีความสัมพันธ มีความเขาใจ/ความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีดี 
- ใชแนวทางเกษตรกรมีสวนรวมมาชวยในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 
- กลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง ใหความสนใจเรื่องการบริหารจัดการน้ํา 
- มีการใชจายเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีการนําหลักการบริหารจัดการน้ําแบบน้ํามาก น้ําปานกลาง และน้ํานอยมาเปนเกณฑ

ในการบริหารจัดการ 
- มีรูปแบบ ข้ันตอน การติดตามและประเมินผลการสงน้ําอยางเปนข้ันเปนตอน 
- มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวแบบใชน้ํานอย 
- เกษตรกรมีความสนใจสูงในการใชน้ํา ปลูกพืชหลากหลาย ใชน้ําคุมคา 
- อางเก็บน้ํา อยูใกลกับแหลงทองเท่ียว 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ใหมีการนําผลการ calibrate อาคาร (คา C) มาใชงาน 
- เพ่ิมศักยภาพการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย GIS มาใชงาน 
- ใหมีการนําผลการวางแผนการสงน้ํามาใชท้ังพ้ืนท่ีของฝายสงน้ําฯ 
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- ทําการปรับปรุง Rule curve 
- จัดทํากระบวนงานใหชัดเจน 

อันดับท่ี ๒  โครงการชลประทานเพชรบูรณ และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1  สชป.10   

จุดแข็ง 

- ฝสบ. เปนผูท่ีมีความตั้งใจและกระตือรือรน ใสใจตอการปฏิบัติงาน ริเริ่มและ
ขวนขวายหาความรูใหมๆ ตลอดเวลา 

- ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาและสนับสนุนครุภัณฑ อุปกรณ 
เครื่องมือท่ีใชในการทํางาน 

- มีการวิเคราะห SWOT Analysis ของฝายสงน้ําฯ เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคตางๆท่ีมี 

- มีการกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับกรมฯ ใหสอดคลองกับภารกิจท่ีปฏิบัติงานอยู 
และมีการประเมินผล 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป โดยมีการปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสภาวะ
ปจจุบัน 

- มีการวางแนวทางเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองผูรับบริการ 
- มีการจัดทําแผนท่ี GIS รายงานการเพาะปลูกโดยจัดเก็บทุกวันศุกร 
- มีการประยุกตใชขอมูลและการนําไปจัดทําในรูปแบบโปรแกรม Excel   Google 

Earth และ website เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงาน   
- มีการนําระบบเทคโนโลยี อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือท่ีจําเปนมาใช

ในการปฏิบัติงาน 
- มีการนําคูมือท้ัง 16 เลม ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา มาเปนตนแบบใน

การปฏิบัติงาน 
- มีการคัดเลือกรูปแบบของขอมูล Rule Curve ท่ีเหมาะสมมาใชงาน 
- มีการประสานงาน บูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
- มีโครงการ แหลงน้ําเปนของตัวเอง  
- มี จน.คป. ควบคุม/การคํานวณน้ําใหกับ สบ. 
- ระบบชลประทานม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน อาคารไมถูกทําลาย 
- สามารถกูขอมูลทางอุทกวิทยาของอางเก็บน้ําหวยปาแดง ตั้งแตป 2521 
- มีการตั้งศูนยประมวลและวิเคราะหสถานการณน้ํา 
- มี อส.ชป. ทําหนาท่ี ICO และมีแผนท่ีจะใหหัวหนากลุมผูใชน้ําเปน โดยเนนใหมีจิต

อาสามากข้ึน 
- มีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ขาดการบันทึกขอมูลดานการปรับปรุง ซอมแซม ยอนหลัง ทําใหไมสามารถเชื่อมโยง
หรือวางแผนปรับปรุง แผนปฏิบัติการ การประเมินผล และตัวชี้วัดไดอยางถูกตอง 
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- จัดสรรน้ําใหมีขอมูล สามารถแจกแจงตัวเลขใหกับกลุมเกษตรกรไดอยางโปรงใส และ

ตกลงกันตั้งแตตนกอนการสงน้ํา 
- จัดทําระบบแบงปนน้ําใหเปนรูปธรรม มีเครื่องมือวัดน้ําใหกับกลุมผูใชน้ํา ฝกอบรมให

ความรูกับประธาน คณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา ใหสามารถสื่อสารกับโครงการเปน
วิชาการ 

- จัดทํา MOU การบริหารน้ําและบํารุงรักษา กับผูใชน้ําทุกภาคสวนอยางชัดเจน โดย
กําหนดหนาท่ีของแตละฝายไว 

- การสรางความสัมพันธกับชุมชน ตองมีการประชาสัมพันธมากข้ึน 
- ขาดการวัดปริมาณน้ําในคลองสงน้ํา 
- ไมมีการปรับปรุงปฏิทินการเพาะปลูกใหสอดคลองกับความตองการเพาะปลูกและ

ปริมาณน้ําท่ีมี 

อันดับท่ี ๓  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑  สชป.13   

จุดแข็ง 

- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย 
- มีผูบังคับบัญชาคอยใหการสนับสนุน และมีทีมงานท่ีดี 
- กลุมบริหารการใชน้ํามีศักยภาพสูง สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง เชน การสราง

นวัตกรรมฝายหับเผย ชวยใหการบริหารจัดการน้ําท้ังน้ําจืด น้ําเค็ม มีประสิทธิภาพ 
ลดความขัดแยงของผูใชน้ําในพ้ืนท่ี 

- มีศูนยเรียนรู และศูนยถายทอดความรูดานการบริหารจัดการนิเวศ 3 น้ํา 
- มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ี 
- มีการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังทางดานการบริหาร

จัดการน้ํา และการปองกันภัยทางน้ํา 
- มีเครือขายเฝาระวัง/เตือนภัยอันเกิดจากน้ํา 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ไมมีพ้ืนท่ีสงน้ํา เนื่องจากเปนโครงการปองกันน้ําเค็ม 
- วางกริดพ้ืนท่ีและตั้งเสาระดับวัด ดูระดับความเคลื่อนไหวของน้ํา สามารถหาปริมาณ

น้ําท่ีเพ่ิม โดยการเขียนเปน contour ทุกๆ ชั่วโมง เปรียบเทียบการไหลของน้ําท้ังผืน 
สามารถหาปริมาณน้ําเขาพ้ืนท่ีได 

- จัดทําโทรมาตรโครงการฯ เพ่ือรับขอมูลระดับน้ํา/น้ําฝน 
- เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีใชน้ําในเรื่องเกษตรกรท่ีเพาะปลูกเปนพืชสวน 

อันดับท่ี ๔  โครงการชลประทานเชียงราย และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  ท่ี 1  สชป.2  

จุดแข็ง 

- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย 
- มีผูบังคับบัญชาคอยใหการสนับสนุน และมีทีมงานท่ีดี 
- มีพ้ืนท่ีชลประทานท่ีรับผิดชอบคอนขางมาก 
- กลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง สามารถดําเนินการดานบริหารจัดการน้ําไดเอง 
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- มีน้ําตนทุนคอนขางสมบูรณ 
- มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
- สบ. มีความเขาใจความตองการในการใชน้ําของสมาชิกในพ้ืนท่ี สามารถถายทอด

ความรูตางๆ ใหผูใชน้ํามีความรูเพ่ิมข้ึน 
- มีการอบรมยุวชลกร เพ่ือสืบสานการใชน้ําอยางประหยัดและอาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ี 
- สบ. มีมนุษยสัมพันธและเขาถึงเกษตรกรไดเปนอยางดี 

โอกาสในการปรับปรุง 

- การสงเสริมใหเกษตรกรใชน้ําอยางประหยัด 
- การจัดทําฐานขอมูลดานชลประทานยังมีความคลาดเคลื่อน 
- การจัดทํางบประมาณเพ่ือตอบสนองความตองการยังไมเปนระบบ 
- ปริมาณน้ําตนทุนมีมาก สามารถขยายพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนในอนาคตไดหากมีการ

ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
 

(3) การมอบรางวัลสําหรับ ฝายสงน้ําฯ ดีเดน 

(3.1) ความดีความชอบ 

(ก) ระดับสํานักฯ 

   สชป. ตองพิจารณาใหความดีความชอบไมนอยกวา 4% ท้ัง 2 รอบของการ
พิจารณาความดีความชอบ ดังนี้ 

ก. ฝายสงน้ําฯ ท่ีเปนตัวแทนระดับสํานัก 
ข. ผูอํานวยการโครงการฯ ท่ีฝายสงน้ําฯ ไดคะแนนชนะเลิศอันดับท่ี 1 
ค. หากมีการโยกยายตําแหนง ขอใหสํานักชลประทานตนสังกัดใหม 

เปนผูใหโควตาแทน 

(ข) ระดับกรมฯ 

กรมฯ จะพิจารณาความดีความชอบในรอบ 2 ไมเกิน 1% ดังนี้ 
ก. ฝายสงน้ําฯ ท่ีเขารอบการประเมินระดับกรมฯ (ผูแทนภาค) ทุกราย 
ข. ผูอํานวยการโครงการฯ ท่ีฝายสงน้ําฯ ไดคะแนนชนะเลิศอันดับท่ี 1 

(3.2) การเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน 

กรมฯ จะพิจารณาเลื่อนตําแหนงใหหัวหนาฝายสงน้ําฯ ท่ีไดคะแนนประเมินฯ 
อันดับท่ี 1 และ ท่ี 2 ท้ัง 2 ประเภท ใหไดรับตําแหนงในระดับสูงข้ึน 

(3.3) โลรางวัลเกียรติยศ 

กรมฯจะมอบโลเกียรติยศใหโครงการฯ และฝายสงน้ําฯ แหงละ 1 โล  เกียรติ
บัตรมอบใหเจาหนาท่ีท่ีรวมสรางผลงาน ไมเกิน 5 คน โดยผานความเห็นชอบจาก
สํานักงานชลประทานตนสังกัด 
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(3.4) รายช่ือผูผานการประเมินไดรับรางวัล 

1.  ระดับสํานักงานฯ 

1. นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ ฝสบ.คบ.2 แมกวงอุดมธารา สชป.๑ 
2. นายณัฐปคัลป  อินวงศ ฝสบ.คป.5 เชียงใหม  สชป.๑ 
3. นายอุดมศักดิ์  สีธิสาร ฝสบ.คบ.3 แมวัง   สชป.๒ 
4. นายนพพร  สารพิพัฒน ฝสบ.คป.1 เชียงราย  สชป.๒ 
5. นายอิศเรศ  พูนทอง  ฝสบ.คบ.๒ เข่ือนนเรศวร  สชป.๓ 
6. นายกฤษณ  จันทรแกว ฝสบ.คป.๑ พิษณุโลก  สชป.๓ 
7. นายสัมพันธ  สวรรคเชิดวิลัย ฝสบ.คบ.2 สงน้ําฯสุโขทัย  สชป.๔ 
8. นายสาธิต  โกสิน    ฝสบ.คป.2 สโุขทัย  สชป.๔ 
9. นายถาวร  โพธิ์ชัย    ฝสบ.คบ.4 น้ําอูน  สชป.๕ 
10. นายชัยยันต  สุรสรณ  ฝสบ.คป.2 เลย   สชป.๕ 
11. นายสุทธิพันธ  ตันตระกูล ฝสบ.คบ.9 ลําปาว  สชป.๖ 
12. นายทองสา  อุทัยประดิษฐ ฝสบ.คป.1 มหาสารคาม  สชป.๖ 
13. นายรุงชัย  โรจนชัยรตัน ฝสบ.คบ.1 ลุมน้ําชีตอนลางและเซบายตอนลาง
 สชป.๗ 
14. นายวรเศษฐ  ทีปานนทศิริ ฝสบ.คป.3 ยโสธร  สชป.๗ 
15. นายจํารัส  สวนจันทร  ผอ.คป.ศรีสะเกษ   สชป.๘ 
16. นายสมเกียรติ  เสือแกว ฝสบ.คบ.๒ ลํานางรอง  สชป.๘ 
17. นายกิตติชัย  กัลยาเรือน   ฝสบ.คป.6 ศรีสะเกษ  สชป.๘ 
18. นายวุฒิศักดิ์  สุคุณณี  ฝสบ.คบ.1 เข่ือนบางปะกง สชป.๙ 
19. นายขรรคชัย  ไชยคง   ฝสบ.คป.๒ จันทบุร ี  สชป.๙ 
20. นายชริศ  เมืองมีทรัพย ฝสบ.คบ.๑ โคกกะเทียม  สชป.๑๐ 
21. นายวรกร  เจรญิวงศ  ฝสบ.คป.๑ เพชรบูรณ  สชป.๑๐ 
22. นายสุภชัย  ยังพ่ึง  ฝสบ.คบ.๒ พระยาบรรลือ  สชป.๑๑ 
23. นายปญจพล  เพียรพานิช   ฝสบ.คป.๑ ปทุมธานี  สชป.๑๑ 
24. นายกฤษฎา  ศรีเพ่ิมพันธ ผอ.คบ.โพธิ์พระยา  สชป.๑๒ 
25. นายปริญญา  กําเนิดทรัพย ฝสบ.คบ.๓ โพธิ์พระยา  สชป.๑๒ 
26. นายปยะ  สินไพบลูย   ฝสบ.คป.4 ชัยนาท  สชป.๑๒ 
27. นายเปยมศักดิ์  วัฏฏางกูร ฝสบ.คบ.๑ สองพ่ีนอง  สชป.๑๓ 
28. นายอัครพงษ  เอกนิธิอัครภูดล ฝสบ.คป.1 สมุทรสงคราม  สชป.๑๓ 
29. นายณัฎฐพล  ทับทอง ฝสบ.คบ.๕ สงน้ําฯเพชรบุรี สชป.๑๔ 
30. นายสิทธา  บุญประจวบ ฝสบ.คป.๒ เพชรบุร ี  สชป.๑๔ 
31. นายปกรณ ณ ศิริ  ฝสบ.คบ.3 ลุมน้ําปากพนังตอนบน สชป.๑๕ 
32. นายปญญพงษ  สงพะโยม ฝสบ.คป.3 นครศรธีรรมราช สชป.๑๕ 
33. นายอรรคพล  ผองสุวรรณ ฝสบ.คบ.๒ ระโนด-กระแสสินธุ) สชป.๑๖  
34. นายภัคธร  เซงงาย  ฝสบ.คป.๔ ตรัง   สชป.๑๖ 
35. นายสมพร  ประไพ  ฝสบ.คบ.2 ปตตานี  สชป.๑๗ 



 − ๑๓ − 
36. นายณรงค  บํารุงกิจดี   ฝสบ.คป.๓ นราธวิาส  สชป.๑๗ 

2.  ระดับกรมฯ  

1.  นายจํารัส  สวนจันทร  ผอ.คป.ศรีสะเกษ   สชป.๘ 
2.  นายกฤษฎา  ศรีเพ่ิมพันธ ผอ.คบ.โพธิ์พระยา  สชป.๑๒ 
3.  นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ ฝสบ.คบ.2 แมกวงอุดมธารา สชป.1 
4.  นายนพพร  สารพิพัฒน ฝสบ.คป.1 เชียงราย  สชป.2 
5.  นายสุทธิพันธ  ตันตระกูล ฝสบ.คบ.9 ลําปาว  สชป.6 
6.  นายกิตติชัย  กัลยาเรือน ฝสบ.คป.6 ศรีสะเกษ  สชป.8 
7.  นายปริญญา  กําเนิดทรัพย ฝสบ.คบ.๓ โพธิ์พระยา  สชป.12 
8.  นายวรกร  เจรญิวงศ  ฝสบ.คป.๑ เพชรบูรณ  สชป.10 
9.  นายณัฎฐพล  ทับทอง  ฝสบ.คบ.๕ สงน้ําฯเพชรบุรี สชป.๑4 
10.  นายอัครพงษ เอกนิธิอัครภูดล   ฝสบ.คป.1 สมุทรสงคราม สชป.๑3 

3.  ระดับกรมฯ ดีเดนเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน 

(๑) นายปริญญา  กําเนิดทรัพย  ฝสบ.คบ.๓ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา 
สชป.12 
(๒) นายสุทธิพันธ  ตันตระกูล  ฝสบ.คบ.9 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว สชป.๖ 
(๓) นายกิตติชัย  กัลยาเรือน  ฝสบ.คป.6  โครงการชลประทานศรีสะเกษ  สชป.8   
(๔) นายวรกร  เจรญิวงศ  ฝสบ.คป.๑  โครงการชลประทานเพชรบูรณ  สชป.10 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

๓.๒  การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน 

(๑) สรุปผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ประจําป ๒๕๕9   

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขานุการ  รายงานการคัดเลือก
สถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน เปนการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงได
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐  เพ่ือคัดเลือกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติ  หลาย
สาขา เขารับพระราชทานโลรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ  ณ พลับพลาท่ีประทับมณฑลพิธีสนามหลวง โดยประเภทสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน  
กระทรวงฯ  ไดมอบหมายใหกรมชลประทานดําเนินการคัดเลือก ฯ  และเสนอตอกระทรวง ฯ เพ่ือพิจารณาตัดสิน 

การดําเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน ของกรมชลประทาน มีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑  ผูอํานวยการโครงการชลประทาน/ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา  คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําฯ ดีเดน   เสนอผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน  
จํานวน ๑ สถาบัน/โครงการ ระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 



 − ๑๔ − 
ข้ันตอนท่ี ๒  คณะทํางานฯ ระดับสํานักงานชลประทาน  คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใช

น้ําชลประทานดีเดน (ระดับ สชป.) จํานวน ๑ สถาบัน/สชป. และเสนอผลการคัดเลือกให
คณะอนุกรรมการ ฯ ภายในเดือนมีนาคม ซ่ึงในป ๒๕๕๘  มีดังตอไปนี้ 

สชป.๑ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานฝายน้ํายวม จ.แมฮองสอน 
โครงการชลประทานแมฮองสอน  
(มีนายวิโรจน  มาเทียน ทําหนาท่ี  ฝสบ.คป.2) 

สชป.๒ กลุมบริหารการใชน้ําอางเก็บน้ําแมต๋ํา จ.พะเยา  
โครงการชลประทานพะเยา (มีนายวัชระ  ลิ้มวิเศษศิลป ทําหนาท่ี ฝสบ.คป.2 ) 

สชป.๓ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานคลองซี ๙๔ จ.พิจิตร  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว  
(มีนายวีรพล  จิตรากร ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.๒ )  

สชป.๔ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานโครงการทุงทะเลหลวง (แกมลิง) จ.สุโขทัย  
โครงการชลประทานสุโขทัย (มีนายชวนินทร  สุภาษา ฝสน.คป.กําแพงเพชร 
ฝสน.คป.กําแพงเพชร แทน ฝสบ.คป.1 ) 

สชป.๕ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานเกษตรสมบูรณ จ.สกลนคร  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน 
(มีนายนักรบ  ออนอุระ  ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.6) 

สชป.๖ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานอางเก็บน้ําลําชอระกา จ.ชัยภูมิ  
โครงการชลประทานชัยภูมิ (มีนายโชติพิสิฐ  จิตตปราณี ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.1) 

สชป.๗ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานอางเก็บน้ําหวยสะแบก จ.ยโสธร  
โครงการชลประทานยโสธร  
(มีนายวรเศรษฐ  ทีปานนทศิริ ทําหนาท่ี ฝสบ.คป.3 ) 

สชป.๘ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานอางเก็บน้ําลําตะโคง จ.บุรีรัมย  
โครงการชลประทานบุรีรัมย (มีนายชยกร  ฤทธิรอด ทําหนาท่ี ฝสบ.คป.8) 

สชป.๙ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานบานดอนเจริญ จ.นครนายก  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก 
(มีนายเดชา  ทวีพูล ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.3 ) 

สชป.๑๐กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานเจ็ดซายรวมใจน้ําพระทัยพอหลวง จ.สระบุรี  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนปาสักชลสิทธิ์  
(มีนายวรา  กลัดเนียม ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.2) 

สชป.๑๑  กลุมบริหารการใชน้ําคลองขางคันก้ันน้ําสายบางขนาก-ทาไข จ.ฉะเชิงเทรา 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต  
(มีนายชยพัทธ  เขมทโรนนท ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.1 ) 



 − ๑๕ − 
สชป.๑๒  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานโพงามสามัคคี จ.ชัยนาท  

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ  
(มีนายนพดล  คําชมภู ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.1) 

สชป.๑๓  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานคลอง 11 ขวา 1 ซาย จ.กาญจนบุรี  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน  
(มีนายประพันธ สพเสถียร ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.2) 

สชป.๑๔  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานทายาง-บานลาดพัฒนา จ.เพชรบุรี  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี  
(มีนายสุรชัย  หลักทองคํา ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.2) 

สชป.๑๕  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานเกาะสําโรงพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน  
(มีนายปกรณ  ณ ศิริ ทําหนาท่ี ฝสบ.คบ.3) 

สชป.๑๖  กลุมบริหารการใชน้ําคลองเคียน จ.สงขลา  
โครงการชลประทานสงขลา (มีนายสมยศ  เรืองวิไล ทําหนาท่ี ฝสบ.คป.๓ ) 

สชป.๑๗  กลุมบริหารการใชนาชลประทานบานปยะมิตร ๓ จ.ยะลา  
โครงการชลประทานยะลา (มีนายเถลิงกิตติ์  สุวรรณชาติ ทําหนาท่ี ฝสบ.คป.2) 

ข้ันตอนท่ี ๓  สถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานทุกสถาบัน นําเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบมีสวนรวม ครั้งท่ี 1   โดย
คณะอนุกรรมการ ฯ ทําการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน ใหคงเหลือจํานวน ๔ 
สถาบัน ผลการคัดเลือก มีดังนี้ 

1. กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานโครงการทุงทะเลหลวง (แกมลิง) จ.สุโขทัย 
สชป.4 

2. กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานเกษตรสมบูรณ จ.สกลนคร สชป.5 
3. กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานอางเก็บน้ําหวยสะแบก จ.ยโสธร สชป.7 
4. กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานทายาง-บานลาดพัฒนา จ.เพชรบุรี  

สชป.14 

ข้ันตอนท่ี ๔  คณะอนุกรรมการ ฯ ออกตรวจประเมินในภาคสนาม สําหรับสถาบัน
เกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน ท่ีผานข้ันตอนท่ี 3  ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘  
ผลการคัดเลือกและจัดลําดับไดดังนี ้

อันดับท่ี ๑   กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานเกษตรสมบูรณ จ.สกลนคร จากโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาน้ําอูน สชป.5 ไดคะแนน 86.๐๐ % 

จุดแข็ง 

- กลุมฯ อยูปลายคลอง R-17L-1L เปนกลุมท่ีอยูปลายคลอง ยอมรับในปริมาณน้ําท่ีรับ 
แมจะนอยบางและมากบาง ก็สามารถทําความเขาใจ ตกลงกันไวอยางมีขีดจํากัด 



 − ๑๖ − 
สามารถลดความขัดแยงระหวางสมาชิกได จนยอมรับตามมติกลุม โดยมีการบริหาร
จัดการน้ํา โดยปลายคูสงน้ํารับน้ํากอน   ปไหนน้ํามีนอย ก็จะแบงปนพ้ืนท่ีปลูกรวมกัน 

- กลุมมีการขยายผลการใชน้ํา มีอาชีพของสมาชิกหลากหลาย สมาชิกยอมรับในการ
จัดทํารูปแบบการเกษตรผสมผสานในไรนา ทําใหมีความยั่งยืน แมมีภาวะโลกจะ
เปลี่ยนแปลง สมาชิกจะสามารถดํารงชีพอยูได ทําใหเกิดความม่ันคงดานเศรษฐกิจ 

- การจัดสรรแบงปน ใชวิธีถอยทีถอยอาศัย เห็นอกเห็นใจกัน ไมหมดหวังท่ีจะแกไข
ปญหาความเดือดรอนรวมกัน 

- มีความคิดชวยเหลือตนเองภายในกลุม แกปญหาความยากจนโดยการสรางมูลคาจาก
ผลผลิตกลุมมีความเขมแข็งในดานการผลิตสินคาการเกษตรท่ีมีคุณภาพสูผูบริโภค 
และการตลาดสงผลทําใหสมาชิกผูใชน้ํามีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีความม่ันคงในอาชีพ 

- มีศูนยการเรียนรูในดานการประกอบอาชีพท่ีดี เปนแหลงเรียนรูการทําการเกษตรของ
ชุมชน และผูท่ีสนใจนําเอาไปเปนแบบอยาง 

- มีรูปแบบของความม่ันคงดานน้ํา โดยการขุดสระน้ําสํารองไวใช 
- มีกิจกรรมการเพาะปลูกมะเขือเทศสงโรงงานโครงการหลวงดอยคํา 
- มีการตอยอดกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก ปลูก

ขาวอินทรียไดมาตรฐาน มีใบรับรองจาก USDA ชุมชนขาวฮางงอก ผลิตตามคําสั่งซ้ือ 
มีสมาชิกเขารวมจํานวนมาก และมีการปลูกมะเขือเทศสงโรงงานโครงการหลวง 

- ปราชญชาวบาน (คุณบังอร  ไชยเสนา) มีรายไดประมาณ 7 แสนบาทตอป ปลูก
มะละกอขายตนพันธุ ผลิตและสัตวเศรษฐกิจท่ีมีรายไดสูง ไดแก ลิ้นฟา กบและ
ลูกออด เปนตนแบบของ Smart Farmer อยูในพ้ืนท่ีและมีการจัดแปลงเรียนรูท่ี
หลากหลายประเภทของพ้ืนท่ี เกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer ก็สามารถแนะนําให
สมาชิกกลุมผูใชน้ํา เขาใจและปฏิบัติเปนตนแบบ ทําใหเกิดการขยายการเรียนรูไปยัง
เพ่ือนสมาชิกดวยกัน 

- พ้ืนท่ี 4,084 ไร สมาชิก 329 คน เปนกลุมไมใหญมากทําใหสามารถจัดการไดงาย 
- ประสบความสําเร็จในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทําการเกษตร 
- สรางจิตสํานึกภายในกลุมสมาชิกใหมีความรักในระบบชลประทาน 
- เปนแหลงเรียนรูของการยุวเกษตรกรเขามาศึกษาดูงานและฝกอาชีพ 
- มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ เชน ขาวฮาง ขาวเกษตรอินทรีย สินคาทาง

การเกษตร     ท่ีปลอดสารพิษ และมีการรวมตัวเกิดเปนกลุมจัดการ และแนะนําไปยัง
พ้ืนท่ีท่ีใกลเคียง ทําใหมีมูลคาของสินคามีราคาสูงข้ึน 

- มีวิสัยทัศน คําขวัญ พันธกิจในการบริหารจัดการ 
- มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
- มีแนวคิดท่ีจะยกระดับกลุมฯ เปนสหกรณผูใชน้ํา 
- มีการตัดหญาท่ีข้ึนคันคลองแทนการขุดรากถอนโคน เพ่ือปองกันการกัดเซาะคันดิน 
- มีภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนมายาวนาน 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ควรมีการประเมินความพึงพอใจใหม 70% ของแบบประเมิน 



 − ๑๗ − 
- ควรมีการพัฒนารวมแรงรวมใจในชุมชน เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน เชน ตัดหญา พัฒนา

หมูบาน 
- ความเขมแข็งของกลุมฯ ยังมีโอกาสพัฒนาใหดีข้ึนไดเรื่อยๆ 
- ควรเพ่ิมองคความรูในการบริหารจัดการน้ํา ใหเหมาะสมกับการใชน้ําของพืชแตละ

ชนิด 
- ควรมีการวางเรื่องบุคลากรหรือผูสืบทอดรุนหลังในชุมชน ใหครอบคลุมตั้งแต

กระบวนการน้ําชลประทานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การผลิต และการตลาด 
- การแบงบทบาท และความรับผิดชอบ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีของกลุมฯ ยังไมมีความ

ชัดเจน ประธานกลุมยังไมมีความเขาใจเรื่องการบริหารกลุม การใชน้ํา สวนใหญยัง
เปนรูปแบบเดิมๆ 

- การมีสวนรวมของสมาชิกควรมีมากข้ึน 
- ควรมีการผลิตท่ีสรางรายไดใหสมาชิกอยางม่ันคง 
- กลุมมีเงินกองทุนนอยในการบริหารจัดการ ทําใหไมสามารถดูแลเรื่องสําคัญเรงดวนได 

ตองรอการชวยเหลือจากภาคราชการเปนหลัก 
- จํานวนสมาชิกกลุมยังนอย ควรพิจารณาแจงขาวหรืรอรวบรวมสมาชิกในเขตพ้ืนท่ีเขา

รวมกับกลุมใหมากข้ึน 
- การบริหารจัดการสวนใหญ ยังไมคอยเปนระบบเทาท่ีควร เพียงแตท่ียังไมเกิดปญหา 

เพราะสมาชิกมีความเขาใจและใหความรวมมือกับกลุม 
- ควรปรับปรุงดานการบริหารจัดการน้ําในกลุมผูใชน้ําใหเปนระบบมากข้ึน 
- กลุมยังไมทราบแนวทางในการยกระดับเปนสหกรณผูใชน้ํา 
- กองทุนยังไมไดรับการสงเสริมการใชจาย ทําใหบัญชีรายรับรายจายไมเคลื่อนไหว คงท่ี

ตลอด จะตองมีการเก็บและใชจายดวย 
- มีขอมูล smart farmer ประมาณ 70 % แตไมมีเก็บขอมูลท่ีแนนอน 
- ยังไมมีแผนพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางของปราชญชาวบาน (นางบังอร  ไชยเสนา) 
- ความรวมมือของสมาชิกในการประชุม 
- ควรปรับปรุงฐานขอมูลตางๆ เชน จํานวนสมาชิก จํานวนกลุม พ้ืนท่ี 
- ขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการระหวางความรูกับกลุม 

อันดับท่ี ๒  ไดแก  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานโครงการทุงทะเลหลวง (แกมลิง) จ.สุโขทัย  
โครงการชลประทานสุโขทัย สชป.4 ไดคะแนน  ๘2.๐๐ % 

จุดแข็ง 

- เปนโครงการสูบน้ํา นําสูการรวมตัวกันของสมาชิก ก่ึงบังคับ รวมท้ังการเสียเงินเพ่ือสูบ
น้ําดวย 

- มีแหลงน้ําตนทุนสามารถบอกจํานวนปริมาณน้ําใหสมาชิกไดชัดเจน 
- มีกิจกรรมรวมกัน ทําใหสรางความสามัคคีกับสมาชิกมากมาย 
- กลุมอยูใกลชุมชนเมือง สามารถสงผลผลิตขายไดสะดวก 
- ผูนํากลุมมีจิตอาสา มีความรูในการบริหารจัดการน้ําในเขตพ้ืนท่ีใหเกิดความเขมแข็ง 
- กลุมมีแนวทางดานการพัฒนาอาชีพการเกษตรใหหลากหลาย นอกเหนือจากการทํา

นา เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 



 − ๑๘ − 
- สมาชิกกลุมมีการทําขอตกลงเพ่ือชวยเหลือสังคมและถายทอดความรูเก่ียวกับการทํา

การเกษตรผสมผสาน (ทํา MOU กับกรมบงัคับคดี) 
- เปนกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานท่ีตั้งข้ึนใหม แตมีการวางระบบการบริหารท่ีดี มี

ระบบการบริหาร แบงหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 
- มีทองถ่ินในการสนับสนุน และใหความสําคัญ 
- พ้ืนท่ีชลประทานของกลุมเกิดข้ึนจากการแกไขปญหารวมกัน จึงมีความรักและเห็นอก

เห็นใจกัน 
- ทํานาแบบไลน้ํา แบงพ้ืนท่ีเปน 5 โซน 10 สายน้ํา 
- มีฝายติดตามน้ําเพ่ือสงน้ําใหเปนไปตามแผน 
- กลุมรวมกันดูแลรักษาอาคารชลประทาน 26 แหง 
- ใชเวทีประชาคมลดความขัดแยง 
- กลุมมีแหลงเรียนรูการเกษตร/ผลิตปุยอัดเม็ด 
- อาชีพเสริม หัตถกรรมไมสัก กระเปาเสนพลาสติก ดอกไมจันทน 
- กลุมมีเงิน 320,000 บาท โดยไมไดรวมไวท่ีกลุมบริหารฯ แตแยกเงินไวท่ีแตละ

สายน้ํา เพ่ือใชประโยชนแตละสายน้ํา 
- ปราชญชาวบาน (ลุงยิ่ง) ปลูกไผกิมซุง เพาะเห็ด มะนาวแปนพิจิตร กระชาย ไมสัก 

ขายปุย 
- มีกลุมผูใชน้ําฯ ท่ีเขมแข็ง มุงม่ันบริหารจัดการน้ํา ฝาฝนปญหาอุปสรรค 
- มีหลักคิดท่ีจะนํามาเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการสายน้ําทําหนาท่ีปดเปดน้ําตามขอกําหนด เพ่ือลดความ

ขัดแยง 
- มีแนวทางในการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดใหกับสมาชิก 
- จัดทําแปลงเรียนรู แปลงสาธิต การปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือเพ่ิมรายไดตลอดป 
- วิธีการทํานาแบบไลน้ํา ซ่ึงชวยลดความขัดแยงเรื่องน้ํา 
- มีการกอสรางอางแกมลิงใหม ซ่ึงมีระยะเวลาไมนาน ระบบเองการควบคุมน้ํา ยังมี

ประสิทธิภาพท่ีสมบูรณ 
- ผูนําของกลุมบริหารการใชน้ําใหความสนใจ กระตือรือรน และพยายามเขาใจตอระบบ

การบริหารน้ําซ่ึงเปนลักษณะสูบน้ํามาใชงาน 
- หัวหนาและผูใชน้ําของกลุมพ้ืนฐานตางๆ เริ่มเขาใจระบบการบริหารจัดการน้ํา ทําให

บริหารจัดการไดดีข้ึน  
- การขยายผลของการชวยเหลือดานวิสาหกิจชุมชน กําลังขยายตัวไปในทิศทางท่ีดี 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ขาดการสํารวจรายได หรือคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
- ยกระดับกลุมเปนนิติบุคคล  
- ควรบริหารจัดการน้ําในแตละภาคสวน 
- การสงเสริมเรียนรูยังขยายผลนอย อนาคตอาจจะเขมแข็ง 
- ระบบการสงน้ําเปนระบบระบายน้ํา สมาชิกตองสูบน้ํา ควรตั้งสถานีสูบน้ําถาวร 



 − ๑๙ − 
- ควรสงเสริมมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตท่ีเกิดจากการบริหารจัดการน้ําท่ีมีประโยชน

มากกวานี้ 
- ควรมีการพัฒนาในดานองคความรูดานการเกษตรหรือเพาะปลูกพืชในแตละประเภท 

ตลอดจนความตองการใชน้ําของพืช 
- ควรมีการขยายผลการใชน้ําในการทําการเกษตรท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสมาชิก

ความม่ันคงในอาชีพการเกษตร 
- ความกาวหนาของกลุมเกิดจากภาวะผูนําของประธานกลุมเปนหลัก ควรมีการวาง

ระบบและสรางคนรุนหลังใหมีบทบาทมากข้ึน หลายๆ คน 
- การศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอยาง ไมไดเปนตัวแทนของเกษตรกรท่ีใชน้ําอยางแทจริง 

จึงไมคอยสะทอนความสําเร็จท่ีเกิดจากการไมรับน้ําชลประทาน 
- ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเกษตร การแปรรูป การตอยอดตางๆ เพ่ือใหสมาชิกมี

รายไดสูงข้ึน 
- ควรปรับปรุง/สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ใหครอบคลุม

ทุกหนวยงาน/ภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
- เนื่องจากกลุมเพ่ิงเริ่มตนวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นควรมีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ เพ่ือให

เกิดความยั่งยืน 
- ควรจะปรับปรุงเรื่องการชวยเหลือกลุมเกษตรกรในกลุมในเรื่องการจัดทํากลุม

การเกษตร การแปรรูปใหมากข้ึน เพ่ือเปนการยกระดับรายได และการสรางมูลคาเพ่ิม
สินคาการเกษตร 

อันดับท่ี ๓  ไดแก กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานอางเก็บน้ําหวยสะแบก จ.ยโสธร  โครงการ
ชลประทานยะโสธร สชป.7  ไดคะแนน ๗1.8๐ % 

จุดแข็ง 

- เคยไดรับรางวัลสูงสุดมาแลว ควรรักษาความยอดเยี่ยมไวได 
- มีความภาคภูมิใจบริหารจัดการน้ําไดดีเยี่ยม 
- อปท. ใหการสนับสนนุเครื่องมือ งบประมาณในการบริหาร 
- ดําเนินงานตามคําแนะนําของสวนราชการอยางเครงครัด 
- มีกลุมบริษัทรับซ้ือผลผลิตของโครงการหรือเกษตรกรควรมีการขยายเต็มพ้ืนท่ี 
- มีปริมาณน้ําตนทุนมา 
- กลุมมีความสามารถในการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและหลากหลายตาม

มาตรฐานของบริษัทท่ีสนับสนุน 
- กลุมสามารถสรางรายไดจากการใชน้ําชลประทาน เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานเศรษฐกิจ

ใหกับครอบครัว 
- น้ําตนทุนมีมากสงน้ําไดท่ัวถึง สงน้ําจากปลายคลองรับน้ํากอน ตนคลองรับน้ําท่ีหลัง 
- มีเงินกองทุน 72,662 บาท และถูกนําไปใชประโยชนโดยกําหนดกรอบวงเงินกูแก

สมาชิก ยอดกู 50,000 บาท และเอาไปใชซอมแซม 20,000 บาท 
- มีกลุมการเกษตรพันธสัญญากับบริษัทเอกชน ทําใหมีรายไดสูงถาทําผลผลิตไดตาม

สัญญา หากทําผลผลิตไมไดก็ไมขาดทุน เพราะบริษัทลงทุนเอง 
- อาชีพเสริม การประมง ทําปลาสม และทอผาไหม 
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- มีกิจกรรมโรงเรียนชาวนา ผลิตปุยอัดเม็ดขายสมาชิกกระสอบละ 350 บาท 
- มีการสงเสริมอาชีพใหแกสมาชิก เชน การทําการเกษตรแบบ Contact Farming กับ

บริษัทเอกชน 
- มีโครงการแปรรูปสินคา และปุยอินทรีย 
- มีความโดดเดนในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือขอความชวยเหลือ 
- มีการจัดตั้งโรงเรียนชาวนา เพ่ืออบรมและใหความรูแกสมาชิก 
- มีการจัดรอบเวรดารสงน้ําตามขอตกลงของสมาชิก 
- มีแหลงเก็บกักน้ําท่ีเปนของกลุมหวยสะแบก และกลุมใกลเคียง ไดแก อางเก็บน้ําหวย

สะแบก  มีปริมาณฝนตกสูง ทําใหปริมาณน้ําท่ีเก็บกักในอางสามารถทําการเพาะปลูก
ในพ้ืนท่ีฤดูแลง  ซ่ึงสามารถวางแผนไดเกือบเต็มพ้ืนท่ี 

- มีการติดตอตอกับผูผลิตสินคาการเกษตรแปรรูป มีการตกลงเปนลักษณะ Contract 
Farming มีการรับประกันรายได ประกันความเสียหายถาเกิดข้ึน ทําใหสมาชิกภายใน
กลุมมีความม่ันคง 

- ดานราคาสินคาการเกษตร และลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากโรคแมลงตางๆ 
ฯลฯ ทําใหมูลสินคาการเกษตรสูงข้ึน 

- มีการจัดตั้งกลุมแปรรูปสินคาการเกษตร เชน ขาวปลอดสารพิษ ปลาหมึก การเลี้ยง
กบ ฯลฯ 

- มีการผลิตพืชท่ีหลากหลาย สงผลใหกลุมมีความเขมแข็ง 
- มีการบูรณาการกับสวนราชการตางๆ ท่ีหลากหลาย ตั้งแตโครงสรางพ้ืนฐานดาน

วิชาการ และการตลาด 
- มีน้ําตนทุนท่ีเพียงพอและปริมาณมาก ทําใหไมมีความเสี่ยงดานการขาดแคลนน้ํา 
- กลุมบริหารมีจิตอาสาและเขมแข็ง ในการใหบริหารผูใชน้ํา 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ควรยกระดับของกลุมจากกลุมบริหารการใชน้ําใหเปนนิติบุคคล 
- ควรสงเสริมการตลาดใหมากพืชท่ีเพาะปลูก 
- ควรสงเสริมการเพาะปลูก กิจกรรมของกลุมครบวงจร 
- ควรสงเสริมใหกลุมเรียนรู ปริมาณน้ํา การวัดปริมาณน้ําท่ีสงเขาแปลงเพาะปลูก การ

แบงปนน้ําตามปริมาณ 
- ยังชวยตนเองไมไดในการบํารุงรักษา ตองพ่ึงพา อปท.อยูและหนวยงานราชการอ่ืนๆ 

แนะนํา 
- ขาดความคิดริเริ่มเปนของตนเอง มักทําตามกฎเกณฑ 
- เพาะปลูกพืชตามเปาหมายตลาด ไมไดเนนปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
- ควรเพ่ิมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีชลประทานในชวงฤดูแลงใหมากข้ึน และท่ัวถึง 
- ฤดูแลงมีน้ําตนทุนมากเพียงพอ แตขาดกิจกรรมการเกษตรและปลูกนอย (ขาว) 

เนื่องจากราคาขายไมจูงใจการผลิตและยังหาแนวทางการผลิตท่ีเหมาะสมไมได 
- ยังไมสามารถสงเสริมใหสมาชิกกลุมผูใชน้ําทําการเกษตรการเพาะปลูกไดเต็มพ้ืนท่ีของ

กลุม 
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- ไมมีความโดดเดนเพ่ิมเติมจากเม่ือ 5 ปท่ีแลวมากนัก 
- ควรจะชักชวนใหสมาชิกภายในกลุมทําการเพาปลูกในฤดูแลงใหมากข้ึน เนื่องจาก

ปริมาณน้ําหลังฤดูนาปมีปริมาณสูง แตมีการเพาะปลูกในฤดูนาปรังนอยมาก ทําใหเสีย
โอกาสเพ่ิมรายได ท้ังๆ ท่ีมีปริมาณน้ําเพียงพอ 

- ควรขยายพ้ืนท่ีรับประโยชนของโครงการเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการใชน้ําเกิดประโยชนสูงสุด 
- ควรมีการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยการแนะนําการปลูกพืชตางๆ เพ่ือใหใช

พ้ืนท่ีไดเต็มพ้ืนท่ี เนื่องจากมีปริมาณน้ําเพียงพอ 

อันดับท่ี ๔  ไดแก  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานทายาง-บานลาดพัฒนา จ.เพชรบุรี โครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี สชป.14 ไดคะแนน 66.7๐ % 

จุดแข็ง 

- กลุมรวมตัวดวยการตองการแกไขปญหารวมกัน 
- ภายในกลุมมีปราชญชาวบานท่ีมีความสามารถสูงทางการเกษตร เชน งานวิจัย งาน

บันทึกขอมูล    ทําบัญชีการเกษตร และมีความรักในการทําการเกษตร 
- ท่ีตั้งกลุมฯ อยูตนคลองมีความไดเปรียบในการรับน้ําจากอาคารชลประทาน 
- ผูนํากลุมมีความรูเก่ียวกับงานวิจัยตางๆ เพ่ือสนับสนุนการใหมีการใชน้ําในการ

เพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม 
- ท่ีตั้งกลุมอยูในพ้ืนท่ีท่ีเขาถึงไดงาย เหมาะแกการดูงาน 
- พ้ืนท่ีรับน้ําชลประทาน กลุมมีการเพาะปลูกท่ีหลากหลาย เชน ไมผล ขาว บอปลา ท่ี

สามารถบริหารการใชน้ําอยางเหมาะสม 
- มีงานวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา เพ่ือแกปญหาดิน น้ํา พันธุขาว ทําใหผลผลิตขาว

ตอไรมีปริมาณสูง 
- กําหนดอนาคต โดยจะมีขาวท่ีเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี 
- มีศูนยขาวชุมชน 
- มีน้ําตนทุนมาก สงไดท่ัวถึง หนาแลงปไหนน้ํานอยจะหยุดการสงน้ํา เปนการลดความ

ขัดแยงของสมาชิก 
- เนนการพูดคุยกับสมาชิกทุกวันท่ี 28 เพ่ือลดความขัดแยง 
- ปราชญชาวบาน (ลุงสุริยะ) ปลูกตาล กลวย มะนาว ชมพูเพชรสายรุง มะละกอ

ฮอลแลนด 
- ไมเก็บเงินสมาชิก จะใชเงินเพ่ือการบริหารงานจะประสานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 
- กลุมเปนงานวิชาการมาใชแกไขปญหาในกลุมท้ังดานพืชท่ีปลูก (ขาว) ดิน การให 
- มีการตั้งกลุมขาวอินทรีย 
- รณรงคสมาชิกใหใชน้ํานอย 
- ไมมีปญหาดานการขาดแคลนน้ําในภาคการเกษตร 
- ชุมชนมีการทําการเกษตรแบบพอเพียง ไรนาสวนผสม เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 
- มีศูนยขาวชุมชนเปนแหลงเมล็ดพันธุขาวของกลุม 
- มีการประสานงานกับเจาหนาท่ีชลประทานดานการจัดสรรน้ํา ทําใหการสงน้ําตางๆ 

เปนไปดวยความราบรื่น ปญหาอุปสรรคมีนอย  
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- สมาชิก หัวหนากลุมพ้ืนฐาน มีการประชุมพบปะกันเสมอทุกๆ เดือน ทําใหปญหาดาน

การบริหารจัดการน้ําท่ีเกิดข้ึนไดรับการแกไขกอนท่ีจะลุกลามใหญโตข้ึน 
- มีการศึกษาของการเกษตร เปนระบบใหมรูปของงานวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา ซ่ึง

เปนการวิจัยเฉพาะทองถ่ิน เพ่ือแกไขปญหาใหชุมชนและกลุมเกษตรกร กลุมผูใชน้ํา
ดวยตนเอง 

- มีการรวบรวมสมาชิก เพ่ือจัดการสินคาการเกษตรใหมีมูลคาสูงข้ึน 
- มีเกษตรกรตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จ เรื่องการวางแผนการเพาะปลูก การทํา

การเกษตรผสมผสานเปนตัวอยางใหสมาชิกได 
- มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติไดจริง 
- มีความเชี่ยวชาญดานขาว 
- มองภาพท้ังระบบ เปนอยางพ่ีนองเกษตรกรนอกกลุม 
- มีการกําหนดวันประชุมประจําทุกวันท่ี 28 ของเดือน  
- มีแนวคิดสรางรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเอง 
- มีการวิจัยน้ําในเข่ือนพบวามีสารเซริกาซ่ึงเหมาะท่ีใชปลูกขาว 
- สามารถคัดเลือกพันธขาวท่ีใชน้ํานอยประมาณ 800 ลบ.ม./ฤดู 
- มีการบริหารจัดการน้ําทุกภาคสวน 
- คณะกรรมการกลุมบริหารฯ ทํางานรวมกัน และทําหนาท่ีแทนกันได 
- มีการตั้งหัวหนาคูอยูตนคูและรองหัวหนาอยูปลายคู 
- ใชปฏิทินการปลูกขาว หวานวันแมเก่ียววันพอ 
- เห็นความสําคัญของตนน้ํา 
- มีการทํางานรวมกับภาครัฐ เชน ชลประทาน พาณิชยจังหวัด 

โอกาสในการปรับปรุง 

- ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารงานสงน้าํใหเปนรูปธรรม 
- ควรนําความรูการเกษตรมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการน้ําใหประหยัดและขยาย

พ้ืนท่ีสงน้ําในฤดูแลง 
- ควรพัฒนาระบบการเกษตรและเผยแพรสูสมาชิกใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจน 
- ควรพัฒนาระบบการตลาด เนื่องจากพ้ืนท่ีกลุมตัดถนนเพชรเกษม มีโอกาสท่ีคน

ภายนอกมารับซ้ือผลผลิตลงสูภาคใต อาจเปนจุดแขงขันของตลาดทายาง (หนองบวย) 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมของชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการน้ําท่ียั่งยืน 
- ควรมีการถายทอดความรูดานการวิจัยตางๆ ใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจ ในการทํา

การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
- ควรมีการขยายผลการเพาะปลูกพืชตางๆ แกสมาชิกผูใชน้ําใหมีการใชประโยชนใน

พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
- กลุมบริหารการผูใชน้ําฯ ยังไมมีท่ีทําการเปนของตนเอง ตองอาศัยท่ีทําการของ

ผูสูงอายุ ทําใหการติดตอประสานงาน การเผยแพรขอมูลขาวสารทําไดยาก 
- บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการยังไมไดปฏิบัติตามอยางแทจริง มีเพียงจํานวน ท่ี

ไดรับการแตงตั้งจะมามีสวนรวมในการบริหารกลุม 
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- พ้ืนท่ีกลุมมีมาก 25,292 ไร สมาชิกมาก 1,653 คน ควรมีการเก็บเงินมาเพ่ือไวใช

ในการพัฒนาหรือซอมแซมเรงดวน มากกวาจะพ่ึงพาหนวยงานราชการ 
- ควรทําผลงานวิจัย ขยายผลใหสมาชิกไดใชประโยชนไดอยางท่ัวถึง 
- การพัฒนาศักยภาพยังไมท่ัวถึงท้ังกลุม 
- การนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ไรนาสวนผสมมาใชยังไมท่ัวถึงท้ังกลุม 
- การวิจัยการเกษตรมีวัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือกลุมผูใชน้ําดวยกันนั้นยังไมชัดเจน 

และการขยายผลงานวิจัยยังไมแนนอนและเดนชัดจะชวยเหลือสมาชิกดวยกันอยางไร 
- ลักษณะยังเปนเฉพาะตัว และงานท่ีรวมกับสถาบันการศึกษา ยังเนนไปลักษณะ

วิชาการ ยังไมเกิดการขยายผล 
- ขาดการจัดระบบการเงิน 
- ไมมีการจัดตั้งกองทุนชลประทาน แตไดรับการสนับสนุนจาก อบต. ประธานกลุม 
- คณะกรรมการกลุมยังขาดการฝกอบรม 
- มีสมาชิกผูใชน้ําท่ีนําความรูจากศูนยพันธชุมชนไปใชประมาณ 60% ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมด 1,653 คน เทากับประมาณ 992 คน ซ่ึงยังอยูในเกณฑต่ํา 
เพราะฉะนั้นจะตองมีการประชาสัมพันธขอดีของความรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดให
มากข้ึน 

ข้ันตอนท่ี ๕  สถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานทุกกลุม (17 สถาบัน) เขาสูเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบมีสวนรวมครั้งท่ี 2   และประกาศผลประเมินการใหคะแนนของ
คณะอนุกรรมการฯ พรอมกับจัดพิธีมอบเงินรางวัล 

(๒)  การสงสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดนเขาคัดเลือกในระดับกระทรวงฯ 
ประจําป ๒๕๕9 

คณะกรรมการ ฯ คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ระดับกรม  
พิจารณาสงสถาบันเกษตรกร ฯ เขาคัดเลือก ฯ ในระดับกระทรวง  เพ่ือพิจารณาตัดสินใหเปน
สถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดนแหงชาติ ซ่ึงการคัดเลือก ฯ ประจําป ๒๕๕9 นี้ ขอ
เสนอสถาบันเกษตรกร ฯ เขาพิจารณา ๒ อันดับ ดังนี้ 

 
อันดับท่ี ๑  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานเกษตรสมบูรณ จ.สกลนคร  

จากฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 6 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน   
สํานักงานชลประทานท่ี 5 

อันดับท่ี ๒  กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานโครงการทุงทะเลหลวง (แกมลิง) จ.สุโขทัย  
จากฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1  โครงการชลประทานสุโขทัย   
สํานักงานชลประทานท่ี 4 
 

(๓) การมอบรางวัล 

 (3.1) รางวัลโลรางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัล 

ก.ระดับประเทศ รับพระราชทานโลรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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สถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดนแหงชาติ จะเขารับพระราชทานโล

รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ ณ พลับพลาท่ีประทับมณฑลพิธีสนามหลวง 

ข.ระดับกรม มอบโลรางวัลและเกียรติบัตร และเงินรางวัล 

ข.1 โลรางวัล  กรมชลประทานมอบใหแกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน
ดีเดน 

รางวัลดีเดน  โลสีทอง  อันดับท่ี ๑ – ๔ 
รางวัลชมเชย  โลสีเงิน  อันดับท่ี ๕ – ๑๗ 

ข.2 เกียรติบัตร   
ทุกกลุม ท่ีผานการคัดเลือกจากสํานักงานชลประทาน 

ข.3 เงินรางวัล 
เงินรางวัลสําหรับสถาบันเกษตรกรฯ ท่ีไดรับการคัดเลือก  
รางวัลท่ี ๑      เปนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
รางวัลท่ี ๒      เปนเงิน     ๗๐,๐๐๐.-  บาท 
รางวัลท่ี ๓      เปนเงิน     ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
รางวัลท่ี ๔      เปนเงิน     ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
รางวัลชมเชย   เปนเงิน    ๑๐,๐๐๐.- บาท 

ค. การมอบรางวัล 

ค.1 การมอบโลและเกียรติบัตร 
พิธมีอบโลรางวัลและเกียรติบัตรใหแกประธานกลุมฯสถาบันเกษตรกร

ผูใชน้ําชลประทานดีเดนแตละรางวัล กรมฯมอบใหผูอํานวยการสํานักงาน
ชลประทาน เปนผูพิจารณามอบตามความเหมาะสม ภายหลังจากพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

ค.2 การมอบเงินรางวัล 
พิธีมอบรางวัล  จะมีพิธีมอบในวันจัดกระบวนการมีสวนรวม ครั้งท่ี 2 ใน

ข้ันตอนท่ี 5 (จัดพิธีมอบในวันท่ี 3 กันยายน ๒๕๕8 แลว ณ โรงแรมพัทยาปารค จ.
ชลบุรี) 

 

(3.2)  รางวัลความดีความชอบ  สําหรับเจาหนาท่ีของกรมชลประทาน 

ก.โควตาสํานักงานชลประทาน  (ใหพิจารณาความดีความชอบไมนอยกวา ๔% 
กรณีท่ีเปนตัวแทนสํานักฯ ท้ังการประเมินฯ ฝายสงน้ําฯ และสถาบันเกษตรกรฯ ดีเดน ให
พิจารณาความดีความชอบไมนอยกวา ๔.๕% ) โดยจะตองพิจารณาใหท้ังรอบท่ี ๑ (เดือน
ตุลาคม ๒๕๕8 – เดือนมีนาคม ๒๕๕9) และรอบท่ี ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๕9 – เดือน
กันยายน ๒๕๕9) 
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ผคบ./ผคป. ของโครงการฯ ท่ีสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําฯ ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดนแหงชาติ 
ฝสบ.คบ./ฝสบ.คป. ของฝายสงน้ําฯ ท่ีสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําฯ ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ระดับสํานักงาน
ชลประทาน 

 
รายชื่อผูท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบ มีดังนี้ 

1.  นายวโิรจน  มาเทียน  ฝสบ.คป.2 แมฮองสอน สชป.๑ 
2.  นายวัชระ  ลิ้มวิเศษศิลป   ฝสบ.คป.2 พะเยา  สชป.๒ 
3.  นายวีรพล  จิตรากร ฝสบ.คบ.๒ ทาบัว   สชป.๓ 
4.  นายชวนินทร  สุภาษา  ฝสน.คป.กําแพงเพชร แทน ฝสบ.คป.1 สุโขทัย 

สชป.๔ 
5.  นายนักรบ  ออนอุระ ฝสบ.คบ.6 น้ําอูน   สชป.๕ 
6.  นายโชติพิสิฐ  จิตตปราณี ฝสบ.คบ.1 ชัยภูมิ  สชป.๖ 
7.  นายวรเศรษฐ  ทีปานนทศิริ ฝสบ.คป.3 ยโสธร  สชป.๗ 
8.  นายชยกร  ฤทธิรอด ฝสบ.คป.8 บุรีรัมย   สชป.๘ 
9.  นายเดชา  ทวีพูล ฝสบ.คบ.3 นครนายก  สชป.๙ 
10.  นายวรา  กลัดเนียม ฝสบ.คบ.2 เข่ือนปาสักชลสิทธิ์  สชป.๑๐ 
11.  นายชยพัทธ  เขมทโรนนท ฝสบ.คบ.1 พระองคไชยานุชิต  สชป.๑๑ 
12.  นายนพดล  คําชมภู   ฝสบ.คบ.1 บรมธาตุ  สชป.๑๒ 
13.  นายประพันธ  สพเสถียร ฝสบ.คบ.2 พนมทวน  สชป.๑๓   
14.  นายสุรชัย  หลักทองคํา ฝสบ.คบ.2 เพชรบุรี  สชป.๑๔   
15.  นายปกรณ  ณ ศิริ  ฝสบ.คบ.3 ปากพนังบน  สชป.๑๕   
16.  นายสมยศ  เรืองวิไล  ฝสบ.คป.๓ สงขลา  สชป.๑๖   
17.  นายเถลิงกิตติ์  สุวรรณชาติ ฝสบ.คป.2 ยะลา  สชป.๑๗   

 
ข. โควตากรม ฯ  (ใหรางวัลความดีความชอบเพ่ิมอีกไมเกิน ๑ % จากเดิมท่ี

สํานักงานชลประทานใหมา) โดยกรมฯ จะพิจารณาใหในรอบท่ี ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๕9 
– เดือนกันยายน 2559) 

ผอ.คบ./ผอ.คป. ของโครงการฯ ท่ีสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําฯ ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดนแหงชาติ 

ฝสบ.คบ./ฝสบ.คป. ของฝายสงน้ําฯ ท่ีสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําฯ ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดนแหงชาติ และ
สถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ในอันดับท่ี ๒ – ๔ 

ค.รายช่ือผูท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบมีดังนี้ 

1.  นายกาญจน  หมวกกุล ผอ.คบ.น้ําอูน สชป.๕ 
2.  นายชวนินทร  สุภาษา ฝสน.คป.กําแพงเพชร แทน ฝสบ.คป.1 

สุโขทัย สชป.๔ 
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3.  นายนักรบ  ออนอุระ  ฝสบ.คบ.6 น้ําอูน  สชป.๕ 
4.  นายวรเศรษฐ  ทีปานนทศิริ   ฝสบ.คป.3 ยโสธร  สชป.๗   
5.  นายสุรชัย  หลักทองคํา  ฝสบ.คบ.2 เพชรบุรี สชป.๑๔ 
 
สําหรับนายชวนินทร  สุภาษา ฝสน.คป.กําแพงเพชร ไดรับมอบหมายใหเปนท่ี

ปรึกษาและเขารวมกิจกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ตามบันทึก
โครงการชลประทานสุโขทัย ท่ี สชป 4.07/378/2558 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอ
สนับสนุนเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ประจําป 
พ.ศ. 2559 กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานโครงการทุงทะเลหลวง (แกมลิง) โครงการ
ชลประทานสุโขทัย ซ่ึง ผส.ชป.4 ไดอนุมัติ เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2558  

 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 
4.๑ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารงุรักษา/โครงการ

ชลประทาน 

4.1.1  การปรับปรุงเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

1)  ปรับปรุงเกณฑโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาและโครงการชลประทาน 

นายเนรมิต  เทพนอก  ผจบ.ชป.12 แทน ผส.ชป. 12 กรรมการ เสนอให
คณะอนุกรรมการฯพิจารณากําหนดมาตรฐานการใหละเอียดแตละรายการ ของตัวชี้วัดให
คณะทํางานระดับสํานัก ระดับภาค ไดเขาใจตรงกันเปนมาตรฐานเดี่ยวกัน  ทําใหการใหคะแนน 
ของคณะกรรมการแตละชุด เปนธรรมสําหรับผูไดรับการประเมิน 

นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ  มอบใหคณะอนุกรรมการฯนําไป
พิจารณาเพ่ิมเติม 

 

การปรับแกเกณการประเมิน บทท่ี 7 เกณฑการประเมิน 

หมวดท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของการวัดท่ีจุดวัดคุณภาพน้ําชลประทานตามจุดวัดคุณภาพน้ําชลประทานท่ี
กําหนด 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
รอยละของจํานวนจุดท่ีวัดคุณภาพน้ําท่ีวัดจริงตอจุดวัดท่ีกําหนด หมายถึง การ

ตรวจวัดการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบวัดคุณภาพน้ําตามขอกําหนดของสํานักบริหาร
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จัดการน้ําและอุทกวิทยากําหนดใหมีการตรวจวัดตามเกณฑมาตรฐานการวัดคุณภาพน้ํา ท่ี
โครงการตองมีการกําหนดไวลวงหนาและกําหนดระยะเวลาวัดไวอยางชัดเจน 

นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ  การวัดคุณภาพน้ํามีปจจัยหลากหลาย ท่ี
โครงการควบคุมไมได เชน ปริมาณน้ําท่ีจะระบายทําใหเจือจางอาจไมมีน้ําตนทุน เชนปนี้น้ํานอย 
เม่ือคุณภาพน้ําเสีย วัดแลววัดคุณภาพน้ําแลวตัวชี้วัดจะไมผาน  ควรเนนใหมีการวัดเปนขอมูลก็
เพียงพอ สวนการบริหารจัดการเปนเรื่องของโครงการท่ีจะดําเนินการในทางปฏิบัติจะแกไขได
บาง ไมไดบาง ตามสถานการณ แตการวัดตองเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  ดังนี้ควรนับจํานวนครั้ง
ของการดําเนินการวัดก็เพียงพอ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การประเมินผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเฉลี่ยตอไร(กก./ไร) 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเฉลี่ยตอไร ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานจากการปลูก

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวท่ีเปนพืชเศรษฐกิจหลักของโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด 
เชน ขาวออย ขาวโพด ฯลฯ ท่ีเปนพืชหลักในเขตชลประทานท้ังในฤดูฝนและฤดูแลงสําหรับพืช
อายุยาวตลอดป เชน พืชสวน ออย คิดผลผลิตครั้งเดียว 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีโครงการรับผิดชอบ 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดจํานวนพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝน + ฤดูแลง โดยคิดจากพ้ืนท่ี

ชลประทานของโครงการนั้นๆ 
นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ  ตัวชี้วัดนี้เปลี่ยนไปตามตัวชี้วัดท่ี

กระทรวงกําหนดใหวัด เนื่องจากพ้ืนท่ีการเพาะปลูกในเขตชลประทานผลและแผนท่ีวางไว มี
ความแตกตางกันมาก  การเพาะปลูกมากก็ไมเปนผลดีตอเกษตรกร ตองมองภาพรวมท้ังระบบ  
เนื่องจากปลูกมากแลวไมสามารถขายได ถึงตองกําหนดใหมีการวางแผนกับการบริหารใหพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเปนไปตามแผนใหมากท่ีสุด  จึงเปนวัดตัวชี้วัดท้ังทางบวกและลบ  ความตางของ
คะแนนอยูท่ี ± 3.5 % ยิ่งหางมากยิ่งไดคะแนนนออย 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของผูใชน้ําทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีชลประทานท่ีพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการน้ํา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดคุณภาพการใหบริการของโครงการท่ีมีตอลูกคาตามรายละเอียดแบบ

ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจท่ีกําหนด โดยจะดูในเรื่องความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการน้ําของโครงการ 

นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ  เดิมเปนการวัดเฉพาะภาคเกษตร ไม
สามารถครอบคลุมความพึงพอใจการบริหารจัดการน้ําของโครงการฯได  สมควรเพ่ิมภาคตางท่ี
อยูในเขตชลประทานดวย  แมวาเงินทุนหมุนเวียนจะวัดความพึงพอใจแลวก็ตาม  โครงการก็
สามารถเพ่ิมเติมไดบางสวนเพ่ือใหทราบความพึงพอใจของใหบริการ  โดยใหเจาหนาท่ีแจกจายไป
ยังประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี ท่ีไมไดทําเกษตรใหความเห็นได จึงเปลี่ยนเปนทุกภาคสวน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียนกับจํานวนเรื่องท้ังหมด 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดความสําเร็จในการจัดการขอรองเรียนของโครงการท่ีลงทะเบียนเปน

หนังสือราชการ     วาไดมีการดําเนินการจัดการในเรื่องรองเรียนมาดําเนินการมีผลเปนอยางไร
โดยตั้งคามาตรฐานไวตามท่ีกําหนด ในการนับจํานวนขอรองเรียน ใหนับจํานวนเรื่องขอรองเรียน
ท่ีดําเนินการแลว ตามกรณีการดําเนินการเรื่องขอรองเรียน ดังนี้ : 

กรณีท่ี 1 เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองเรียนท้ังหมด และได
แจงผูรองเรียนทราบเชน เรื่องรองขอโครงการ และไดรับงบประมาณแลว หรือ 
กอสรางแลวเสร็จ 
กรณีท่ี 2 เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงาน
เจาของเรื่องดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทาเยียวยาปญหาความ
เดือดรอนของผูรองเรียนตามความเหมาะสม และไดชี้แจงใหผูรองเรียนทราบเชน 
เรื่องรองเรียนกรณีไดรับผลกระทบจากการกอสราง ซ่ึงไดแจงใหบริษัท หรือ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการทําความเขาใจใหผูรองเรียนทราบแลว เปนตน 
กรณีท่ี 3 เรื่องท่ีดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรองเรียน (เชน พน
วิสัยดําเนินการแลว) และไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูรองเรียนเชน เรื่องท่ีไดถายโอน
ภารกิจแลว หรือ อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ท่ีไมใชหนวยงานภายใน
กรมชลประทาน 
กรณีท่ี 4 เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืน เพ่ือทราบ หรือ ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
แลว และไดแจงใหผูรองเรียน ทราบหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องตอ 
กรณีท่ี 5 เรื่องรองเรียนท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เรื่องท่ี
อยูในกระบวนการทางศาล เรื่องรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผู
รองเรียนทราบตามควรแกกรณี 
กรณีท่ี 6 เรื่องเสนอขอคิดเห็น ท่ีพนวิสัยดําเนินการ หรือ เปนกรณีท่ีหนวยงานได
ดําเนินการอยูแลวและไดชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
กรณีท่ี 7 กรณีท่ีเปนการเสนอขอคิดเห็นท่ีมีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประสาน
ขอมูล และเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหารและไดชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
กรณีท่ี 8 กรณีท่ีเปนเรื่องตอบชี้แจงขาวผานสื่อมวลชน ไดดําเนินการตอบชี้แจงขาว
ไปยังสื่อมวลชนและ นําเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบแลว 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จการเปรียบเทียบแผนและผลรายเดือนการบริหารจัดการน้ํากับ 
ROSหรือวิธีอ่ืนกับน้ําตนทุนท่ีไมใชอางเก็บน้ํา 

  คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการเปรียบเทียบแผนและผลการสงน้ําโดยเปรียบเทียบปริมาณน้ําของฤดูกาล 

โดยดูความแตกตางระหวางแผนและผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 – 10 ไมมีแกไข 



 − ๒๙ − 
ตัวช้ีวัดท่ี 11  รอยละของแผนควบคุมภายในของโครงการท่ีนําไปใชปฏิบัติงานจริง 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดโครงการไดมีการจัดทําแผนควบคุมภายในและนําแผนควบคุมภายในของ

โครงการมาใชในการดําเนินงานของโครงการ  โดยดูจากแผนและผลการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 รอยละของงานซอมแซมปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยท่ีแลว
เสร็จตามแผนในแตละปตามพรบ.งบประมาณประจําป 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานซอมแซม  ปรับปรุง และงานบรรเทา

ภัยทางน้ําท่ีแลวเสร็จตามแผน  โดยวัดแผนผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ วัดราย
โครงการโดยใหโครงการทําเปนรายละเอียดรายโครงการโดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามงบประมาณท่ี
ไดรับ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 รอยละของงานพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําท่ีแลวเสร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวแตละป 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดแผน-ผลการดําเนินงานของโครงการในงานพัฒนาและเสริมสรางความเข็ม

แข็งองคกรผูใชน้ําท่ีแลวเสร็จตามแผนในแตละป 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบประมาณภาพรวม แยกตาม หมวด
รายยจาย และงบลงทุน ท่ีเปนไปตามแผน(ตามรายงานกองแผนงานตรวจสอบขอมูลจากกองแผนงานเปน
หลัก) 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดรอยละการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน หมวดรายจายอ่ืนๆ ตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของโครงการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 15  ตนทุนการบริหารจัดการน้ํา (บาท/ไร/ป) 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการคํานวณตนทุนการบริหารจัดการน้ํา  โดยเปนการคํานวณงบประมาณ  ตั้งแต 

เงินเดือน คาจาง ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ งบบริหาร หารดวยพ้ืนท่ี
เพาะปลูกของโครงการท้ังในฤดูฝนและฤดูแลง(ไมรวมลูกจางชั่วคราวในงบลงทุน) 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน เปลี่ยนจากเดิมหาผลผลิตขาวตอปริมาณน้ํามา
เปนการหาประสิทธิภาพ 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูฝนซ่ึงหมายถึงอัตราสวน

ท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําสุทธิท่ีจะตองใหแกพืช (Net Water Application) ตอ
ปริมาณน้ําท้ังหมดท่ีตองใหแกพืช (Gross Water Application) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 17 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแลง 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของการชลประทานในฤดูแลงซ่ึงหมายถึง

อัตราสวนท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําสุทธิท่ีจะตองใหแกพืช (Net Water 
Application) ตอปริมาณน้ําท้ังหมดท่ีตองใหแกพืช (Gross Water Application) 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 ไมมีแกไข 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของอาคารควบคุมน้ําในระบบสงน้ําและในระบบระบายน้ําท่ีอยูในสภาพใช
งานไดดี 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการตรวจสอบถึงสภาพอาคารควบคุมน้ําชลประทานของโครงการวาอยูในสภาพ

ใชงานไดดีเปนจํานวนเทาใด  เม่ือเทียบกับปริมาณอาคารควบคุมน้ําท้ังหมด  เพ่ือจะดูถึงความ
สอดคลองกับการตั้งงบประมาณงานซอมแซม  ปรับปรุงของโครงการ 

ตัวช้ีวัดท่ี  20 ไมมีแกไข 

ตัวช้ีวัดท่ี  21 ตัดออก 

๒)  ปรับปรุงเกณฑฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

การปรับแกเกณ บทท่ี 7 เกณฑการประเมิน  

หมวดท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1, 2 ไมมีแกไข 

ตัวช้ีวัดท่ี 3   รอยละความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลงท่ี
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษารับผิดชอบ 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
เปนการวัดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จากการ

บริหารจัดการน้ําของโครงการตลอดฤดูฝนและฤดูแลง  โดยพ้ืนท่ีดังกลาวจะตองอยูในแผนการสง
น้ําของฝายสงน้ําและบํารุงรักษา และเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 - 9 ไมมีแกไข 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 ตัดออก 
ตัวช้ีวัดท่ี 11 - 19 ไมมีแกไข 

มติท่ีประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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4.1.2  กําหนดการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  ประจําป ๒๕60 

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขา นําเสนอแผนการดําเนินการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ  ประจําป 2560 ดังนี้  

• สัมมนาเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑการประเมินฯ จากวันท่ี 10 – 12 กุมภาพันธ 2559  
• ฝายสงน้ําฯ และโครงการ ฯ จัดทําเอกสารเสนอสํานักงานชลประทาน ภายใน  ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๙ 
• คณะทํางานฯ ระดับสํานัก ฯ ประเมินฯ และสงผลการประเมินฯ ใหคณะทํางาน ฯ 

ระดับภาค ภายใน ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
• อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ท่ีผานการประเมินระดับสํานัก

ชลประทาน จํานวน ๓๔ คน ระหวางวันท่ี 20 - 22 เมษายน ๒๕๕๙ 
• คณะทํางาน ฯ ระดับภาค ประเมิน ฯ และสงผลใหคณะอนุกรรมการ ฯ ภายใน ๓๑ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
• ฝายสงน้ําฯ และโครงการฯ ท่ีเปนตัวแทนระดับภาค สงเลมเอกสารการประเมินฯ ให

คณะอนุกรรมการฯ ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  (หากเลยกําหนด จะถูกตัดสิทธิ์) 
• คณะอนุกรรมการ ฯ ออกไปประเมินฯ ฝสบ.  20 มิถุนายน – 20 สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
• โครงการฯ เขามานําเสนอการประเมินฯ ใหคณะอนุกรรมการ ฯ ท่ีกรมชลประทาน       

สามเสน ๒2 – ๒6 สิงหาคม ๒๕๕9 
• สรปุผลและเสนอผลการประเมิน ฯ ใหกรม ฯ ทราบ ภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

นายชัยยะ พ่ึงโพสภ  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรรมการ ขอเลื่อน
การจัดสัมมนาเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑการประเมินฯ จากวันท่ี 10 – 12 กุมภาพันธ 2559 เปน
วันท่ี 17 – 19 กุมภาพันธ 2559  ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน  อ.ปาก
เกร็ด  จ.นนทบุรี 

 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

4.1.3 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน 

(๑) กําหนดการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ประจําป ๒๕60 

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขา นําเสนอแผนการดําเนินการ
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน  ประจําป 2560 ดังนี้  

 
• โครงการ ฯ คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานอยางนอย  ๑ สถาบัน เสนอ

สํานักงานชลประทานพิจารณา ภายใน 29 กุมภาพันธ ๒๕๕9 
• คณะทํางานฯ ระดับสํานักงานชลประทาน ตรวจสอบเอกสารและคัดเลือกสถาบัน

เกษตรกรผูใชน้ําชลประทานดีเดน ๑ สถาบัน  และเสนอผลการคัดเลือกให
คณะอนุกรรมการฯ ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม ๒๕๕9  โดยทุกสํานักงานฯ  
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• เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติของสถาบันฯ ท่ีผาน

การคัดเลือกในระดับ สชป. ระหวางวันท่ี 3 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 
• คณะอนุกรรมการ ฯ ตรวจคัดเลือกสถาบันเกษตรกร ฯ ท้ัง ๑๗ แหง ในเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี ๑ (รอบแรก) ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 
๒๕๕9  และสรุปผลเบื้องตนใหได ๔ แหง  

• คณะอนุกรรมการ ฯ ออกตรวจคัดเลือก สถาบันเกษตรกร ฯ ท้ัง ๔ แหง ระหวางเดือน 
มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕9 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี ๒ (รอบตัดสิน) ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม – 2 
กันยายน ๒๕๕9 

• คณะกรรมการ ฯ ระดับกรม พิจารณาตัดสิน และสรุปผลการคัดเลือกฯ เสนอ อธช. 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือก ฯ (ระดับกระทรวง) ภายในกันยายน ๒๕๕9 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

4.1.4  การจัดทําเอกสารประเมินคุณภาพการบริหารจัดการฯ 

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขา   การดําเนินการในป ๒๕60 
นี้ ทุก ฝสบ. จะตองสงเอกสารเขารับการประเมิน โดยโครงการฯ จะคัดเลือกฝายสงน้ําฯ ของ
โครงการฯ  ท่ีมีผลคะแนนจากการประเมินสูงสุด เปนตัวแทนของฝายสงน้ําฯ ในโครงการฯ ท่ีจะ
เขาแขงขันรับการประเมินฯ ของคณะทํางานรดับสํานักงานชลประทาน  ท้ังนี้ ขอใหแตละ
สํานักงานชลประทาน เปนผูรวบรวมเอกสารการประเมินฯ ของโครงการฯและฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาทุกฝาย ฯ พรอมกับจัดทําเปนไฟล PDF สงใหมายังเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
ฝายพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา(พน.บอ.) ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดวย 

นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ   มีความจําเปนตองจัดทํารายงานอยูอีก
หรือไม  สําคัญมากหรือไม  

นายมนัส  กําเนิดมณี ผส.บค.กรรมการ   ไดเรียนชี้แจงดังนี ้

1.  เปนการปรับปรุงขอมูลของฝายสงน้ําฯ ใหเปนปจจุบัน 
2.  เม่ือมีการโยกยายเปลี่ยนตําแหนงจะทําใหผูมาแทนสามารถถายทอด เรียนรู 

บทบาทภารกิจของ ฝสบ. ใหคนใหมไดเร็วข้ึน 
3.  เปนสวนหนึ่งแสดงถึงผลงานของ ฝสบ.คบ. และ ฝสบ.คป. ท่ีไดปฏิบัติและมีการ

บันทึกไวเปนหลักฐาน 
 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

4.๓  การทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ  ขอทราบผลการประเมินสมรรถนะท่ี
ผานมาเปนอยางไร มีประโยชนอยางไรบาง ควรมีการจัดทดสอบอีกหรือไม หากเห็นสมควร จะ
ขอเปนมติท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป  
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นายชัยยะ พ่ึงโพสภ  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรรมการ –  ชี้แจง

วา  ในการประเมินสมรรถนะ จะมีแบบสอบถามขอคิดเห็น รวมอยูดวย ผลการวัดความพึงพอใจ
ในการทดสอบประเมินสมรรถนะฯ พบวามีความพึงพอใจลดลง และมีขอคิดเห็นไดดังนี้ 

ผลการทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ป 2556  
มีผูเขาทดสอบจํานวน 528 คน ผานเกณฑ คะแนน 50 % จํานวน 171 คน 

ไมผาน 357 คน 

ผลการทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ป 2557 
มีผูเขาทดสอบจํานวน 524 คน ผานเกณฑ คะแนน 50 % จํานวน 289 คน 

ไมผาน 235 คน  สําหรับคะแนนหมวดท่ีไดคะแนนต่ําสุด คือหมวด PMQA 

ขอคิดเห็นจากผูไดรับการประเมิน 
- ควรการจัดประชมุยอยระดับ ระดับ สํานักงานชลประทาน 
- ฝสบ.ท่ีสอบไดคะแนนเกิน เกินรอยละ  55 ควรไดรับการยกเวนเขาฝกอบรม 
- ตองมีการอบรม จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ 
- ควรแยกการประกวดเปนภาค 
- การประเมินฯ ฝายสงน้ําฯ ไมใชการแขงขัน 
- ใหเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเปนแบบ Workshop 
- สชป. ไมสงคนท่ีคะแนนต่ํามาอบรม 

 
1. วัตถุประสงคของการทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

1)  สอบความรูความเขาใจของฝายสงน้ําฯ ทางวิชาการ 
2)  จัดทําเปนขอมูลใหกับผูบริหารเพ่ือการพิจารณาเลื่อนระดับ 
3)  เปนขอมูลเพ่ือนําไปประกอบการประเมินระดับตางๆ 
4)  เปนชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากฝายสงน้ําฯ สะทอนเพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงระบบการประเมิน 

2.  ข้ันตอนการทดสอบ 
1)  ภาคเชา สอบวิชาความรู 
2)  ภาคบาย ทําการใหตอบแบบสอบถามและความคิดเห็น 

3.  สนามสอบและขอสอบ 
สนามสอบ  จะทําการทดสอบรายภาค 4 ภาค 
    ภาคเหนือ สชป.1, 2, 3, 4 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สชป. 5, 6, 7, 8 
    ภาคกลาง สชป. 9, 10, 11, 12, 13 
    ภาคใต สชป. 14, 15, 16, 17 
ขอสอบ  จะแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติประธาน

ออกขอสอบดําเนินการ 

4. การควบคุมการสอบ  ควรมีคณะกรรมการรวมการตรวจและควบคุมการสอบดวย 
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นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ การออกขอสอบจะดําเนินการอยางไร 

นายสุจินตื  หล่ิมโตประเสริฐ ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
กรรมการ เสนอ นายมนัส  กําเนิดมณี ผส.บค.กรรมการ  เปนประธานการออกขอสอบ  

 

มติท่ีประชุม      1) เห็นชอบใหมีการดําเนินการสอบ 
  2) ท่ีประชุมมีมติให นายมนัส  กําเนิดมณี ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลเปน
ประธานการออกขอสอบการประเมินสมรรถนะ 
 

4.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทํางานฯ 

1.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ํา
ชลประทานดีเดน  

 
เนื่องจากเปนการเปลี่ยนชื่อใหตรงกับคําสั่งกรมฯ เปลี่ยนชื่อสํานัก/กองใหม จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อ

ใหถูกตอง 
 

2.  คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผูใชน้ํา
ชลประทานดีเดน 

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขา    รายงานตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ ประชุมเพ่ือปรับเกณฑ เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน  2558  มีมติเสนอขอตัด 
ชื่อ รธร.ออกจากคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากมี รธบง นําคณะแลวไมจําเปนตองท้ัง สองรอง
อธิบดี สายการคัดเลือกสถาบันมีผองกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนกรรมการแลว 
และ ผชช. ประวัติฯ ชวยดําเนินการแทน 

นายณรงค  ลีลานนท รธร.ประธานกรรมการ  เห็นดวยตดั รธร. ออก และใหนาย
ประวัติ  มงคลเนาวรัตน เปนรองประธานคนท่ี 1 และ ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา เปนรองประธานคนท่ี 2 

 
3.  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับภาค 

นายทรงศักดิ์  เสาวัง พน.บอ. กรรมการและผูชวยเลขา คณะทํางานฯป 2560 มีการ
แกไขเปลี่ยนประธานเปนผูอํานวยการสํานักชลประทานใหมแตละภาค  และเปลี่ยนคณะทํางาน
และเลขานุการ เปนหัวหนาฝายบริหารจัดการน้ําและผูชวยเลขานุการ เปนหัวหนาฝายปรับปรุง
บํารุงรักษา และหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบริหารจัดการน้ํา ตามประธานคณะทํางาน
สํานักงานชลประทานนั้น ๆ  เปลี่ยนเปนดังนี้ 



 − ๓๕ − 
ภาคเหนือ สชป.1, 2, 3, 4 ให ผส.ชป.2 เปนประธานคณะทํางาน และให 

บน.ชป.2 เปนคณะทํางานและเลขนุการ  ปบ.ชป.2 เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
และสพ.ชป.2 เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สชป.5, 6, 7, 8 ให ผส.ชป.7 เปนประธาน
คณะทํางาน และให บน.ชป.7 เปนคณะทํางานและเลขนุการ  ปบ.ชป.7 เปนคณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ และสพ.ชป.7 เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ภาคกลาง สชป.9, 10, 11, 12 ให ผส.ชป.9 เปนประธานคณะทํางาน และให 
บน.ชป.9  เปนคณะทํางานและเลขนุการ  ปบ.ชป.9 เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
และสพ.ชป.9  เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ภาคใต สชป.13, 14, 15, 16, 17 ให ผส.ชป.13 เปนประธานคณะทํางาน 
และให บน.ชป.13 เปนครธทํางานและเลขนุการ  ปบ.ชป.13 เปนคณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ และสพ.ชป.13 เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

องคประกอบคณะทํางานอ่ืนคงเดิม 

4.  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับสํานักงานชลประทาน  
องคประกอบ คงเดิมเปล่ียนช่ือสํานักชลประทาน  เปนสํานักงานชลประทาน 

 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอท้ัง 4 ขอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นาย ชิดชนก สมประเสรอฐ ผส.ชป.8 กรรมการ เสนอคะแนนท่ีโครงการเสนอ หรือ
สํานักงานชลประทานเสนอไปนั้น คณะอนุกรรมการไมควรนํามารวมดวย ใหตัดคะแนนท่ีได
ประเมินระดับภาคออก เม่ือคณะอนุกรรมการฯ ทําการประเมินฯใหเริ่มตนใหคะแนนใหม 

มติท่ีประชุม     รับทราบตามเสนอ 
 
ปดประชุม       เวลา  16.30 น. 
 

 

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

(นางสาวรุงนภา  เติมลาภ) 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

.................................. 
(นางทรงศักดิ์  เสาวัง) 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


