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ได้ขับเคลื่อนภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน 20 ปี โดยยึดหลักการ “ระบบราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้”
เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาค
รัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำ�งานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน ประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่
1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) นโยบายด้านองค์การ
4) นโยบายด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบาย จำ�นวน 30 แนวทาง เพื่อสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ และค่านิยมร่วมในองค์การ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงตลอดไป ทั้งนี้ ได้จัดทำ�เอกสาร ซึ่งแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างกรมชลประทานกับ
บุคลากรในการปฏิบัติภารกิจ โดยการลงนามรับทราบนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2565 โดยทั่วกัน

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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ประกาศเจตนารมณ์
		กรมชลประทาน มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่ง
น้ำ�และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ� การป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ� ตลอด
จนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ำ�แบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน รวม
ทั้งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจหลัก เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ� 20 ปี นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
20 ปี โดยนำ�นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้
เป็นองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�ของประเทศ
ในฐานะผู้บริหารของกรมชลประทานซึ่งมีส่วนสำ�คัญในการกำ�หนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อการสร้างคุณค่า และยกระดับการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
และมีความรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน
อันเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้
วางใจ ศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควร ให้มีการจัดทำ�นโยบายการ
กำ�กับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน
นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน ได้รวบรวมหลัก
การ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการ พนักงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ ตามความคาดหวังของสังคม องค์การ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดย
บุคลากรทุกระดับของกรมชลประทานสามารถ นำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การ
ทีด่ ี เป็นแนวทางยึดถือปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงานให้สอดคล้องตามหลักการทีป่ รากฏ
อยูใ่ นนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การทีด่ ี ฉบับนี้
กรมชลประทาน ดำ�เนินการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย
การกำ�กับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาระหว่าง
กรมชลประทานและบุคลากรของกรมชลประทานในการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรผรลุเป้าหมายที่กำ�หนด และให้บุคลากรทุกคนใน
สังกัดกรมชลประทานรับทราบนโยบาย การกำ�กับดูแลองค์การที่ดี   เพื่อเป็น
คำ�รับรองในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
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ประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน
มิถุนายน พ.ศ. 2565

หมวดที่ 1
ข้อมูลองค์การ

วิสัยทัศน์
“องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ� (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่า
การบริการภายในปี 2580”

1

องค์กรอัจฉริยะ
การปรับปรุงองค์กรและบุคลากร (Turnaround) ให้ทันสมัย
มีการทำ�งานที่ตั้งอยู่บนฐานดิจิทัล ที่มีการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่
(เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือเทคโนโลยีด้านการ
จัดการ) มาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการน้ำ�ที่มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อบริบทและสถานการณ์ในอนาคต ทั้งในมิติ
ของระบบการทำ�งาน กระบวนการทำ�งาน การจัดการองค์ความรู้ของ
องค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2

3

ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ� (Water Security)

มุ่งเน้นการจัดหาแหล่งน้ำ� และตอบสนองต่อความต้องการน้ำ�
ของภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้าง
ความยั่งยืนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้น้ำ�ได้ ตามเป้าหมาย
และทิศทางยุทธศาสตร์ของแผนชาติ

เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ

การใช้น้ำ�ในอนาคตไม่ใช่เป็นเพียงการเข้าถึงและการได้ใช้
เท่านั้น แต่จะต้องมองว่าน้ำ� 1 หยด จะสามารถเพิ่มคุณค่าให้
กับผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศได้มากน้อยเพียงใด
และทำ�อย่างไรที่จะใช้น้ำ�แต่ละหยดได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด

4 ภายในปี 2580
ระยะเวลาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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5

พันธกิจ
พัฒนาแหล่งน้ำ�และ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานตาม
ศักยภาพของลุ่มน้ำ�ให้เกิด
ความสมดุล

ดำ�เนินการป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�
ตามภารกิจอย่างเหมาะสม

บริหารจัดการน้ำ�อย่าง
บูรณาการให้เพียงพอ
ทั่วถึง และเป็นธรรม

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนา
แหล่งน้ำ� และการบริหาร
จัดการน้ำ�

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาแหล่งน้ำ�และ
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามศักยภาพลักษณะ
ลุ่มน้ำ� (Basin–based
Approach)

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ�
อย่างบูรณาการ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้ำ�

W

การป้องกันความเสียหาย
และสนับสนุนการบรรเทา
ภัยอันเกิดจากน้ำ�

Work Smart

การสร้างเครือข่ายและการ
มีส่วนร่วม (Networking
and Participation) ของ
ทุกภาคส่วน ในการบริหาร
จัดการน้ำ�ชลประทานใน
ระดับพื้นที่ (Networking
Collaboration
Participation)

การปรับเปลี่ยนสู่องค์กร
อัจฉริยะ (Turnaround
to Intelligence
Organization)

แผนที่ยุทธศาสตร์

เก่งงาน เก่งคิด

A

Accountability
รับผิดชอบงาน

T
ค่านิยม
องค์กร

Teamwork & Networking
ร่วมมือร่วมประสาน

E

Expertise
เชี่ยวชาญงานที่ทำ�

R

Responsiveness
นำ�ประโยชน์สู่ประชาชน
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แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ		  มี 5 เป้าประสงค์
2. มิติคุณภาพการให้บริการ
มี 2 เป้าประสงค์
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 3 เป้าประสงค์
4. มิติการพัฒนาองค์กร
มี 1 เป้าประสงค์

โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน
หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
(1) สำ�นักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเงินและบัญชี
(3) กองแผนงาน
(4) กองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง
(5) กองพัสดุ
(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(7) สำ�นักกฎหมายและที่ดิน
(8) สำ�นักเครื่องจักรกล
(9) สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง
(10) - (26) สำ�นักงานชลประทานที่ 1 – 17
(27) สำ�นักบริหารโครงการ
(28) สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา
(29) สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
(30) สำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่
(31) สำ�นักวิจัยและพัฒนา
(32) สำ�นักสำ�รวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(33) สำ�นักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(34) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(35) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานภายใน ได้แก่ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และสถาบันพัฒนาการชลประทาน

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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การมอบอำ�นาจ ความรับผิดชอบให้รองอธิบดี รวม 4 ท่าน กำ�กับดูแล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กำ�กับดูแล 19 สำ�นัก ได้แก่ สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา
สำ�นักงานชลประทานที่ 1 – 17 สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กำ�กับดูแล 7 สำ�นัก ได้แก่ สำ�นักงานเลขานุการกรม กองการเงินและบัญชี
กองพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักกฎหมายและที่ดิน สำ�นักบริหารทรัพยากร
บุคคลกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กำ�กับดูแล 4 สำ�นัก ได้แก่ สำ�นักบริหารโครงการ สำ�นักวิจัยและพัฒนา   
3
สำ�นักสำ�รวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำ�นักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
2

4

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กำ�กับดูแล 2 สำ�นัก ได้แก่ สำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่ง
น้ำ�ขนาดกลาง

สำ�หรับหน่วยงานทีข่ น้ึ ตรงต่ออธิบดี จำ�นวน 6 สำ�นัก/กอง ได้แก่ กลุม่ ตรวจสอบภายใน กลุม่ พัฒนา
ระบบบริหาร กองแผนงาน สำ�นักเครือ่ งจักรกล กองประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน

สำ�นักงานชลประทานที่ 11

สำ�นักงานชลประทานที่ 12

สำ�นักงานชลประทานที่ 13

สำ�นักงานชลประทานที่ 14

สำ�นักงานชลประทานที่ 15

สำ�นักงานชลประทานที่ 16

สำ�นักงานชลประทานที่ 2

สำ�นักงานชลประทานที่ 3

สำ�นักงานชลประทานที่ 4

สำ�นักงานชลประทานที่ 5

สำ�นักงานชลประทานที่ 6

สำ�นักงานชลประทานที่ 7

** ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อสำ�นักกอง
( ) จำ�นวนตำ�แหน่ง

หมายเหตุ :
* ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อกรมชลประทาน

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน

สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(หน่วยงานภายใน)

สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล

สำ�นักกฎหมายและที่ดิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองพัสดุ

กองการเงินและบัญชี

สำ�นักงานเลขานุการกรม

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำ�รวจหรือออกแบบ)

กองพัฒนาแหล่งน้ำ�
ขนาดกลาง

สำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�
ขนาดใหญ่

รองอธิบดี
ฝ่ายก่อสร้ง

สถาบันพัฒนาการชลประทาน
(หน่วยงานภายใน)

กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(หน่วยงานภายใน)

สำ�นักเครื่องจักรกล

กองแผนงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งและจัดการน้ำ�ในพื้นที่
ลุ่มน้ำ�ในสำ�นักงานชลประทาน 1-17) (17)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ� (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้ง) (13)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ�) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำ�รวจ (ด้านสำ�รวจ) (1)**)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำ�รวจ (ด้านสำ�รวจ) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำ�ปรึกษา) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำ�รวจและทำ�แผนที่ภาพถ่าย (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำ�นวณ) (1)**

สำ�นักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

สำ�นักสำ�รวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

สำ�นักวิจัยและพัฒนา

สำ�นักบริหารโครงการ

รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

อธิบดีกรมชลประทาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหาร (1)*
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (1)*
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4)*
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำ�และบำ�รุงรักษา) (6)*
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (2)*
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) (1)**

สำ�นักงานชลประทานที่ 17

สำ�นักงานชลประทานที่ 10

สำ�นักงานชลประทานที่ 1

สำ�นักงานชลประทานที่ 8

สำ�นักงานชลประทานที่ 9

สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�
และอุทกวิทยา

รองอธิบดี
ฝ่ายบำ�รุงรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม
ชลประทาน (ด้านบำ�รุงรักษา)

โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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หลักการ แนวคิดในการจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
การจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทานเป็นการตอบสนองต่อแนวคิดธรรมาภิบาลและ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6   แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดทำ�บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรัฐพึงดำ�เนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำ�นาจ หรือกระทำ�การ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำ�หนดประมวลจริยธรรม
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำ�กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

2. หลักการนโยบายการกำ�กับดูแลตนเองที่ดี ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการนำ�หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจน
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ กล่าวคือ “การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำ�เป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำ�นาจตัดสินใจ การอำ�นวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบัติ
หน้าที่ต้องคำ�นึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งให้คำ�นึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจ
สอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้
จะตราพระราชกฤษฎีกากำ�หนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติก็ได้”
ในการนี้ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วน
ราชการจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำ�เป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใด
มีความจำ�เป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำ�นึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำ�ลังเงินงบประมาณของ
ประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
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3. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทำ�เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำ�ไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
กรมชลประทานได้ยึดกรอบแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 รวมทั้งเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ในการดำ�เนินการพัฒนาองค์กร และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไป
สู่ “ระบบราชการ 4.0” ที่มีการทำ�งานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen Centric Government) และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักสำ�คัญคือ การมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน (Participation) การสร้างนวัตกรรม
(Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ตามที่สำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาขึ้น
ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 การนำ�องค์การนั้น ส่วนหนึ่งให้ความสำ�คัญ
และมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการกำ�หนดนโยบายและระบบ การกำ�กับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใส และการป้องกันทุจริต รวมทั้ง
การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

4. ข้อสั่งการของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ในวาระการประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ให้ทุกส่วน
ราชการใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม

5. มาตรการปฏิรูประบบราชการ  จำ�นวน 8 มาตรการ ดังนี้
1) การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการให้บริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2) การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัยเน้นความเป็นมืออาชีพคล่องตัว
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดความสิ้นเปลือง
4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน
6) การยกระดับความโปร่งใสบนพื้นฐานระเบียบกฎหมายและยึดหลักธรรมาภิบาล
7) การขยายผลโครงการภายใต้ร่มพระบารมี
8) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซีย

6. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ งู ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) ปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างและระบบ
บริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิตบิ คุ คลของกรม 2) เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้าง ความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ
เชิงพืน้ ที่ 3) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4) พัฒนาระบบงบประมาณและ
การคลังภาครัฐเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5) สร้างระบบธรรมาภิบาลทีย่ ง่ั ยืนในหน่วยงานภาครัฐ และ ๖) พัฒนา
กฎหมายเกีย่ วกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
ทัง้ นี้ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 และ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ให้ดำ�เนินการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมปฎิรปู ประเทศทีจ่ ะส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยั สำ�คัญ (Big Rock) โดยให้นำ�แผนการปฏิรปู ประเทศฉบับปรับปรุง) ดำ�เนินการคูข่ นาน
ไปกับแผนการปฏิรปู ประเทศฉบับเดิมทีป่ ระกาศใช้เมือ่ เดือนเมษายน 2561 ทัง้ นี้ แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าประสงค์เพือ่ ให้ความสำ�คัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในทุกมิติ และรองรับ
ผลกระทบของสถานการณ์ชวี ติ วิถใี หม่และทิศทางทีก่ ำ�หนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำ�หนดกิจกรรมปฏิรปู ประเทศทีจ่ ะส่งผลให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยั สำ�คัญ จำ�นวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั 2) จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มคี วามยืดหยุน่ คล่องตัว และเปลีย่ นแปลงได้ตาม
สถานการณ์ 3) ปรับเปลีย่ นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูร่ ะบบเปิด เพือ่ ให้ได้มาและรักษาไว้ซง่ึ คนเก่ง ดี และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพืน้ ที่ โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินเพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว คุม้ ค่าโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
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7. คำ�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3) การทำ�นุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
กรมชลประทาน ได้ยึดกรอบแนวทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้ดำ�เนินภารกิจ
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ�การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายการเป็นองค์กรอัจฉริยะที่สร้าง ความมั่นคงด้านน้ำ�ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ภายใต้ยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ทีม่ คี วามสอดคล้องเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ� 20 ปี
และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17.95 ล้านไร่ เพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำ�
13,243 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2580
ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของกรมชลประทาน มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงการให้บริการดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม กรมชลประทาน
จึงได้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการกำ�หนดนโยบายเป็นสำ�คัญ ประกอบ
ด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบาย
ด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์ในการจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมชลประทานเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัด
ทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำ�คัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สำ�หรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำ�ไป
ปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำ�ให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคมสิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมชลประทาน
3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ

โครงสร้างการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
กรมชลประทาน มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเสาหลัก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม ส่งเสริม และ
สื่อสารการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของกรมชลประทาน ให้แพร่หลายจริงจัง และเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของ
การกำ�กับดูแล และกำ�หนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถยึดถือปฏิบัติได้ โดยแบ่ง
เป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ผู้บริหาร ผู้บริหารของกรมชลประทาน หมายถึง ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
	    
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ปรึกษากรมชลประทาน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
สถาบัน และผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีบทบาท ดังนี้
จัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้
ปฏิบัติตาม
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของกรมชลประทานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้ง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
กำ�กับดูแลการดำ�เนินการที่แสดงถึงการให้ความสำ�คัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
พิจารณาและหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
กำ�หนดให้มีกฎ ระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กำ�กับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องเหมาะสม
ติดตามการดำ�เนินงานของกรมชลประทานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กำ�กับดูแลให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติ
งานสูงสุด ให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดีและปลอดภัย
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2. าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กรมชลประทานตั้งแต่ระดับชำ�นาญการพิเศษและระดับอาวุโสลงมา รวมทั้งพนักงาน
	     เจ้
ราชการและลูกจ้าง ซึ่งพึงประพฤติปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมหลักของกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้
Work
Smart เก่งงาน เก่งคิด หมายถึง ใช้ความรอบรูท้ างวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบต
		
ั งิ าน ปรับปรุง

กระบวนงานอย่างสม่ำ�เสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงอย่างทันการณ์
Accountability รับผิดชอบงาน หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก
ความประหยัด พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
Teamwork
& Networking ร่วมมือ ร่วมประสาน หมายถึง สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นสร้างเครือข่าย
				
ในการทำ�งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงานการณ์
Expertise

เชี่ยวชาญงานที่ทำ� หมายถึง ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความ
ชำ�นาญในงานที่รับผิดชอบจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์
Responsiveness
			นำ�ประโยชน์สู่ประชาชน หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการ
ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำ�เนินงานอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งต้องเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
อย่างเคร่งครัดสัมฤทธิ์ผล
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หมวดที่ 2
นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี

องค์ประกอบนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี กรมชลประทาน พ.ศ. 2565
กรมชลประทาน ได้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตาม
แนวธรรมาภิบาล ให้ชัดเจน โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน และสามารถเข้าถึงการให้บริการ ได้อย่างเท่า
เทียม กรมชลประทานได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และ
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาแหล่ ง น้ำ � และบริ ห ารจั ด การน้ำ � อย่ า งบู ร ณา
การภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ� 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และกรอบของกฎหมาย โดยคำ�นึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ� ส่งเสริมความเป็น
อยู่ที่ดีของประชาชนและสังคมภายในกรมชลประทาน

แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการน้ำ�โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ�ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ�ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ลุ่มน้ำ�สาขา)
4. ดำ�เนินงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
5. ดำ�เนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ�ตามกรอบด้านสิ่งแวดล้อม
6. ดำ�เนินการประเมินผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการดำ�เนินการตามภารกิจของกรมชลประทานในมิติทาง
เศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม
7. ควบคุมคุณภาพของลุ่มน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ชลประทานและรักษานิเวศ
8. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤติ

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
กำ�หนดมาตรฐานการให้บริการ และพัฒนาการให้บริการด้วย
จิตมุ่งบริการแก่ผู้รับบริการบนพื้นฐานของกระบวนการการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ
1. วางมาตรฐานงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
3. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
4. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการอย่างสม่ำ�เสมอผ่านระบบสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบดิจิทัล
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นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก 1
ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภาย
ใต้วิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผ่านการวางกลยุทธ์
อย่างเป็นระบบในการพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทำ�แผนการปฏิบตั ริ าชการและจัดทำ�ตัวชีว้ ดั ตามภารกิจและยุทธศาสตร์
ระดับสำ�นัก/กอง
2. จัดทำ�ระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ชีวิต ทรัพย์สิน
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน รูปแบบ และเครื่องมือในการจัดสรร
ทรั พ ยากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กรมชลประทาน
4. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมครบถ้วนทุกมิติ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นโยบายหลัก 2

ส่งเสริมการดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการกำ�กับ ดูแล บริหารจัดการงานตามหลัก
นิติธรรม คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสร้างจิตสำ�นึกให้บุคลากร พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เหมาะสมกับดุลยภาพทางสังคม เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม

แนวทางปฏิบัติ

1. สร้างความตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดทำ�แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก 1
กำ�หนดมาตรฐานการให้บริการ และพัฒนาการให้บริการด้วย
จิตมุ่งบริการแก่ผู้รับบริการบนพื้นฐานของกระบวนการการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ
1. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
2. จัดวางตำ�แหน่งบุลากรและจัดทำ�เส้นทางความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม
3.จัดทำ�ระบบการเสริมสร้างแรงจูงใจที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

นโยบายหลัก 2
นำ�เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมหรือต่อยอดนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง ลดขั้นตอนและ
ความซ้ำ�ซ้อนของกระบวนงานในการบริหารจัดการน้ำ�

แนวทางปฏิบัติ
สนับสนุนการวิจัยและต่อยอดการพัฒนาให้สามารถ
นำ�เทคโนโลยีสมัยมาปรับใช้

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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นโยบายหลัก 3
พัฒนาระบบและวิธีการทำ�งาน

แนวทางปฏิบัติ

การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน (Big Data)

นโยบายหลัก 4
ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

แนวทางปฏิบัติ

1. จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากร
2. เสริมสร้างบรรยากาศการทำ�งานและสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ในการปฏิบตั งิ าน
3. ส่งเสริมการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย

1. พัฒนางานจัดรูปที่ดินและงานจัด
ระบบน้ำ� เพื่อพื้นที่เกษตรกรรมอย่าง
เต็มศักยภาพ
2. พัฒนาการส่งน้ำ�แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ�อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
บทบาทกลุ่มผู้ใช้น้ำ� และ JMC สู่การ
พัฒนา Smart Famer
2. โครงการสร้างการรับรู้ด้านการ
บริหารจัดการน้ำ�แบบมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำ�และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาโครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริที่มีอยู่แล้ว
ให้สมบูรณ์

จัดทำ�คู่มือทางด้านการประเมินด้าน
สังคมและสุขภาวะ

2. การบริหารจัดการน้ำ�โดยให้
ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ�ที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการน้ำ�ของ
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ให้ครอบคลุมพื้นที่
ชลประทาน และพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ลุ่ม
น้ำ�สาขา)

5. ดำ�เนินงานพัฒนาแหล่น้ำ�  
ตามกรอบด้านสิ่งแวดล้อม

4. ดำ�เนินงานโครงการ
ชลประทานอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำ�ริ

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�ตามแผน
แม่บท และแผนพัฒนาลุ่มน้ำ�สาขา

1. พัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

    1. มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำ�และบริหาร
จัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ ภายใต้แผนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 แผน
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 กรมจึงได้จัดทำ�
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�

มาตรการ/โครงการ

แนวทางปฏิบัติ

นโยบายหลัก

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การศึกษาวางโครงการที่แล้วเสร็จตาม
แผนงาน

ความสำ�เร็จของการดำ�เนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริที่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำ�นักงาน กปร.

จำ�นวนโครงการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำ� ที่มีการดำ�เนินการแบบมี
ส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหาร
งานจัดการน้ำ�ในงานชลประทาน
(ระดับ 4) และ/หรือระดับการเสริม
อำ�นาจประชาชนในพื้นที่ (ระดับ 5)

1. การพัฒนาระบบตรวจวัดน้ำ�แบบ
มีส่วนร่วม (ตัวชี้วัดตามมาตรกา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ)
2. การก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน การ
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ�ตามแผนงาน
3. ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำ�ใน
เขตชลประทานได้รับน้ำ�ตามปริมาณ
น้ำ�ต้นทุนที่มีในแต่ละปี
4. ปริมาณน้ำ�ที่จัดสรรให้ตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้ำ�

1. พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
2. ปริมาตรเก็บกักน้ำ�ที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

สบก.

กปพ.

กสช. สชป. 1-17

สบอ. สจด.
สชป.1-17

สชป. 1-17 สพญ.
กพก.

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางมาตรการในการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ จำ�นวน 56 โครงการ สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง สร้างคุณค่าการดำ�เนินงาน ตอบสนองนโยบายของรัฐ และความต้องการของประชาชน
สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ ดังนี้

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

กำ � หนดแนวทางการประเมิ น ผลให้ ข้ อ มู ล การดำ�เนินการเรื่องข้อร้องเรียน
ป้อนกลับอย่างเป็นระบบในการให้บริการแก่ จนได้ข้อยุติ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

1. ระดับความสำ�เร็จในการบริหารและกำ�กับ
แผนการบริหารจัดการน้ำ�ของกรมชลประทาน
1. จำ�นวนเครือข่ายผู้ใช้น้ำ�ทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น
2. การชี้แจงประเด็นสำ�คัญที่ทันต่อสถานการณ์

1. มาตรการบริหารจัดการน้ำ�ในฤดูฝนและ
ฤดูแล้งให้เพียงพอตลอดทั้งปี
1. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ�เพื่อสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการน้ำ�ให้ครอบคลุมพื้นที่
ชลประทาน
2. ดำ�เนินการและประชาสัมพันธ์ภารกิจกรม
อย่างต่อเนื่อง

1. วางมาตรการงานและระยะเวลา
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็น
มาตรฐาน
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับ
บริการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

   กำ�หนดมาตรฐานการให้บริการและ
พัฒนาการให้บริการด้วยจิตมุ่งบริการแก่
ผู้รับบริการบนพื้นฐานของกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

มาตรการ/โครงการ

แนวทางปฏิบัติ

นโยบายหลัก

สลก.

สบอ. สชป.1-17
กสช. สชป. 1-17
สลก.

ผู้รับผิดชอบ

สบอ. สชป. 1-17

โครงการจัดทำ�แผนฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ 1. พื้นที่ในเขตชลประทานที่ได้รับการป้องกันและ
(Emrgency Continuous Manage- บรรเทาภัย
ment Plan) ตามอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ 2. พื้นที่ในเขตชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
และขนาดกลาง

8. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำ�ใน
ภาวะวิกฤติ

สบก.

ผู้รับผิดชอบ

สบอ. สชป. 1-17

โครงการประเมิ น ผลกระทบจากงาน ผลการประเมินตามโครงการเพื่อนำ�ไปปรับปรุง
ชลประทานในมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ /สั ง คม/ แผนงานที่เกี่ยวข้อง
สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม

มาตรการ/โครงการ

7. ควบคุมคุณภาพน้ำ�ของลุ่มน้ำ�ในแหล่งน้ำ� โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร อ่างเก็บน้ำ�และทางน้ำ�ชลประทานที่มีคุณภาพน้ำ�
ชลประทานและรักษาระบบนิเวศ
จัดการควบคุมคุณภาพและปกป้องระบบ ได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน
นิเวศแหล่งน้ำ�ชลประทาน

6. ดำ�เนินการประเมินผลกระทบทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการดำ�เนิน
การตามภารกิจของกรมชลประทานใน
มิติทางเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่ง
แวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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ระดับประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ

ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเสี่ยงและวางแผนปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน (Big Data)

จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเป้า
หมายความสำ�เร็จขององค์การ

1. ระดับความสำ�เร็จในการปรับปรุงกระบวนงาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service)
2. ระดับความสำ�เร็จในการให้บริการระบบเครือ
ข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ความสำ�เร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน
รูปแบบ และเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กรมชลประทาน
4. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ครบถ้วนทุกมิติ

มาตรการ/โครงการ
1. จัดทำ�รายงานวิเคราะห์ความสำ�เร็จการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
2. จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับ
สำ�นัก/กอง
จัดทำ�ฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทาน

แนวทางปฏิบัติ

ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทานในระบบฐานข้อมูล
องค์กรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

กำ�หนดแนวทางปรับปรุงข้อมูลการให้
บริการ และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
สารสนเทศ

5. จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและให้ความ
สำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ แก่
ผู้รับบริการอย่างสม่ำ�เสมอผ่านระบบ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำ�นักงาน
ชลประทาน

มาตรการ/โครงการ

4. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลให้
กำ�หนดแนวทางการประเมินผล และแผน
ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบในการให้ การปรับปรุงการให้บริการ
บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติ

1. จัดทำ�แผนการปฏิบัติราชการ และจัด
ยกระดั บ ระสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านให้ ไ ด้ ทำ�ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่มีเป้า ระดับสำ�นัก/กอง
หมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวผ่านการ
วางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบในการพัฒนาสู่
องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้าน 2. จัดทำ�ระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล
น้ำ� (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่า ชีวติ ทรัพย์สิน
การบริการ ภายในปี 2580

นโยบายหลัก

3. นโยบายด้านองค์การ

นโยบายหลัก

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)

กพร.
ทุกสำ�นัก กอง

สบอ.

ศทส.

กผง.
ทุกสำ�นัก/กอง

ผู้รับผิดชอบ

กสช.

กสช. สชป.1-17

ผู้รับผิดชอบ
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2. ส่งเสริมการดำ�เนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
โดยการกำ�กับ ดูแล บริหารจัดการงาน
ตามหลักนิติธรรมคุณธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม

นโยบายหลัก

3. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

2. จัดทำ�แนวทางการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล (เช่นจัดทำ�คู่มือโดยหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง)

1. พัฒนาระบบ Cen Project เพื่อ
ติดตามการดำ�เนินโครงการและงบ
ประมาณ
2. พัฒนาระบบ KPI Online เพื่อรายงาน
ผลการดำ�เนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ระดับสำ�นัก กอง

2.การจัดทำ�แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ

1. โครงการปรับปรุง/เผยแพร่ ระเบียบ
วินัย และจรรยาของข้าราชการ

การพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0

โครงการอบรมด้านธรรมาภิบาล
ข้าราชการบรรจุใหม่อย่างต่อเนื่อง

โครงการประกวดนวัตกรรมความคิด
สร้างสรรค์ แนวคิดคนรุ่นใหม่ โครงการ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

5. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. สร้างความตระหนักในเรื่องธรรมา
ภิบาลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล เช่น จัดฝึกอบรม/ทำ�
แผน/ประชาสัมพันธ์ (ทำ�ให้เห็นความ
จำ�เป็นว่าต้องมีธรรมาภิบาล)

มาตรการ/โครงการ

แนวทางปฏิบัติ

3. นโยบายด้านองค์การ (ต่อ)

1. ระดับความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานพัฒนา
ระบบ Cen Project
2. ระดับความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานพัฒนา
ระบบ KPI Online

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับวินัยและการรักษาวินัยที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ระดับดี
1. ร้อยละความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกรมชลประทาน
2. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำ�เนินงาน (ITA)

ร้อยละความสำ�เร็จของการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ร้อยละความสำ�เร็จของโครงการประกวด
นวัตกรรม

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

กผง.
ทุกสำ�นัก/กอง

กพร.
ทุกสำ�นัก/กอง

สบค.

สบค.

กพร.

สบค.

กพร.
ทุกสำ�นัก กอง

ผู้รับผิดชอบ
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1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ กรอบแนวคิด และความ
สามารถ (Smart Worker) เพื่อยกระดับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร

       นโยบายหลัก(ใหม่)

1. โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ขอรับทุนในประเทศและต่างประเทศ
3. โครงการจัดทำ�คลังข้อมูลผู้มีศักยภาพ
เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการสืบทอด
ตำ�แหน่ง (Succession Plan)
4. โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
5. โครงการจัดทำ�เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้า
สู่ตำ�แหน่งของกรมชลประทาน

1. โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและ
แนวคิดคนรุ่นใหม่
2. โครงการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ�บำ�รุง
รักษา/โครงการชลประทาน

2.จัดวางตำ�แหน่งบุคลากรและจัดทำ�เส้น
ทางความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม

3. จัดทำ�ระบบการเสริมสร้างแรงจูงใจที่
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/โครงการ
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผน
พัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำ�ปี
2. โครงการพัฒนาระบบและการจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ทั้งองค์กร
3. โครงการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของ
บุคลากร กรมชลประทาน
4. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การ
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge
Worker)

แนวทางปฏิบัติ

1. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

1. ความสำ�เร็จของการคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมและแนวคิดคนรุ่นใหม่
2. ความสำ�เร็จในการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ�บำ�รุง
รักษา/โครงการชลประทาน

1. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีผลการดำ�เนิน
งานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานไม่ต่ำ�กว่าเกณฑ์
ที่กำ�หนด
2. ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการขอรับทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. ความสำ�เร็จในการจัดทำ�คลังข้อมูลผู้มี
ศักยภาพเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการ
สืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan)
4. ความสำ�เร็จในการพัฒนาผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
สำ�คัญ
5. ความสำ�เร็จในการจัดทำ�เส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการ
เข้าสู่ตำ�แหน่งของกรมชลประทาน

1. ระดับบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผน
พัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจำ�ปี
2. ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตาม
แผนการจัดการความรู้กรมชลประทานประจำ�ปี
3. ร้อยละของข้าราชระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
ที่เข้ารับการประเมินทักษะด้านดิจิทัรล
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจำ�ปี

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

สบอ. สชป. 1-17

สบค. ทุกสำ�นัก/กอง

สบค.

สบค.

สบค.

สบค.

สบค.

สบค.

สบค. ทุกสำ�นัก/กอง

สบค.

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน

4. ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร

1. ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามแผน
ปฏิบัติการประจำ�ปีตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน
2. ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
ต่อการปฏิบัติงาน
1. จำ�นวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ�ที่
มีการดำ�เนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วม
มือในงานชลประทาน (ระดับ 4)
2. จำ�นวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ำ� ที่มีการดำ�เนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับ
การร่วมมือบริหารงานจัดการน้ำ�ในงาน
ชลประทาน (ระดับ 4) และ/หรือระดับการเสริม
อำ�นาจประชาชนในพื้นที่ (ระดับ 5)

1. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมชลประทาน
2. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างบรรยากาศการทำ�งานและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติ
งาน

3. ส่งเสริมการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมใน 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ�
ลักษณะเครือข่าย
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร
จัดการน้ำ�
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในงานชลประทาน

1. ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามแผน
ปฏิบัติการประจำ�ปีตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน
2. ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
ต่อการปฏิบัติงาน
3. จำ�นวนข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้รับการพิจารณาและแจ้งผล
ภายใน 30 วันทำ�การ

1. ระดับประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�
อัจฉริยะ
2. ความสำ�เร็จของการตรวจสอบและปรับปรุง
การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน (DPIS6)

1. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมชลประทาน
2. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
3. โครงการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. การพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการ
น้ำ�อัจฉริยะ
2. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงการ
ใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน (DPIS6)

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน (Big Data)

1. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบตรวจ
วัดน้ำ�แบบมีส่วนร่วม
2. ความสำ�เร็จในการพัฒนา  Line Official
Account : HR Rid

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร

1. การพัฒนาระบบตรวจวัดน้ำ�แบบมีส่วนร่วม
2. โครงการพัฒนา Line Official Account
: HR Rid

สนับสนุนการวิจัยและต่อยอดการ
พัฒนาให้สามารถนำ�เทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาปรับใช้

2. นำ�เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ
ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อปรับปรุง ลดขั้น
ตอนและความซ้ำ�ซ้อนของกระบวนงานใน
การบริหารจัดการน้ำ�
3. พัฒนาระบบและวิธีการทำ�งาน

มาตรการ/โครงการ

แนวทางปฏิบัติ

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ)

       นโยบายหลัก(ใหม่)
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สบค.

สบอ.

กสช. สชป. 1-17
สพญ. กพก.

สบค. ทุกสำ�นัก/
กอง

สบค. ทุกสำ�นัก/
กอง

สบค. ทุกสำ�นัก/
กอง
สบค.

สบค. ทุกสำ�นัก/
กอง

สบค.

สบอ.

ผู้รับผิดชอบ

หมวดที่ 3
แนวทางส่งเสริมและผลักดัน
การปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแล
องค์การที่ดี

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถขับเคลื่อนได้ตามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำ�หนด
หลักปฏิบัติที่สำ�คัญ ดังนี้
1) กรมชลประทาน จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
อย่างทั่วถึง
2) กรมชลประทาน จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้ทกุ คนมัน่ ใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบตั ิ
ตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การทีด่ ฉี บับนีอ้ ย่างเคร่งครัด โดยจะถือว่าเป็นวินยั อย่างหนึง่ ที่
บุคลากรทุกระดับต้องทำ�ความเข้าใจ ยึดมัน่ และปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องในการทำ�งานประจำ�วัน และไม่มบี คุ คลใดทีจ่ ะมีสทิ ธิ หรืออนุญาตให้
บุคลากรของกรมชลประทานคนใดกระทำ�การใด ๆ ทีข่ ดั ต่อนโยบายฉบับนี้
3) กรมชลประทาน คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการ
ต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำ�ปรึกษาจากผู้
บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็ก็มีหน้าที่ในการสอดส่งดูแล และให้คำ�แนะนำ�ผู้
ใต้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) ตามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยคณะทำ�งาน
กำ�กับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน
5) กรมชลประทาน จะกำ�หนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่
กำ�หนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 241 2418

ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การทีด่ กี รมชลประทาน พ.ศ. 2565
และแสดงถึงพันธสัญญาระหว่างกรมชลประทานกับบุคลากรของกรมชลประทาน ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด จึงขอให้บุคลากรทุกคนในสังกัดกรมชลประทานลงชื่อรับทราบนโยบายการกำ�กับ
ดูแลองค์การที่ดีเพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติราชการต่อไป ประกอบด้วย

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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1. ใบลงนามรับทราบนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
สำ�หรับผู้บริหาร
กรมชลประทาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ
1.  ข้าพเจ้าได้รับ / รับทราบนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว
2.  ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำ�แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนำ�ไปกำ�หนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของกรมชลประทาน มีธรรมาภิบาลต่อไป
3.  ข้าพเจ้าได้จัดประชุมชี้แจงให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ�ในสังกัดได้มี
ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์การด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) .................................................................
(.................................................................................. )
ตำ�แหน่ง..........................................................................
วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ...................

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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2. ใบลงนามรับทราบนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
สำ�หรับผู้บริหาร
กรมชลประทาน
สำ�นัก/กอง
1.  ข้าพเจ้าได้รับ / รับทราบนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว
2.  ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำ�แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนำ�ไปกำ�หนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของกรมชลประทาน มีธรรมาภิบาลต่อไป
3.  ข้าพเจ้าได้จัดประชุมชี้แจงให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ�ในสังกัดได้มี
ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์การด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) .................................................................
(.................................................................................. )
ตำ�แหน่ง..........................................................................
วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ...................

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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ใบลงนามรับทราบนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี สำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
กรมชลประทาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำ�นัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ...................................................................
ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี 2565
กรมชลประทาน
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ตำ�แหน่ง

ลายเซ็น

