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แบบสอบถามเพือ่ เป็นข้อมูลนาไปปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจตามตัวชี้วีดคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานชลประทานที่ 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00
ส่วนร่วมของประชาชน)
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560

-

3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

-

5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ
ทาน ร้อยละ 77.08

-

6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

-

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

-

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98 1. เพิม่ รายละเอียด ความหลากหลายของช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

-
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10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ 1. เพิม่ รายละเอียด เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17
13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

-

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

ระบุให้ชัดเจนว่ามติส่วนตัวในประเด็นใด เช่น ต่อองค์กร ต่อเพือ่ นร่วมงาน
ต่อเพือ่ นร่วมงาน ต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวันในที่ท้างาน เพราะมตินี้เป็นทัศ
คติส่วนตัว อาจมีอคติหรือข้อจ้ากัดส่วนตัวปนด้วย

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

-

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

-

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

-

โครงการชลประทานอานาจเจริญ
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00 1. วิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึน้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้า
ส่วนร่วมของประชาชน)
มาเป็นคนกลางเพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
2. ให้กรรมการบริหารกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าร่วมแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและชี้แจงความถูกต้อง
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2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา - 1. เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดหางบประมาณเข้าไปด้าเนินการปรับปรุง
คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20
ซ่อมแซมในส่วนที่ช้ารุด เสียหาย
2. เพิม่ งบประมาณ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน 1. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ทางโทรศัพท์ ที่ได้แจ้งไว้หรือแจ้ง
ร้อยละ 76.39
ผ่าน อส.ชป ในพืน้ ที่ได้
2. สร้างกลุ่ม line ให้กลุ่มผู้ใช้น้าชลประทานเพือ่ เป็นช่อทางหนึ่งในการติด
ต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18
1. ในการส่งน้้าจะมีเจ้าหน้าที่ชลประทานร่วมกับ อส .ชป. คอยติดตามแก้ไข
ปัญหาในระหว่างส่งน้้า
2. ผู้ใช้น้าได้รับน้้าตามแผนที่กา้ หนดไว้ โดยการก้าหนดวัน เวลา เปิด - ปิด
น้้า
5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ 1. เกษตรกรผู้ใช้น้าร่วมกับชลประทาน ประชุมวางแผนการใช้น้าโดยระบุ วัน
ทาน ร้อยละ 77.08
เวลา ให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ารับทราบ
2. แนะน้าให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอืน่ ที่ใช้น้าน้อยในพืน้ ที่ ที่ส่งน้้าไปไม่
สะดวก
3. ผู้ใช้น้าสามารถปลูกพืชที่วางแผนไว้ เว้นแต่ปที ี่มีน้าน้อยจะชี้แจงแจ้งที่
ประชุม JMC ให้มราบ
6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

1. นัดพบปะผู้ใช้น้าเพือ่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อมูลข่าว
สารเดือนละครั้ง
2. ท้ากล่องแสดงความคิดเห็นไว้ตามหมู่บา้ นในเขตพืน้ ที่ชลประทาน

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

1. นัดพบปะผู้ใช้น้าเพือ่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อมูลข่าว
สารเดือนละครั้ง
2. ผู้ใช้น้าไม่กล้าถาม - หรือตอบในท่ประชุม
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8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98 1. ท้าหนังสือแจ้งให้ผู้น้าหมู่บา้ นประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่ในพืน้ ที่ลงพืน้ ที่ ที่รับผิดชอบเพือ่ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่าง
สม่้าเสมอ
3. ผู้ใช้น้าไม่เอาใจใส่กบั การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

1. เกษตรกรผู้ใช้น้า และชลประทานได้ประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการ
น้้าและบ้ารุงรักษา
2. ผู้ใช้น้าขาดความร่วมมือในบางส่วน

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ 1. เจ้าหน้าที่ชลประทานต้องลงพืน้ ที่อย่างสม่้าเสมอ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97
2. ผู้ใช้น้าไม่อยู่ในพืน้ ที่ตลอดเวลา
3. ก้าหนดระยะเวลาในการลงพืน้ ที่ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน

ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

1. เจ้าหน้าที่ชลประทานร่วมกันกับ อส.ชป. ต้องลงพืน้ ที่เพือ่ ส้ารวจความต้อง
การเพาะปลูก
2. นัดพบเกษตรกรร่วมวางแผนการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

1. จัดฝึกอบรมเรื่องความสุภาพและอัธยาศัยที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ชลประทาน

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

1. เชิญกลุ่มบริหารจัดการน้้าเข้าร่วมประชุม JMC เพือ่ ก้าหนดแผนการส่งน้้า
ที่ชัดเจนทุกครั้ง
2. ผู้ใช้น้ายังไม่เข้าใจการก้าหนดแผนการส่งน้้าเนื่องจากไม่เข้าประชุม

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

1. ให้เจ้าหน้าที่ใช้จา่ ยอย่างประหยัดอดออม
2. เพิม่ ค่าตอบแทนเพือ่ ความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ และสร้างขวัญก้าลังใจให้กบั บุคลา
กร
3. ส่งเสริมการท้าเกษตรพร้อมหาตลาดรองรับ
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2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. ต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
2. สอบถามความถนัดในการท้างานของแต่ละบุคคล
3. สร้างแรงจูงใจในการท้างานของบุคลากร

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท้างาน
2. การท้างานยังขาดการประสานงานที่ดีและขาดการเอาใจใส่ในการท้างาน
3. จัดฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
4. หน้าที่ในการท้างานต้องสัมพันธ์กบั ต้าแหน่งและความสามารถของแต่ละ
บุคคล

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เป็นประจ้าทุกเดือน
2. ให้จดั กิจกรรมระกว่างหน่วยงานเพือ่ เพิม่ ความสัมพันธ์ของบุคลากร

โครงการชลประทานนครพนม
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00 1. ควรจัดรอบเวรในการใช้น้าอย่างเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมในการรับน้้า
ส่วนร่วมของประชาชน)
ตามรอบเวร
2. ความสมบูรณืของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20

-

3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

1. ประชุมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบ
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5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ 1. เกษตรกรต้องมีส่วนร่วมวางแผนการเพาะปลูกร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ทาน ร้อยละ 77.08
6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

1. ควรประชุมเดือนละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

1. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกลุ่มร่วมแก้ไขละตอบปัญหาเบือ้ งต้น

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98 1. ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวตามหมู่บา้ น
9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

1. ควรมีเวทีประชาคม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดอบรมเกษตรกรให้ความรู้
เข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วม

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97
11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

1. ควรส้ารวจก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17
13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74
ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน
2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

-

1. ควรปรับเพิม่ เงินเดือน
-
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3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. ควรมีแรงจูงใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. ความมั่นคงในการปฏิบตั ิงาน

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโดมน้อย
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00 1. วิธีเจรจาโดยให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจใน
ส่วนร่วมของประชาชน)
แก้ไขปัญหาร่วมกันเพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหา
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา - 1. จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมตามความจ้าเป็นจริงๆ รวมทั้งต้องสร้าง
คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20
จิตส้านึกในความเป็นเจ้าของต่อเจ้าหน้าที่ และเกษตรผู้ใช้น้า เพือ่ ช่วยดูแลบ้า
รักษาร่วมกัน
2. ยังมีส่วนที่ช้ารุดเสียหายจ้านวนมากเนื่องจากอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี
จ้าเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมตามความจ้าเป็นจริงๆ
รวมทั้งต้องสร้างจิตส้านึกในความเป็นเจ้าของต่อเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้ใช้
น้้า เพือ่ ช่วยดูแลบ้ารุงรักษาร่วมกัน
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน 1. จัดเวรเจ้าหน้าที่อยู่ประจ้าฝ่ายเพือ่ ให้ความสะดวกรวดเร็วในด้านต่างๆกับ
ร้อยละ 76.39
ผู้มาติดต่อ
2. เพิม่ ช่องทางในการติดต่อ กับเจ้าหน้าที่มากขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีผ่านทาง
Line Facebook Webste เป็นต้น
4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

1. ส่งน้้าแบบต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังพร้อมซ่อมแซมไม่ให้คลองรั่ว /ขาดจนต้อง
หยุดส่งน้้า
2. ก้าหนดแผนการส่งน้้าให้ชัดเจน โดยให้สามารถปรับได้ทันท่วงที ตามสภาพ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ ระหว่างส่งน้้า
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5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ 1. ต้องให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องเข้าร่วมวางแผน เช่น หน่วยงานต่างๆ ในกระ
ทาน ร้อยละ 77.08
ทรวง เกษตรฯ, กระทรวงพานิชย์ หรืออืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง
2. วางแผนโดยค้านึงถึงปัจจัยที่ส้าคัญ เช่น ปริมาณน้้าต้นทุนปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการน้้า
6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

1. ท้ากล่องแสดงความคิดเห็นไว้ที่ฝ่าย หรือท้าสถานีวิทยุชุมชนของชลประ ทานในพืน้ ที่
2. เชิญกลุ่มบริหารเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน และลงพืน้ ที่พบปะผู้ใช้น้า เพือ่ รับ
ฟังความคิดเห็นอุปสรรคปัญหา

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

1. จัดท้าแบบสอบถาม หรือจัดวิทยุชุมชนในพืน้ ที่

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98 1. จัดท้าหอกระจ่ายข่าวในหมู่บา้ นนั้นๆ
2. แจ้งข้อมูลให้สม่้าเสมอ และหลากหลายช่องทาง เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
ผ่านทาง Line Facebook Webste เป็นต้น
9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

1. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้า 1 ครั้ง/สัปดาห์
2. ยึดถือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้้า โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมกรมชลประ
ทาน ซึ่งมีขนั้ ตอนก้าหนดไว้ชัดเจน

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ 1. ความถีใ่ นการปฏิบตั ิไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97
2. เพิม่ ความถีใ่ นการลงพืน้ ที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชลประทานให้มากขึน้
และปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่
11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

1. ให้หลุ่มผู้ใช้น้าเป็นผู้ส้ารวจ ทางชลประทานตรวจสอบความเหมาะสมร่วม
กับกลุ่มฯ และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เช่น ประชุม JMC
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ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

1. ยึดหลักใจเขาใจเรา คอยดูแลและให้บริการ
2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องลงพืน้ ที่พบปะเกษตรกรให้เป็นมาตรฐานเดียว
กัน

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

1. ก้าหนดจากมติการประชุม JMC

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

1. มีสวัสดิการต่างๆ เช่น สนับสนุนค่าน้า ค่าไฟฟ้า

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. กระจายงานให้ทั่วทุกคน

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. ท้างานร่วมกันเป็มทีม รู้หน้าที่ตน
2. เน้นท้างานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมทังสร้างขวัญก้าลังใจ
ในการท้างาน

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. แต่ละหน่วยงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00
ส่วนร่วมของประชาชน)

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560
ควรออกไปพบปะกับกลุ่มผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่ชลประทานบ่อยๆ เพือ่ ให้เกิดความ
คุ้นเคยและเป็นกันเองกับหน่วยงาน
1. การบริหารกลุ่มย่อยเพือ่ ปรับความเสมอภาคของผู้รับบริการ
2. การจัดประชุมสร้างความเข้าใจและการลงพืน้ ที่ เพือ่ คลี่คลายความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใช้น้าทันทีที่ทราบและการทบทวนข้อตกลง ให้สมาชิกได้ทราบทุกครั้ง
ที่มีการประชุม
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3. จัดให้มีการรปะชุมเพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระหว่างการส่งน้้าและ
สิ้นสุดการส่งน้้า
4. ควรมีการโหวตความคิดเห็นจากการจัดการปัญหาต่างๆร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้า
เพือ่ หาทางออกหรือแก้ไข
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา - 1. การดูแลซ่อมบ้ารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20
2. ตรวจสอบดูแลบ้ารุงรักษาอาคารให้มีความพร้อมใช้งาน อาคารที่ช้ารุด /ควร
ปรับปรุง จัดเข้าแผนงานซ่อมและปรับปรุง เพือ่ ซ่อมแซมและปรับปรุงให้ สมบูรณ์และมีความพร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทานเป็นประจ้า ทั้งก่อน ระหว่าง - หลังการส่งน้้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. ควรมีการจัดการดูแลคลองส่งน้้า คู่ส่งน้้า ถนนเป็นคันคลอง และคารบังคับ
น้้าร่วมกันกับผู้ใช้น้า
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน 1. เพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐฯและภาคประชาชน
ร้อยละ 76.39
2. เพิม่ ช่องทางในการติดต่อจ้าหน้าที่ และอ้านวยความสะดวก เช่น มีผังการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ มีบอร์ดรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มีไลน์กลุ่ม
การบริหารการส่งน้าของแต่ละสถานี มี Facebook มีกล่องรับเรื่องแสดงความ
คิดเห็น ที่ส้าคัญคือต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ้าแต่ละพืนที่เพือ่ รับเรื่องคอยให้ค้าแนะ
น้าและอ้านวยความสะดวก
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ ชลประทานในพืน้ ที่
4. ควรจัดหาสื่อ เครื่องมือ เป็นจุดให้บริการ เป็นศูนย์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

1. การก้าหนดวางแผนการส่งน้้าให้สอดคล้องกับพืน้ ที่รับน้้า
2. การท้าความเข้าใจในการรับน้้าของเกษตรกร ให้ตรงตามข้อตกลงของกลุ่ม
และด้าเนินการตามข้อตกลง และประชุมปรับแผนรับน้้าเมื่อเกิดปัญหาอุป
สรรค เพือ่ ให้เกษตรกรได้รับน้้าตามแผนและทั่วถึง
3. ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้น้าให้เกษตรกรผู้ใช้น้าทราบ ตลอดทั้งฤดูการส่ง
น้้า
4. ควรให้ความรู้เกีย่ วกับการวางแผนต่างๆให้กบั ผู้ใช้น้า
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5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ 1. เพิม่ ศักยภาพของการส่งน้้าและลดการสูญเสียน้้า
ทาน ร้อยละ 77.08
2. การสร้างความมั่นใจในการบริหารการส่งน้้าให้กบั กลุ่มผู้ใช้น้า การให้ขอ้
มูลเรื่องน้้าที่ชัดเจน นโยบายต่างๆของภาครัฐที่มีต่อภาตเกษตร ตลอดจนการ
สร้างความเข้าใจในขัน้ ตอนปฏิบตั ิต่างๆตั้งแต่กอ่ นการส่งน้้า ขณะการส่งน้้า
สิ้นสุดการส่งน้้า และการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและหลัง
3. สร้างความมั่นใจต่อเกษตรกรในการส่งน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรเสนอมแนะน้า แนวทางใหม่ๆให้กบั ผู้ใช้น้าในการเพาะปลูก
6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

1. เพิม่ การประชุมเพือ่ เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. การเพิม่ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เช่น การให้ความส้าคัญและใส่ใจ
ในการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรในการประชุมแต่ละครั้ง การเปิดเวที
การมีส่วนร่วม การพบปะพูดคุยทั้งที่บา้ นและที่นา การสร้างกลุ่มไลน์เพือ่ รับรู้
ข่าวสาร พูดคุยในประเด็นต่างๆและตอบข้อซักถาม การมีกล่องแสดงความคิด
เห็น
3. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้า
4. ควรมีกล่องแสดงความคิดเห็นและส่งความคิดเห็นเป็นรายเดือน

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

1. เพิม่ การดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
2. การเพิม่ ช่องทางการรับฟังปัญหาและตอบข้อซักถาม เช่น การให้ความ
ส้าคัญและใส่ใจในประเด็นปัญหาของเกษตรกรและตอบทุกข้อค้าถามเพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในการประชุมในแต่ละครั้ง การเปิดเวทีการมีส่วน
ร่วม การพบปะพูดคุยทั้งที่บา้ นและที่นา การสร้างกลุ่มไลน์เพือ่ การประชาสัม
พันธ์รับรู้ขา่ วสาร พูดคุยในประเด็นต่างๆและตอบข้อซักถาม
3. ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพืน้ ที่ส่งน้้าทุกๆสัปดาห์ และจัดท้าสมุดบันทึก
ปัญหาและข้อซักถาม
4. ควรมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาให้ความรู้บา้ งเป็นครั้งคราว
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8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยะล 77.98 1. การประชาสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรโดยรวม
2. การเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชุมในแต่ละครั้ง
การท้าหนังสือเพือ่ ให้ผู้น้าชุมชนออกหอกระจายข่าว การปิดประกาศที่ออฟฟิต
และบ้านผู้น้าชุมชน การสร้างกลุ่มไลน์เพือ่ การประชาสัมพันธ์รับรู้ขา่ วสาร
พูดคุยในประเด็นต่างๆและตอบข้อซักถาม
3. ติดประกาศ ข่าวสาร ข้อมูลที่เกีย่ วข้องเพือ่ แจ้งให้กลุ่มผู้ใช้น้า หรือ แจ้ง
ให้ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้าให้ทราบ
4. ควรมีเอกสาร ใบปลิว หรือ ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุบา้ ง
9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

1. พัฒนาองค์กรหรือกลุ่มบริหารการใช้น้าและJMC ให้เข้มแข็ง
2. การให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการการเพาะปลูก การวางแผน
การส่งน้้า การวางแผนการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทาน ตลอดจน
จ้างแรงงานจากสมาชิกผู้ใช้น้าในการซ่อมแซม /ปรับปรุงอาคารชลประทาน
3. เกษตรกรวางแผนการส่งน้้า และบ้ารุงรักษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
4. ควรจัดระบบการใช้น้าโดยให้เกษตรกรผู้ใช้น้าบริหารจัดการกันเอง โดย
จัดท้าให้ส่งรายงานผลต่างเป็นประจ้า

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ 1. เพิม่ การตรวจตราและให้ความรู้แก่เกษตรกรสม่้าเสมอ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97
2. การจัดท้าแผนการปฏิบตั ิงาน การประชุมกลุ่ม การลงพืน้ ที่พบปะเกษตรกร
การท้าสมุดเยี่ยมเพือ่ บันทึกการพบปะ การรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น การให้ค้า
แนะน้า และการคลี่คลายความขัดแย้ง
3. จัดให้มีแผนการลงพืน้ ที่ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน พร้อมจดบันทึกข้อมูล
การเพาะปลูก และปัญหาการส่งน้้า
11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

1. ตรวจสอบพืน้ ที่ให้ชัดเจน เพือ่ ประกอบการคิดค้านวณปริมาณน้้า
ที่ถกู ต้องให้เหมาะสมกับปริมาณน้้าต้นทุนที่มีอยู่
2. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เพือ่ ประชาสัมพันธ์
และส้ารวจชนิดและพืน้ ที่เพาะปลูกของเกษตรกร แล้วน้ามาประเมินให้เหมาะ
สมกับน้้าต้นทุน
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3. มีการประชุมวางแผนการเพาะปลูก และแจ้งพืน้ ที่เพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก

ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

1. เพิม่ การให้บริการอย่างทั่วถึง
2. การสร้างความเป็นกันเองด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและใช้ค้าพูดน้้าเสียง
ที่เป็นมิตร และมีความเต็มใจในการอ้านวยความสะดวกกับเกษตรกรที่มาติดต่อ
ราชการ
3. จัดท้าสื่อรับฟังความพึงพอใจในการให้บริการ

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

1. ก้าหนดพืน้ ที่ให้เหมาะสมกับปริมาณน้้าต้นทุนเพือ่ บริหารจัดการน้้า
ได้ถกู ต้อง แม่นย้า
2. การค้านวณน้้าต้นทุนเพือ่ ก้าหนดพืน้ ที่เพาะปลูก เพือ่ ให้สามารถส่งน้้าได้
ตามพืน้ ที่ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และประชาสัมพันธ์ท้าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้
น้้า
3. ด้าเนินการประเมินน้้าต้นทุน และพิจารณาพืน้ ที่เพาะปลูกตามหลัก
วิชาการ พร้อมก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล แจ้งให้กลุ่มผู้ใช้น้าทราบ

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

ควรจัดอบรม สัมมนา ภายในองค์กร เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ิงานและบริการ
ได้ดียิ่งขึน้

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. เพิม่ เวลาในการปฏิบตั ิงานและลดภาระส่วนตัว
2. การให้ค้าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาสม
3. จัดให้มีสวัสดิการในที่ท้างาน และการแบ่งปันของบุคลากรในองค์กร
4. มีการเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือระหว่างบุคลากรในองค์กร

1. เพิม่ ต้นทุนเศรษฐกิจให้เหมาะสม
2. การจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เพือ่ แบ่งเบาค่าใช่จา่ ยของ
หน้าที่และการเอือ้ เฟือ้ ผผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
3. ให้มีความรู้ในการด้าเนินชีวิตในการท้างานตามความเหมาะสม
4. ให้มีความรู้ในการด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง
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3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. ศึกษาหาความรู้เพิม่ เพือ่ ถ่ายทอดแก่ประชาชนตลอดเวลา
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นและให้ค้าชมเชย รางวัลและความดีความชอบ
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และจัดกระบวนการในการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ
4. ควรมีกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในต้าแหน่ง หน้าที่ ที่ชัดเจน
5. ให้มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. เพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน
2. การจัดกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนและหน่วยงานอืน่
3. จัดให้มีกจิ กรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในที่ท้างาน
4. จัดให้มีกจิ กรรมการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกที่ท้างาน

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าก่า
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00 1. เกษตรกรที่อยู่ในพืน้ ที่สถานีสูบน้้าที่อยู่ในความดูแลของอปท .อยากให้ส่ง
ส่วนร่วมของประชาชน)
โครงการกลับมาให้กรมชลประทานดูแลรับผิดชอบ
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

-
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ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ
ทาน ร้อยละ 77.08

-

6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

-

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

-

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98

-

9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

-

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

-

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

-

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

-

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

๑ บุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานจ้าเป็นเร่งด่วนนอกเวลาราชการต้องการค่าตอบแทน
ที่สมเหตุสมผล
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2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

-

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

-

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

-

ส่วนวิศวกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00
ส่วนร่วมของประชาชน)
2. ความสมบูรณืของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560

-

3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

-

5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ
ทาน ร้อยละ 77.08

-

6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

-
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ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

-

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98

-

9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

-

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

-

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

-

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

-

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

1. ควรพัฒนาสวัสดิการแก่บคุ ลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ เช่น สวัสดิการที่
พักอาศัยที่ทันสมัย ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรอย่าง
แท้จริง
2. ควรส่งเสริมบุคลากรที่ท้าความดี ความชอบให้หน่วยงาน โดยมีมาตรการ
หรือแนวทางประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ น้ามาปรับขึน้ เงินเดือนอย่างชัดเจน
3. หากบุคลากร ได้รับสิ่งจูงใจที่เหมาะสม เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เมื่อในสภาวะ
ด้านเศรษฐกิจมีปญ
ั หา ก็มีกา้ ลังใจสามารถผ่านพ้นไปได้
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2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. ควรป้องกันและระมัดระวังการมอบหมายงานในระยะเวลากระชันชิดหรือใน
ช่วงวันหยุด เพือ่ ป้องกันบุคลากรเกิดความเครียดจากการท้างานและไม่มีเวลา
กับครอบครัว
2. ผู้บงั คับบัญชาในหน่วยงาน ควรให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความรู้สึกในการ
ท้างาน หรือให้แสดงความในใจผ่านเอกสารหรือวิธีการต่างฯ เพือ่ ให้ทราบถึง
ความต้องการ หรือสภาพปัญหาเพือ่ หาทางแก้ไข

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีภายในหน่วยงาน เพือ่ เสริมสร้างบรรยา
กาศที่ดีและลดอคติที่มีทั้งระหว่างบุคลากรด้วยต้นเอง และระหว่างผู้บงั คับบัญ
ชากับผู้ใต้บงั คับบัญชา
2. ผู้บงั คับบัญชาในหน่วยงาน ควรสร้างความพอใจและการจูงใจให้มากยิ่งขึน้
เช่น
2.1 สิ่งจูงในตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
2.2 สิ่งจูงใจไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ การยกย่องชมเชย การยอบรับว่าเป็นส่วน
หนึ่งของหมู่คณะ โอกาสและความก้าวหน้า ในการปฏิบตั ิงานและความมั่นคง
ในงาน

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. ควรหมอบหมายหน้าที่บคุ ลากรตามความเสามารถของแต่ละบุคคลรวมทั้งมี
การประเมินประสิทธิภาพตามผลงานอย่างยุติธรรม
2. ควรจัดหาอุปกรณ์การท้างานอย่างทันสมัยและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสม
กับภารกิจที่ปฏิบตั ิงาน
3. การหากิจกรรมหรือเพิม่ กิจกรรมที่บคุ ลากรได้ท้าร่วมเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ความรู้
สึกที่ดีต่อองค์กรมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและตั้งใจที่จะท้า
งานร่วมกับองค์กรจนเกษียณ
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ส่วนเครื่องจักรกล
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00
ส่วนร่วมของประชาชน)
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560

-

3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

-

5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ
ทาน ร้อยละ 77.08

-

6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

-

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

-

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98

-

9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

-

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

-
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ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

-

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

-

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

1. ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเพิม่ รายได้แก่บคุ ลากร
2. มีความมั่นคง
3. มีกองทุนสวัสดิการพนักงานขับรถยนต์
4. มุ่งเน้นในการผลิตและการเจริญเติบโตของบุคลากรอย่างมั่นคง
5. ควรเพิม่ เงินโบนัสมากขึน้

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ เพิม่ ขีดความรู้ความสามารถให้บคุ ลากร
2. สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอืน่ ๆ ที่สามารถมาประยุกต์ใช้กบั การท้างานได้
3. ครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดอาจมีผลกระทบบ้างในบางครั้ง
4. มีการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ในเวลาราชการ โดยมีการเร่งรัดในบางกรณีที่มี
งานเร่งด่วนเพือ่ ตอบสนองงานนโยบายด่วนฉุกฉินการณีอทุ กภัยและภัยแล้ง
5. มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท้างานมีสุขภาพจิตดีไม่เครียดมีการพัฒนา
ด้านจิตใจ

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. จัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส้านักงาน ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2. จัดสถานที่พกั ผ่อนให้บคุ ลากร ในช่วงหยุดพักการท้างานระหว่างวัน
3. จัดสถานที่ท้างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และอุปกรณ์เครื่อง
มือ เครื่องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เหมาะสม
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4. สถานที่ท้างานสะอาดเรียบร้อยมีน้าดื่มและอุปกรณ์ของใช้ส้านักงานครบ มี
การจัดกิจกรรม 5 ส. ทุกๆ ไตรมาส
5. จัดหาสถานที่ท้างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และอุปกรณ์
เครื่องมือใช้เทคโนโลยีต่างๆ เหมาะสม
6. ควรมีแรงจูงใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00
ส่วนร่วมของประชาชน)
2. ความสมบูรณืของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ
2. ส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานอืน่ ๆ
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีกจิ กรรมร่วมกัน
และสร้างคสามสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
4. ท้างานบูรณาการกับหน่วยงานอืน่ ที่ขอรับการสนับสนุนทั้งงานปกติและงาน
เร่งด่วน
5. ความมั่นคงในการปฏิบตั ิงาน

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560

-

3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

-
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5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ
ทาน ร้อยละ 77.08

-

6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

-

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

-

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98

-

9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

-

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

-

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

-

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

-
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ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

1. จัดตั้งสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใน ส้านักงานชลประทานที่ 7
เพือ่ หมุนเวียนลดรายจ่ายและเสริมสร้างรายได้
2. ส่งเสริมการลดค่าใช้จา่ ยสินค้าในชีวิตประจ้าวัน เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว
ตลาดนัด สชป.7 กระตุ้นเศรษฐกิจในครอบครัว
3. มีกองทุน / ส่งเสริมจัดกองทุนเพือ่ การอุปโภค-บริโภค เช่น
สินเชื่อบุคคลดอกเบีย้ ต่้าสุด

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. ส่งเสริมให้มีการออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ โดยจัดสถานที่ออกก้าลังกายให้
เหมาะสม
2. จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสรรค์ความรักภายในครอบครัว เช่น จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว วันว่าง สร้างสุข ในครอบครัวเพือ่ ช่วยสานสัม พันธ์
อันดีร่วมกันระหว่างครอบครัวของเจ้าหน้าที่

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท้างานด้านต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม เช่นการจัดการความรู้ KM , SWOT
2. ควรมีการประเมินผลงานอย่างสม่้าเสมอและสามารถตรวจสอบได้
3. การสร้างบรรยากาศในที่ท้างาน เช่น กิจกรรม 5 ส. , ประกวด
บุคคลากรดีเด่น
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ /เครื่องมือ/เทคโนโลยี ให้ทันสมัยพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. จัดกิจกรรมเพือ่ สังคมภายนอก เช่น ท้าดีเพือ่ พ่อ , บริจาคเครื่อง
อุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น ผู้ประสบภัยน้้าท่วม , ขายข้าว
ช่วยชาวนา
2. ส่งเสริมกิจกรรมคุณค่าทางด้านจิตใจ , สมาธิ , ภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน เช่น
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด , ท้าบุญเลี้ยงเด็กก้าพร้า
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3. จัดกิจกรรมเพือ่ สังคมภายใน เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน สชป .7
4. จัดตั้งชมรม , กลุ่ม , Cop ต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมนันทนาการ เพือ่ ส่งเสริมด้าน
สุขภาพกายและจิตใจ เช่น ชมรมถ่ายภาพ , ชมรมปัน่ จักรยาน
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00
ส่วนร่วมของประชาชน)
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560

-

3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

-

5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ
ทาน ร้อยละ 77.08

-

6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

-

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

-

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98

-
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ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

-

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

-

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

-

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

-

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

-

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. ส่งเสริมการร่วมท้าบุญและท้าสมาธิ และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยและเพิม่ เครื่องปรับอากาศเพือ่ ส่ง
เสริมบรรยากาศที่ดีในการท้างาน

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

-
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โครงการชลประทานยโสธร
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00 1. ยังไม่พบปัญหา และความขัดแย้ง
ส่วนร่วมของประชาชน)
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา - 1. มีความสมบูรณ์
คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20
2. ถนนบนคันคลองช้ารุดมากเนื่องจากไม่ได้มีการบ้ารุงรักษามานานแล้ว
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน 1. มีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร้อยละ 76.39
2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นั้นค่อนข้างดี
4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

1. ได้รับน้้าตามแผนที่กา้ หนด
2. ผู้ใช้น้าได้รับน้้าตามแผนที่กา้ หนด แต่เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาปริมาณน้้า
ในอ่างน้อยจึงไม่ได้เปิดน้้าปลูกพืช

5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ 1. สามารถเพาะปลูกได้ตามแผนที่วางไว้
ทาน ร้อยละ 77.08
6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

1. เจ้าหน้าที่ท้าหน้าที่ดูแลและรับฟังข้อเสนอแนะ

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

1. เจ้าหน้าที่ท้าหน้าที่ดูแลและรับฟังข้อเสนอแนะ
2. เจ้าหน้าที่แนะน้าและตอบปัญหา และข้อซักถามได้ดี

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98 1. ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านผู้น้าหมู่บา้ นและตัวแทน
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9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

1. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าสม่้าเสมอ

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ 1. เจ้าหน้าที่ดูแลและเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสม่้าเสมอ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

1. เจ้าหน้าที่ออกส้ารวจความต้องการการเพาะปลูก

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

1. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและมีอธั ยาศัยไมตรีจติ ที่ดี

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

1. มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าที่ชัดเจน
2. ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าชัดเจนดี

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

1. สร้างรายได้ให้กบั บุคลากรโดยจัดท้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. ควรมีการบริหารจัดการเวลา ที่ใช้ในการท้าภารกิจส่วนตัวในชีวิตประจ้าวัน
ให้กระชับมากขึน้
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่เสมอ

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. ควรมีการให้ความรู้เฉพาะทางที่ใช้ในการท้างานในแต่ละส่วนงานให้มากขึน้
เพือ่ ความถูกต้อง
2. จัดสรรอุปกรณ์ส้านักงานให้ทันสมัยอย่างพอเพียง

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในแต่ละส่วนงาน ให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆอย่างทั่วถึง
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ
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ส่วนแผนงาน
ตัวชี้วัด
ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ระดับความพึงพอใจในปี 2559
ชป.08 : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่
3.5800 ระดับความพึงพอใจของเกษตรผู้ใช้น้าในเขตพืน้ ที่การชลประทาน
การชลประทานในการบริหารน้้าของกรมชลประทาน (ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 77.90 % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงาน
ใหม่คือ Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริ ย่อยที่ต่้ากว่า 85 % โดยเรียงจากน้อยสุด ดังนี้
หารน้้าของกรมชลประทาน) (ประเมินโดยส้านักส่งเสริมการมี
1. การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้า ร้อยละ 75.00
ส่วนร่วมของประชาชน)
2. ความสมบูรณ์ของคลองน้้า คู่ส่งน้้าถนนแบบคันคลองและอา คารบังคับน้้า ร้อยละ 75.20

ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในปี 2560

-

3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ร้อยละ 76.39

-

4. ผู้ใช้น้าได้รับ ตามแผนที่กา้ หนด ร้อยละ 77.18

-

5. ผู้ใช้น้าสามารถเพาะปลูกได้พนื้ ที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประ
ทาน ร้อยละ 77.08

-

6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้า ร้อยละ
77.58

-

7. การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ 77.78

-

8. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้าอย่างสม่้าเสมอร้อยละ 77.98

-

9. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการน้้า
และบ้ารุงรักษา ร้อยละ 78.57

-
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ชป.27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน (ตัวชี้วัด
ใหม่คือ Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อบุคลากรต่อการ
ปฏิบตั ิงาน) (ประเมินโดยส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล )

3.6902

10. ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความสม่้าเสมอในการ
ลงพืน้ ที่ ร้อยละ 78.97

-

11. การส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยละ 78.97

-

12. ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้ บริการ ร้อยละ 79.17

-

13. การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ
82.74

-

บุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบตั ิงาน คิดเป็น ร้อยละ 78.45%
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด้าเนินงานย่อยที่ต่้ากว่า 5 คะแนน
โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 3.4609 คะแนน

1. รณรงค์ให้บคุ ลากรยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. มิติด้านส่วนตัว 3.6478 คะแนน

1. รณรงค์ให้บคุ ลากรจัดสรรเวลาในกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม

3. มิติด้านการท้างาน 3.8261

1. วางแผนจัดหาวัสดุให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

4. ร้อยละด้านสังคม 3.8261 คะแนน

1. รณรงค์ให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของส้านักงานชลประทานที่ 7

