บทสรุปผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้ทบทวนนโยบายการกำกับองค์การที่ดี และ
มาตรการ/โครงการ ภายใต้นโยบายดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เป็นรูปธรรม แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยทุกสำนัก กอง ได้ลงนามรับทราบนโยบายการ
กำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อใช้เป็นกลไกบริหารจัดการงานตามภารกิจเชิงรุก ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ 4 ด้าน
ดังนี้
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำและ
บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และกรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคม ผลการดำเนินงานในภาพรวม
ตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) พัฒนาแหล่งน้ำโดยเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำ 104.50 ล้าน ลบ.ม.
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 0.29 ล้านไร่ 2) พัฒนาระบบการแพร่กระจายน้ำในระดับแปลงนาให้ครอบคลุมพื้นที่ 86,980
ไร่ 3) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ได้แก่ โครงการเพิ่ม
น้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะที่ 1 พร้อมทั้งประ
ประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 52 โครงการ
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการ
ให้บริการบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม โดยวางมาตรฐานงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เป็น
ระบบ บริหารจัดการน้ำ โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ 202 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 57,279 กลุ่ม
คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) รวม 8 คณะ รวมทั้งสิ้น 321 คณะ 2) การจัดการข้อร้องเรียน จำนวน
2,685 เรื่อง 3) การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมชลประทาน 10 ช่องทาง ผลสำรวจความพึง
พอใจต่อภาพรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) การตอบโต้ข่าวปลอม (เฟกนิวส์) เพื่อลดความสับสนของประชาชน ได้
ร้อยละ 100 เร็วที่สุดเป็นอันดับ 1 จากการจัดอันดับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4) การได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ (Best of the best) สาขาการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ประเภทรางวั ล สั ม ฤทธิ ผ ล
ประชาชนมีส่วนร่วมจากสำนักงาน ก.พ.ร. ผลงานโครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ
3. ด้านองค์การ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็น
รูป ธรรมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ผ่านการวางกลยุทธ์ อย่างเป็นระบบ ผลการดำเนินงานในภาพรวม
ตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/กอง
เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน 2) การพัฒนาระบบ Cen-Project เพื่อใช้ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธิ์สำหรับ โครงการ/แผนงานในทุกแหล่งงบประมาณ
3) การพัฒนาระบบบริหารเงินงบประมาณ BIS (Budget Information System) ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำนัก/กอง ส่วนกลาง ป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน
4) การพัฒ นาระบบขออนุญาตใช้น้ำ ระบบออกหนังสืออนุญาตการใช้น้ำ ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อ
รายงานการประกาศทางน้ำมาตรา 5 และมาตรา 8 ระบบติดตามประกาศทางน้ำมาตรา 5 และมาตรา 8
ระบบบริ ห ารการจัด เก็บ ค่าชลประทาน 5) การติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานอ่า งเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 82 แห่ง 6) การจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่าย

งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาทุจริตของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมผ่านเว็บไซต์
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
ทั ก ษะ กรอบแนวคิ ด และความสามารถ (Smart Worker) ยกระดั บ การปฏิบ ัต ิ งานของบุ คลากร ผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
และประเมินผลโครงการผ่านระบบ (E-Training) รวม 4,906 ราย 2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่านิยม
(Water for all) วัฒนธรรม ในรูปแบบ Infographic คลิป VDO และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ
โดยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา มีบทบาทเป็นผู้นำการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้บุคลากรในสำนัก/กอง 3) พัฒนา
สมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน จำนวน 1,916 ราย
4) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของตำแหน่งที่สำคัญ 5) ปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งให้สูงขึ้น 6) วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสมกับภารกิจองค์กร
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คำนำ
กรมชลประทานได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการดำเนินภารกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี รวมทั้งนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
และยุ ท ธศาสตร์ ก รมชลประทาน 20 ปี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โปร่ ง ใส
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้ว ย 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้พัฒ นาแหล่ง น้ำโดยเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำ
104.50 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 0.29 ล้านไร่ บริหารจัดการน้ำให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2) ด้านผู้รับ บริการและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ได้ว างมาตรฐานงานและระยะเวลา
การปฏิบ ัติงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส ่วนร่วมจากผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
โดยจั ดตั้ง กลุ่ม ผู้ ใช้น้ำ ได้ 202 กลุ่ ม รวมทั้ ง สิ้ น 57,279 กลุ่ ม คณะกรรมการจั ดการชลประทาน (JMC)
รวม 8 คณะ รวมทั้งสิ้น 321 คณะ 3) ด้านองค์การ ได้จัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/
กอง เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการดำเนิ น งาน การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ในรู ป แบบ Online สำหรั บ ใช้
ดำเนิ น งานตามความจำเป็ น เช่ น การพั ฒ นาระบบ Cen-Project เพื่ อ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านและ
การใช้จ่ ายงบประมาณ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น จัดทำ
เส้นทางความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนิน งานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน ได้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกสำนัก/กอง
เพื่อ ประโยชน์ ส ำหรับ นำไปใช้ ทบทวน ปรับปรุง พัฒ นากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานให้
สอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป

กองแผนงาน
มกราคม 2565

สารบัญเรื่อง
หน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ข้อมูลองค์การ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรม
กรมชลประทาน โครงสร้างองค์การ

1

หลักการและแนวคิด
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ ๕)
- คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
- สานักงาน ก.พ.ร. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0

3
3
4

ส่วนที่ 3

วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

7

ส่วนที่ 4

กระบวนการนาสู่การปฏิบัติ

8

ส่วนที่ 5

รายงานผลการดาเนินงาน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นโยบายด้านองค์การ
- นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
- ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
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19

ส่วนที่ 6

ภาคผนวก

21
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580
พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ำ (Basin - based Approach)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
ค่านิยมองค์กร
WATER for all
Work Smart : เก่งงาน เก่งคิด หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์
Accountability : รับผิดชอบงาน หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ
และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
Teamwork & Networking : ร่วมมือร่วมประสาน หมายถึง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่าย
ในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน
Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริม
ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยี
Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา ให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
วัฒนธรรมกรมชลประทาน
เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน
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กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง
โครงสร้างองค์การ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 การแบ่ง
ส่วนราชการประกอบด้วยส่วนกลาง 21 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน และส่วนราชการภูมิภาพ 17 สำนักงาน
โดยมอบอำนาจ ความรับผิดชอบให้รองอธิบดีกรมชลประทาน รวม 4 ท่าน กำกับดูแล ดังนี้
1. รอบอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กำกับดูแล 19 สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 สำนักงานจัดรูปที่ดิน
2. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กำกับดูแล 7 สำนัก ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองการเงินและบัญชี
สำนักกฎหมายและที่ดิน กองพัสดุ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กำกับดูแล 5 สำนัก ได้แก่ สำนักบริหารโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กำกับดูแล 3 สำนัก ได้แก่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่ง
น้ำขนาดกลาง สำนักเครื่องจักรกล
สำหรับหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี จำนวน 5 สำนัก/กอง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กองแผนงาน กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันพัฒนาการชลประทาน

ภาพที่ 1 : โครงสร้างการบริหารของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 2 หลักการและแนวคิด
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทานเป็นการสนองตอบแนวคิดธรรมาภิบาล
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนการปฏิรูปประเทศ คำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบ ัติ ห น้าที่ เพื่อให้การบริห ารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้ เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการ โดย
มิชอบที่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
กำหนดประมวล จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว

ภาพที่ 2 : หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่มา : Principles of Effective Governance for Sustainable Development, 2560
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2. การกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5)
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้ว ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
การกระจายภารกิ จ และทรั พยากรให้ แก่ ท ้ องถิ ่ น การกระจายอำนาจตั ดสิ นใจ การอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบต่อผลงานนั้น
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรื อปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึง
หลั ก การตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องสวนราชการตองใชวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิ จ การบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผู ปฏิบัติงาน การมีส วนรวมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของ
ภารกิจเพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้สวนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

ภาพที่ 3 - 4 : อธิบดีกรมชลประทานมอบนโยบาย “ทุ่มเททำงาน สืบสานพันธกิจ สุจริตโปร่งใส”
ภายใต้แนวคิด “RID TEAM”
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3. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
4. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิ รูปที่ 3 : โครงสร้าง
ภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปรับปรุงและ
พัฒนา โครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้าง ความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 3) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 4) พัฒ นาระบบงบประมาณและการคลั งภาครัฐ เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพ
ในการบริหารจัดการ 5) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ และ 6) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 5 : การบูรณาการแผนปฏิรูปประเทศ
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5. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่ว นราชการต่าง ๆ นำไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการให้ เป็นหน่วยงานที่มี ผล
การปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยึดกรอบแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้
เครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ในการดำเนินการ
พั ฒนาองค์ ก าร ด้ วยการทำงานอย่ างเปิ ดกว้ างและเชื ่ อมโยงถึ งกั น (Open & Connected Government)
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric Government) และเป็นองค์การที่มีขีด สมรรถนะสูง ทันสมัย
(Smart & High Performance Government) โดยอาศั ย ปั จ จั ย หลั ก สำคั ญ คื อ การสานพลั ง ทุ ก ภาคส่ ว น
(Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในการ
ปรั บปรุ งกระบวนงาน รวมทั ้ งการให้ บริ การประชาชนในรู ปแบบ e – Service โดยมี เป้ าหมายสู ่ การเป็ น
Government 4.0 การปรั บ เข้ า สู่ ก ารเป็ น ดิ จ ิ ท ั ล (Digitization/Digitalization) ตามที ่ ส ำนั ก งาน ก.พ.ร.
ได้พัฒนาขึ้น เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1
การนำองค์การนั้น ส่ว นหนึ่งได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการกำหนดนโยบายและระบบ
การกำกับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใส และการป้องกันทุจริต รวมทั้ง ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของกรมชลประทานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้ง
กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ภาพที่ 6 - 7 : แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน (RID - - HRD 4.0)
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ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์
ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์ กับ
ทุกภาคส่วน กรมชลประทานจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยยึดหลักธรรมภิ บาลเป็นพื้นฐาน
ในการกำหนดนโยบายเป็นสำคัญ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน เพื่อมิให้
เกิ ด การแสวงหาผลประโยชน์ส ่ว นตน อั น จะทำให้ เ กิด ความสู ญเสี ยต่ อ รั ฐ สั ง คม สิ ่ ง แวดล้อ ม องค์ ก าร
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมชลประทาน
3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริก าร
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ 2564 กรมชลประทาน ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ า ร่ ว มประเมิ น ITA
เพื่อต้องการทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ สำหรับ
นำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลการประเมิน ITA ประเภท
ส่วนราชการระดับกรม อยู่ในเกณฑ์ผลประเมินระดับ A คือ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน ผลคะแนนที่ได้
อยู่ที่ 93.11

ภาพที่ 8 : กรมชลประทานได้คะแนนคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) ระดับ A ในปี พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 4 กระบวนการนำสู่การปฏิบัติ
การกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ หรือวิธีการบริหารที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนเกิด
ประโยชน์สุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ กรมชลประทานจึงได้จัดทำนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยดำเนินการดังนี้
1. ทบทวน ปรับ ปรุง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทานให้ส อดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
2. ทบทวนความเชื่อมโยงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ของ
องค์กร และหลักธรรมาภิบาล (การมีส่วนร่วม นิติธรรม โปร่งใส ตอบสนอง ฉันทามติ เสมอภาค
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้รับผิดชอบ และวิสัยทัศน์
3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ โดยการประชุมแถลงนโยบายของผู้บริหาร และกองแผนงาน
แจ้งเวียนสำนัก/กอง เพื่อดำเนินการตามแผนงาน

ภาพที่ 9 – 10 : อธิบดีกรมชลประทานประกาศเจตนารมณ์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมชลประทาน
4. ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ เพื่อกำหนดมาตรการ/โครงการ
5. นำนโยบายการกำกับองค์การที่ดีและแผนงานปฏิบัติงานของสำนัก/กอง สู่การปฏิบัติ
6. กำหนดผู้รับผิ ดชอบ และสำนัก/กอง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามนโยบาย
การกำกับองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายการกำกับองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน
8. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
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ส่วนที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้ทบทวนนโยบายการกำกับองค์การที่ดี และมาตรการ/
โครงการภายใต้นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถติดตาม ประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แสดงถึงความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) โดยกองแผนงานได้จัดทำ
เอกสารให้ทุกสำนัก กอง ลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
งานชลประทานเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) นโยบายด้าน
องค์การ และ 4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับนโยบายการกำกับ
องค์การที่ดีของกรมชลประทาน ซึ่งกองแผนงานได้รวบรวม ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการ
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ผลการดำเนินงานมาตรการ/โครงการที่ปรากฏในนโยบายการกำกับองค์การที่ดี
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์หลัก มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
และกรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคม
ผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
1.1.1) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำหลักและแผนลุ่มน้ำจังหวัด 76 จังหวัด
เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
1.1.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนแม่บทและแผนลุ่มน้ำสาขา มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทุกปี เพื่อจัดทำแผนงานก่อสร้างตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

ภาพที1่ 1: พัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำต้นทุน หลังโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนเแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
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1.1.3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำ สำหรับการเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ได้แก่
- โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ระยะการดำเนินงาน 11 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2565) งบประมาณตามแผนปี 2564 จำนวน 1,032.558 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
970.42 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 93.98 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปั จจุบัน คิดเป็น
ร้อยละ 64.70
- โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการสิ่ง
แวดล้อแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
- โครงการบริหารจั ดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ประกอบด้วย โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การบริ ห ารจั ด การน้ ำ โขง เลย ชี มู ล โดยแรงโน้ มถ่ว ง
ระยะที่ 1 (หัวงานโครงการ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำรายงานชี้แจง คชก. (EIA) ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่ง
น้ำ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะกรรมการราคากลางและ TOR
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สทนช.
ได้ทำการศึกษาแผนหลักการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำภาค โดยทบทวนความต้องการใช้น้ำที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อวางแผนรองรับสถานการณ์ในอนาคตระยะ 10 ปี และ 20 ปี เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
พัฒนาโครงการเพิ่มเติมจากที่ ครม. มีมติ ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ 1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 9 แห่ง
ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 แห่ง 2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่อ่างเก็บน้ำ 11 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง 3) เชื่อมโยง
แหล่งน้ำและระบบผันน้ำ 5 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง 4).สูบกลับท้ายอ่างเก็บน้ำ 8 แห่ง ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 2 แห่ง 5) การป้องกันน้ำท่วม 6 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง 6) การจัดหาแหล่งน้ำโดยเอกชน
จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ และ เพิ่มเติมอีก
2 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอุโมงค์อ่างคลองพระสะทึง - อ่างสียัด โครงการผันน้ำ
แม่น้ำบางปะกง - อ่างบางพระ จากแผนงานทั้งหมดสามารถจัดหาน้ำ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ EEC ได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ โดยประมาณ 701.50 ล้าน ลบ.ม.
1.2. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.2.1) พัฒนาการส่งน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โดยมีการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและแผนเพาะปลูกในเขตชลประทาน มีการประสานขอความร่ว มมื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการการจัดสรรน้ำในฤดูฝนในเขตชลประทาน จำนวน 19,780,539 ไร่
1.2.2) การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งประจำพื้นที่เสียง เพื่อสามารถ
ช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ จำนวน 5,935 หน่วย ประจำทั้ง 76 จังหวัด (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 – 8
และสำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี) โดยแบ่งเป็นเครื่องสูบน้ำ 2,140 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 503 คัน
เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 3,292 หน่วย พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด
1.2.3) การจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้น้ำให้เต็มพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ำตามความต้ องการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ รวมถึงปัจจุบันมีจำนวน
57,279 กลุ่ม คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) รวมถึงปัจจุบัน 321 คณะ
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1.2.4) พัฒนาประสิทธิภาพอาคารชลประทานด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การตรวจสอบความ
มั่นคงของเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง แผนการตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตา 38 เขื่อน ดำเนินการได้ 30
เขื่อน คิดเป็นร้อยละ 78.9 การติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 82 เขื่อน
1.2.5) โครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยี IOT เพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดยการพัฒนาระบบรับ
- ส่งข้อมูล การตรวจวัดระยะไกลจากสถานีโทรมาตร 22 ลุ่มน้ำหลัก เข้ามายังสถานีหลัก (Server) ที่กรม
ชลประทานสามเสน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการทดลองใช้เทคโนโลยี IOT จำนวน 5 ลุ่มน้ำ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 22 ลุ่มน้ำ
1.2.6) พัฒนางานจัดรูปที่ดิน และงานจัดระบบน้ำเต็มศักยภาพ ได้จำนวน 86,980 ไร่ จำแนก
เป็น งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน 2 รายการ 3,800 ไร่ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 32 รายการ 20,111 ไร่ จัดระบบน้ำ
เพื่อเกษตรกรรม 38 รายการ จำนวน 41,687 ไร่ ปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 18 รายการ จำนวน
18,131 ไร่ และจากงบประมาณเหลือจ่าย 3,251 ไร่
1.2.7) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ป้องกันปัญหาการบุกรุก
โดยการจ้างที่ปรึกษาจากมูลนิธิสถาบันวิจัย กฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามสัญญาเลขที่ จ. 11/2564
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 365 วัน เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันที่ปรึกษาขอขยายสัญญาในการส่งมอบ
งวดงานที่ 3 เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดไม่สามารถออกไปรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภาคได้
1.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำ
1.3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประกอบด้วย
- โครงการขนาดใหญ่ 18 โครงการ โดยเป็นโครงการผูกพันเดิมทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- โครงการขนาดกลาง จำนวน 101 โครงการ จำแนกเป็น
1) โครงการเปิดใหม่ 25 โครงการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 โครงการ
ยกเลิก 1 โครงการ คือ ทำนบหั ว งานและอาคารประกอบโครงการอ่ า งเก็ บ น้ ำ บ้ า นเหมื อ งตะกั ่ ว อั น
เนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากราษฎรคัดค้านการก่อสร้างโครงการ
2) โครงการเดิม 76 โครงการ เช่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม ระบบส่งน้ำและ
อาคารประกอบ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 17 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 59 โครงการ
3) โครงการชลประทานขนาดเล็ ก 253 โครงการ เช่ น อาคารอั ด น้ ำ บ้ า นคลองตาหมื่น
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 174 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 69 โครงการ ยกเลิก 10 โครงการ เนื่องจาก
สาเหตุ เช่น ราษฎรเจ้าของที่ดินเปลี่ยนใจไม่ยินยอมอุทิศที่ดินให้ก่อสร้าง
4) โครงการแก้มลิง 123 โครงการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 56 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 59 โครงการ ยกเลิก 8 โครงการ เนื่องจากสาเหตุ เช่น ติดปัญหาการบุกรุกที่ดินของราษฎร ยังไม่
สามารถหาข้ อ ยุ ติ ไ ด้ สภาพพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งมี ก ารเปลี่ย นแปลงไม่ เ หมาะสมกั บแบบก่ อ สร้ างเดิ ม และบาง
รายการได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ซึ่งเป็นรายการงบกลางปี 2563
1.4 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,584 โครงการ ผลการดำเนินงาน
จำแนกเป็น 1) โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,296 โครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 91.96 2) โครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้าง 72 โครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 2.01 ดังนั้น โครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
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93.97 3) โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 216 โครงการ ผลการดำเนินงาน โดยรวมร้อยละ 6.02
จำแนกเป็น เตรียมความพร้อม 185 โครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5.16 และต้องขับเคลื่อนสู่การเตรียม
ความพร้อม 31 โครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 0.86

ภาพที่ 12 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความจุ 300,000 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำพูน
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดอบรม สัมมนาวิชาการ และ
จัดทำคู่มือ ถอดบทเรียนงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ และให้ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แล้ว
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1.6 ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำตามกรอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
1.6.1) โครงการติดตามผลการพิจารณารายงาน IEE, EIA และเร่งรัดแก้ไข ปรับปรุงรายงาน
เพื่อให้ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย
1) โครงการที ่ ต ้ อ งจั ด ทำรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Impact Assessment: EIA) จำนวน 30 โครงการ จำแนกเป็ น โครงการที่ ผ่ า น
การพิจารณาแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน อ่า งเก็บน้ำ
ห้วยตาเปอะ จ.มุกดาหาร โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอพิจารณา 27 โครงการ เช่น อ่างเก็บน้ำน้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์ ประตูระบายน้ำบ้านวังชัน จ.ปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ำคลองแย จ.ชุมพร เป็นต้น
2) โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) 1 โครงการ คือ อ่างเก็บน้ ำวังโตนด
จ.จันทบุรี ปัจจุบันผ่านมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
3) โครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental
Examination: IEE) 21 โครงการ จำแนกเป็น โครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว 2 โครงการ เช่น อ่างเก็บน้ ำห้วยไร่
จ.สุโขทัย อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย จ.เชียงราย โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอพิจารณา 19 โครงการ เช่น อ่างเก็บ
น้ำแม่เชียงราย จ.ลำปาง อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน จ.ลำปาง อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จ.พัทลุง เป็นต้น

ภาพที่ 14 : กรมชลประทานเตรียมดำเนินการผันน้ำเข้าสูเ่ ขื่อนภูมิพล
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2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อกำหนดมาตรฐานการให้บริการและพัฒนาการให้บริการบนด้วยจิตมุ่งบริการแก่
ผู้รับบริการบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยวางมาตรฐานงานและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นระบบ ผลการดำเนินงานดังนี้
2.1.) การวางแผนจัดสรรน้ำและการปลูกพืชในฤดูแล้ง และแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากน้ำ (ฤดูฝน) ผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2563/2564 มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ชะลอการเพาะปลูกข้าว เนื่องจากปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
2.2) การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 2564 โดยเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ
และนำเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง จำนวน 5,935 หน่วย เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์
2.3) การส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (WATER for all)
ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา
บุคลิกภาพและการติดต่อ สื่อสารเพื่อการบริการที่ดี
2.4) การจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้น้ำให้เต็มพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ำตามความต้องการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ รวมถึงปัจจุบันมีจำนวน 57,279
กลุ่ม คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) รวมถึงปัจจุบัน 321 คณะ
2.5) การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่
ประชาชนในบทบาท ภารกิจของกรมชลประทานได้ครบถ้วนตามแผน ผ่านช่องทาง Facebook กรมชลประทาน
ซึ่งมีผู้ติดตาม จำนวน 105,745 แอดเคาท์สื่อโทรทัศน์ จำนวน 12 ครั้ง สื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 24 ครั้ง
หนังสือพิมพ์ จำนวน 60 ครั้ง เอกสารสิ่งพิมพ์ จำนวน 24 ครั้ง และสารสนเทศ จำนวน 36 ครั้ง
2.6) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้ข้อมูลป้อนกลับ อย่าง
เป็นระบบในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการ
จัดการข้อร้องเรียน จำนวน 2,685 เรื่อง 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 861 เรื่อง

ภาพที่ 15 - 16 : รับฟังความคิดเห็นและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดมูโนะ เพื่อวางแผนแก้ไข
ปัญหาพนังกั้นน้ำชำรุด
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2) ด้านขุดลอก/กำจัดวัชพืช จำนวน 102 เรื่อง 3) ด้านการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน 111 เรื่อง 4) ด้านการเร่งรัด
ให้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 233 เรื่อง 5) ด้านกฎหมายที่ดินและผลกระทบ จำนวน 265 เรื่อง 6) ด้านการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 737 เรื่อง 7) ด้านพัสดุ จำนวน 35 เรื่อง 8) ด้านการเบิกจ่าย จำนวน 149 เรื่อง 9) ด้านอื่นๆ
จำนวน 182 เรื่อง 10) ด้านคัดค้านการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 เรื่อง
2.7) กำหนดแนวทางการประเมินผลให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบในการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดแนวทางการประเมินผลและแผนการปรับปรุงการให้บริการ
จำแนกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบถามข้อมูล จำนวน 1,756 เรื่อง 2) ร้องเรียน จำนวน 133 เรื่อง 3) ร้องทุกข์
จำนวน 513 เรื่ อ ง 4) ข้อเสนอแนะ จำนวน 24 เรื่อง 5) ร้องขอโครงการ จำนวน 259 เรื่อง รวมทั้งสิน 2,685
เรื่อง สามารถดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100
2.8) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยการ
จัดทำระบบฐานข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านช่องทางออนไลน์ แบบ Real time ทุกวัน รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการ
ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านชลประทานแก่บุคคลทั่วไป
2.9) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนากระบวนการทำงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้
2.9.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานให้แก่ประชาชนและเกษตรกร โดยมี
แผนการดำเนินทั้งปี 359 โครงการ แผนจัดประชุม 154 ครั้ง และแผนจัดอบรม/สัมมนา 7 ครั้ง จำแนกดังนี้
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีแผนดำเนินการ จำนวน 50 โครงการ แผนจัดประชุม
42 ครั้ง ผลการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 12.00 มีการจัดประชุม 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.76
- โครงการชลประทานขนาดกลาง แผนดำเนินการ จำนวน 85 โครงการ แผนการจัด
ประชุม 62 ครั้ง อบรม/สัมมนา 7 ครั้ง ผลการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกร
จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.82 มีการจัดประชุม 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.48 อบรม/สัมมนา จำนวน
3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก แผนดำเนิ น การ จำนวน 224 โครงการ มี
แผนการจั ด ประชุ ม 50 ครั้ ง ผลการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกร 16
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14

ภาพที่ 17 : กรมชลประทานสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำโครงการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
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2.9.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 4 ระดับ ดังนี้
- การมีส ่ว นร่ว มระดั บที่ 1 และ 2 (การให้ค วามรู้ ) โครงการชลประทานจั ง หวั ด
โครงการส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษา มี แ ผนดำเนิ น การจั ด ประชุ ม เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ จำนวน 1,295 ครั้ ง
ผลการดำเนินงานจัดประชุม จำนวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.55 และมีแผนดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา
จำนวน 1,288 ครั้ง ผลการดำเนินงานจัดฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.24
- การมีส่วนร่วมระดับที่ 3 (การเกี่ยวข้อง) มีจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คส.ชป.) ดำเนินการโดย สชป.2 เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- การมีส่วนร่วมระดับที่ 4 (ความร่วมมือ) โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
บริห ารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่ว นร่ว ม ในขั้นตอนการมีส่ว นร่ว มในการส่งน้ำและบำรุงรักษา
14 ขั้นตอน จำนวน 289 โครงการ
3. ด้านองค์การ
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลการดำเนินงาน
ดังนี้
3.1) การจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามภารกิจและ
ยุ ท ธศาสตร์ ระดั บ สำนัก /กอง การจั ด ทำรายงานวิ เคราะห์ค วามสำเร็จ การขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ 20 ปี
การทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สรุปบทเรียน (AAR) ของทุกสำนัก/กอง แล้วเสร็จเรียบร้อย

ภาพที่ 18 - 19 : กรมชลประทานได้จัดทำเล่มรายงานวิเคราะห์ความสำเร็จการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน 20 ปี และเล่มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง
3.2) จัดทำระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ชีวิต ทรัพย์สิน ได้แก่
3.2.1) โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน 100 ราย โครงการจัดทำแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของกรมชลประทาน มีการเตรียมทดสอบ
ความพร้อมใช้งานอาคารชลประทานพร้อมติดป้ายให้ทราบ
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3.2.2) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 การ
ดำเนินงานอยู่ระหว่างติดตาม ตรวจสอบรายงาน และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่กำหนดไว้
3.2.3) จัดทำระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล
สินทรัพย์เป็นแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มใช้ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล
สินทรัพย์รวมทั้งคู่มือระบบสำรวจสินทรัพย์
3.2.4) จัดทำระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน โดย สบอ. ร่วมกับ ศสท. จัดทำ
ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ปัจจุบันได้รวบรวม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง
และ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง
3.2.5) จัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โดย
กสช.ร่วมกับสำนักงานชลประทาน จัดทำฐานข้อมูลองค์การผู้ใช้น้ำชลประทานระดับสำนัก/กอง รูปแบบ Online
ที่ wug.rid.go.th
3.3) พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการองค์กรภาครัฐแบบอัตโนมัติ (Back Office) ที่เชื่อมโยง
ระบบงานสนับสนุน/ระบบสารสนเทศอื่นอย่างบูรณาการ ใช้งานได้ง่าย หลากหลายช่องทาง สามารถเข้าถึงเพื่อ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้โดยสะดวก เช่น การบูรณาการข้อมูล Big data เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยระบบ Cen Project
ขณะนี้วางแผนดำเนินการพัฒนาระบบระยะต่อไปโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายภาคส่วนให้อยู่ในฐานข้อมูล
เดียวกัน เช่น การใช้จ่ายงบประมาณจาก GFMIS การจัดซื้อจัดจ้างด้านการพัสดุ และแผน สงป. 302 ทำให้
สามารถติดตามการดำเนินโครงการได้เป็นระบบภาพรวมของกรมสู่การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Big Data
3.4) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน หรือไม่จำเป็น โดยใช้ “การทำงานบน
ระบบอัตโนมัติ (Smart Services)” เช่น ระบบบริหารการฝึกอบรม (E-Training) มีบุคลากรสนใจเข้าร่ว ม
ฝึกอบรมและประเมินผลโครงการผ่านระบบ จำนวน 2,522 ราย
3.5) จัดทำและพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลที่เหมาะสม เช่น จัดให้มี Co – working Space ภายใน
หน่วยงาน พัฒนา ขยายผลระบบงานสู่ Digital Platform ทุกหน่วยงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศึกษาและสื่อการเรียนรู้ (สวพ.) เพิ่มข้อมูลงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 2562 และ 2563 ในระบบ
ฐานข้อมูล แล้วเสร็จ และดำเนินการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล โดยเชื่อมโยง API มายังเว็บไซต์คลังความรู้
ของสำนัก/กอง รวมทั้งเพิ่มข้อมูลงานวิจัยในระบบให้เป็นปัจจุบัน
3.6) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน ได้แก่
3.6.1) โครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ผ่านระบบงานอัตโนมัติต่างๆ เช่น การรายงานผล
การตรวจสอบ 38 ฉบับ บันทึกสอบถาม 137 ฉบับ การแจ้งเวียนสรุปผลการตรวจสอบ 2 ฉบับ การแจ้งเวียนสรุ ป
รายงานผลการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภายนอก 2 ฉบั บ การบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน
ระบบ BIS 81 ฉบับ และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ผ่านระบบ AMS 4 รายการ
3.6.2) การจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทาง
สำนักงาน ป.ป.ท. โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น งานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง
การบริ ห ารสั ญ ญาและตรวจรั บ พั ส ดุ การควบคุ ม งาน ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ สบค 6478 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
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เรื่อง แจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.7) การพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 เช่น จัดทำคลิปวีดีโอเรื่องสั้น เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาทุจริตของกรมชลประทานในการ
ขับเคลื่อนด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมชลประทาน
3.8) พัฒนาระบบ Cen Project เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย
การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายภาคส่วนให้อยู่ในฐานข้อมูล เดียวกัน เช่น การใช้จ่ายงบประมาณจาก GFMIS
การจัดซื้อจัดจ้างด้านการพัสดุ และแผน สงป. 302 ทำให้สามารถติดตามการดำเนินโครงการได้เป็นระบบ ภาพรวม
ของกรมสู่การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Big Data

ภาพที่ 14 - 15 : ระบบข้อมูลโครงการและแผนงาน (Cen-Project) ผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2564
ประเภทนวัตกรรมกระบวนการ ( Process Innovation )
3.9) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Big Data) ได้แก่ การจัดทำระบบ
Digital Platform ในการให้บริการข้อมูลด้านน้ำ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบขออนุญาตใช้น้ำ (ผย.33)
โครงการพัฒนาระบบออกหนังสืออนุญาตการใช้น้ำ (ผย.32) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อ
รายงานการประกาศทางน้ำมาตรา 5 และมาตรา 8 โครงการพัฒนาระบบติดตามประกาศทางน้ำมาตรา 5 และ
มาตรา 8 โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บค่าชลประทาน (ใบแจ้งหนี้และติดตามสถานการณ์ชำระหนี้)
ทั้งนี้ 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดลองใช้งานเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
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4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ และส่งเสริมการสร้างนวั ตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
ผลการดำเนินงานดังนี้
4.1) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ กรอบ
แนวคิดและความสามารถ (Smart Worker) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
4.1.1) สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ได้แก่
1) ต่อยอดและขยายผล SMART Organization ให้ครอบคลุมทุกหน่ว ยงาน เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ทำสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น แนวทางให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต นตามวั ฒ นธรรมกรม
ชลประทานให้กับบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น สำนัก/กอง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมวัฒนธรรมใน
รูปแบบ Infographic หรือ คลิป VDO
2) พัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากรด้า นข้ อ มูล ทั้งผู้ใช้ (User) ผู้ส ร้างระบบ
(Developer) และผู้วิเคราะห์ระบบ (Analyst) เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ เช่น โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน
3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรและการปฏิบัติงานของกรม
ชลประทาน มีการพัฒนาบุคลากร ต่อยอด ขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมในภารกิจหลัก เช่น การควบคุม
กำจัดกระเฉด (Neptunia oleracea Lour.) ในแหล่งน้ำชลประทาน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สาร
ผสมเพื่อยับยั้งการงอกของเมล็ดที่มีต่อประสิทธิภาพการควบคุมไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra Lour) ในพื้นที่
ชลประทาน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผล โครงการจัดการส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชใต้น้ำในคลองส่งน้ำ (ดาดคอนกรีต)
ด้วยเครื่องดูดตะกอนขนาดเล็ก อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และพัฒนาเครื่องดูดตะกอนขนาดเล็ก โครงการ
กำจัดวัชพืชในพื้นที่ชลประทานด้วยโดรนเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างทดสอบการกำจัดวัชพืช
4.1.2) จัดวางตำแหน่งบุ คลากรและจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม ได้แก่
1) การปรับ ปรุงระดับตำแหน่งของบุคลากรให้ส ูงขึ้น เช่น ตำแหน่ง ผส.อส. และ
ตำแหน่งอื่นให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งและโครงสร้างในปัจจุบัน นำเข้าประชุม อ.ก.พ.กรม ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม.64 พิจารณาและมีมติเห็นชอบ กรมลงนามประกาศใช้เมื่อ 5 สิงหาคม 2564 และมีผล
ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2564
2) พัฒนาสู่ Smart Officer โดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร ผ่านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบ Infographic หรือคลิป
VDO ของสำนัก กอง
3) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างส่ว นราชการกรมชลประทาน ให้
สอดคล้ องกับภารกิจ บทบาท และหน้ าที่ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระยะ 20 ปี โดยว่าจ้า งที่
ปรึกษาดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย สามารถนำไปใช้
ประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างกรมชลประทานในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป
4) โครงการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของตำแหน่ง
ที่สำคัญ ตำแหน่งของสายงานบำรุงรักษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ ในด้านระยะเวลา
การเข้าสู่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้า ตามประกาศ อ.ก.พ. กรม
ชลประทาน (ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564) และร่วมพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
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อาชีพฯ การเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน (M1) ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา (M1) ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (M1) ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 1-17 (M2) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง (M2) และตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (M2)
4.2) ส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ผ่านโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยแต่งตั้งคณะทำงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมชลประทาน เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานให้ผ ลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอยู่ในระดับสูงมาก โครงการพัฒนาระบบ IT สารสนเทศฐานข้อมูล
การดำเนินการทางวินัย เพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยให้มีการใช้งานที่สะดวก โดย
การจัดทำและวางระบบการจัดทำข้อมูลวินัย โดยใช้ระบบ IT แทนระบบงานด้านเอกสารทางทะเบียน
4.3) การส่งเสริ มการดำเนิ นงานตามหลั กธรรมาภิ บาลให้ ถู กต้ องตามหลั กการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่
- โครงการอบรมด้านธรรมาภิบาลข้าราชการบรรจุใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ในรูปแบบ Online
- ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการดำเนินการ
ทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
- การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เช่น
กำหนดการดำเนินการทางวินัยให้รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านวินัย
4.4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจของบุคลากร ผ่านแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการ 15 โครงการ 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านการทำงาน (Work) มิติที่ 2 ด้านส่วนตัว (Personal) มิติที่ 3 ด้านสังคม (Social) มิติที่ 4 ด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) ผลการดำเนิน งานตามแผนกลยุทธ์การพัฒ นาคุณภาพชีวิตบุคลากร ผลรวมของ
ค่าคะแนนเท่ากับ 4.85 คิดเป็น ร้อยละ 96.95 ของความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามแผน หน่ว ยงานที่
ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผน จำนวน 34 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของหน่วยงานทั้งหมด
4.5) การวางระบบการเสริมสร้างความผาสุกคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 6
โครงการ ได้แก่
1) โครงการเสริมสร้างระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.42
2) โครงการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ค วบคู ่ ก ารทำงานในระบบปกติ เ พื ่ อ การพั ฒ นางาน
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.95
3) โครงการสร้างความสุขในการทำงานและสร้างประโยชน์แก่ส่ วนรวม ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 95.26
4) โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Health Work Place) ผลการดำเนินงาน ร้อย
ละ 97.89
20

5) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 96.32
6) โครงการงานได้ผล คนเป็นสุข ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.95

ภาพที่ 16 : กิจกรรม “RID Virtual Walk & Run Fight Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย
ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรมชลประทาน
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
1. ปัญหานโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ รวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดความ
ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ทำให้ต้องปรับแผนหรือขยายระยะเวลาการดำเนินงาน หรือ
เกิดความบกพร่องในการประสานงานกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้า ความไม่พร้อมของ
เครื่องจักร เครื่องมือ
1.2 ปั ญ หาเรื ่ อ งที ่ ด ิ น เนื ่ อ งจากขั ้ น ตอนการดำเนิ น งานใช้ เ วลานาน ทำให้ เ จ้ า ของที ่ ด ิ น เปลี ่ ย นใจ
ไม่ยินยอมอุทิศที่ดินให้ก่อสร้าง และปัญหาการบุกรุกที่ดินหรือทางน้ำในเขตชลประทานที่ยังไม่ยุติ
ข้อเสนอแนะ
1. จัดเวทีสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ แสดงความคิดเห็น เช่น
ประชาสัมพันธ์ สำรวจความคิดความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขรายงานและจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
และเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานของผู้รับจ้าง
3. จัดโครงการสัมมนา ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ถอดบทเรียนงานศึกษาความ
เหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมทั้งการจัดทำคู่มือ/แนวทาง
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดกลาง

21

2. ปัญหานโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน
2.2 เรื่องที่ดิน เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานใช้เวลานาน ทำให้เจ้าของที่ดินเปลี่ยนใจไม่ยินยอมอุทิศ
ที่ดินให้ก่อสร้าง และปัญหาการบุกรุกที่ดินหรือทางน้ำในเขตชลประทานที่ยังไม่ยุติ
ข้อเสนอแนะ
1. จัดเวทีสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับแสดงความคิดเห็น เช่น
ประชาสัมพันธ์ สำรวจความคิดความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3. ปัญหานโยบายด้านองค์การ
3.1 การทำงานที่ซ้ำซ้อน และเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะด้านข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นปัจจุบัน
ทำให้ข้อมูลขาดประสิทธิภาพ
3.2 ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น ไม่ทันสมัย หรือ
ไม่ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกลางผ่านการประมวลผล เพื่อให้ข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามเป้าหมายและสามารถน้ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
2. ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และลดขั้นตอนการดำเนินงานลง เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
4. ปัญหานโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
4.1 ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับปริมาณคน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เช่น ขาดการทบทวน ตรวจสอบ
4.2 บุคลากรปฏิบัติงานไม่ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 การจัดทำระบบฐานข้อมูล ต่าง ๆ รวมทั้งการบูรณาการข้อมูล ยังไม่ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน เช่ น
ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงกลไกลการกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจในแต่ละประเภทสายงานของกรมชลประทาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อบ่งชี้อันตรายหรือความเสี่ยงใน
การปฏิ บ ั ต ิ งาน มาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิง านที ่ ปลอดภั ยตามแนวทางสำนัก งานคณะกรรมการป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อมิให้มุ่งหวังผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้
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3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ควรวางแผนงาน/โครงการ โดยประเมินผู้ปฏิบัติงานสามารถทำให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ กำหนดขอบเขตรายละเอี ยดตามภารกิจหลักขององค์การ รวบรวมและ
วิเคราะห์ความต้องการ เพื่อให้ทราบปัญหาของระบบงานเดิม และความต้องการของระบบงานใหม่ ออกแบบ
หรือพัฒนาระบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบงานเดิม
4. เร่งรัดปรับปรุงตำแหน่งและโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนอย่างชัดเจนให้สามารถเติบโตในสายงาน
ของตนได้ เพื่อมิให้เกิดการเปลี่ยนงาน ลาออก เกิดการศูนย์เสียบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือบุคลากรที่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่

ภาพที่ 17 : สืบสาน รักษา ต่อยอด อ่างเก็บน้ำพร้อมรับน้ำฝนปี 64
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ภาคผนวก

24

การแจ้งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564
เพื่อผู้บริหารกรมและผูบ้ ริหารทุกสำนัก กอง
นำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานชลประทาน

25

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

26

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

27

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

28

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

29

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)

30

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

31

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)

32

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)

33

ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)

34

ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

35

สำนักงานเลขานุการกรม

36

กองการเงินและบัญชี

37

กองแผนงาน

38

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

39

กองพัสดุ

40

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

41

สำนักกฎหมายและที่ดิน

42

สำนักเครื่องจักกล

43

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

44

สำนักบริหารโครงการ

45

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

46

สำนักวิจัยและพัฒนา

47

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

48

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

49

กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

50

ส่วนภูมิภาค

51

สำนักงานชลประทานที่ 1

52

สำนักงานชลประทานที่ 2

53

สำนักงานชลประทานที่ 3

54

สำนักงานชลประทานที่ 4

55

สำนักงานชลประทานที่ 5
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บันทึกข้อความ
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. 0 2241 2418 ภายใน 2631
ส่วนราชการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………..…………
/ 2565
มกราคม 2565
ที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………….………
วันที่ …………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
นงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน ปี 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..
เรียน ผอ.ผง.
ตามที่กรมได้อนุมัติหลักการให้ จัดทำหนังสือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวัน ที่ 24 มีน าคม 2564 เพี่อใช้เป็น นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ที่
ชัดเจนของหน่วยงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีธรรมภิบาล สามารถตรวจสอบ ติดตามผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน นั้น
ส่ว นวิเ คราะห์น โยบาย ดำเนิน การจัด ทำร่า งรายงานผลการดำเนิน งานตามนโยบาย
การกำกับ ดูแลองค์ก ารที่ดี ข องกรมชลประทาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว เสร็จ (รายละเอีย ด
ปรากฎตามเอกสารแนบ) ประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้า นรัฐ สัง คม และสิ่ง แวดล้อ ม มุ่ง เน้น พัฒ นาแหล่งน้ำ และเพิ่ม พื้น ที่ช ลประทาน
การบริหารจัดการน้ำอย่างบูร ณาการ
2) ด้า นผู ้ร ับ บริก ารและผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย มุ ่ง เน้น วางมาตรฐานการให้บ ริก าร
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและภาคีเครือข่าย
3) ด้า นองค์การ มุ่งเน้น การยกระดับประสิทธิภ าพการปฏิบัติงาน วางกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน มุ่งเน้น พัฒ นาระบบบริห ารทรัพ ยากรบุค คล และพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามนำเรียน อธช. เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร)
ผตป.ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผวน.ผง.

เรียน อธช.
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิทยา แก้วมี)
ผอ.ผง.

