แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร
สํานักงานเลขานุการกรม
ป!งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

สลก.-1 : ความพึงพอใจของบุคลากรต<อการให>บริการด>านสารบรรณ
สูตรการคํานวณ
น้ําหนัก หนวยวัด
เกณฑAการใหคะแนน
รายการ
รอยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน สลก. กําลังปรับปรุงการใหบริการทั้งดาน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
9
ผูตอบแบบประเมินในรูปรอยละ ÷
65
70
75
80
85 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใหบริการ
จํานวนผูตอบแบบประเมินทั้งหมด
และดานคุณภาพการใหบริการ
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ในป3ที่ผานมา และขอเสนอแนะของผูรับบริการ

สลก.-2 : ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสร>างความรับรู>และความเข>าใจแก<ทุกภาคส<วนที่เกี่ยวข>อง
สูตรการคํานวณ
น้ําหนัก หนวยวัด
เกณฑAการใหคะแนน
(แผนงานสรางความรับรูและความ
เขาใจที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ ÷
แผนงานสรางความรับรูและความ
เขาใจทั้งหมด) × 100

9

รอยละ

80

85

90

95

รอยละความพึงพอใจ
0
0

100

คะแนน

0

อยูระหวางดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ดานสารบรรณ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

0

เฉลี่ย

0
แผนงานสรางความรับรูและความเขาใจ

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

4.00
2.0000

สลก.-1
สลก.-2
เฉลี่ย

-

ทั้งหมด

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

ผลสําเร็จ
(รอยละ)

3

3

100.00

แนบไฟลAหลักฐาน

แนบไฟลAหลักฐาน

คะแนน
4.00

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
หนวยงาน สวนประชาสัมพันธ*และเผยแพร สํานักงานเลขานุการกรม
ลําดับ
เรื่อง
ที่
1 แผนยุทธศาสตรน้ําแหงชาติ

แผนการดําเนินงาน
ม.ค.
โทรทัศน (1)
วิทยุ (1)
สิ่งพิมพ (1)
สารสนเทศ (1)

ผลการดําเนินงาน
โทรทัศน*
- ชป.เรงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล*อมอางฯคลองใหญ หวังให*เป0 นแหลงเก็บน้ํ า
ต*นทุนหลักเมืองพัทลุง(เนชั่นทีวี 22 พ.ค.62)
วิทยุ
-

สถานการณน้ําภาคตะวันออก และการแก*ภัยแล*ง (Phone in Dr.Tv news 7
พ.ค.62)

สิ่งพิมพ*
- ชป.เริ่มสงน้ําเขาพื้นที่ลุมต่ําทุงผักไห-ทุงปาโมก (มติชน 1พ.ค.62)
สารสนเทศ
- ชป.เริ่มสงน้ําเขาพื้นที่ลุมต่ําทุงผักไห-ทุงปาโมก (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 1
พ.ค.62)
- ชป.เริ่มสงน้ําเขาพื้นที่ลุมต่ําทุงผักไห-ทุงปาโมก (เดลินิวส.ออนไลน. 1 พ.ค.62)
- ชป.เริ่มสงน้ําเขาพื้นที่ลุมต่ําทุงผักไห-ทุงปาโมก (The world news 1 พ.ค.62)
- ชป. เริ่มสงน้ําเขาพื้นที่ลุมต่ําฝ;<งซายลุมน้ําเจาพระยา(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน
1 พ.ค.62)
- กรมชลประทาน บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่ติดตามการ
บริหารจัดการน้ําชวงฤดูแลงในพื้นที่ลุมต่ํา (โครงการบางระกําโมเดล) จ.
พิษณุโลก(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 12 พ.ค.62)
- รองอธิบดีกรมชลฯลงพื้นที่ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําเพชรบุรี

-

-

(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 14 พ.ค.62)
รองอธิบดี ชป. นําคณะปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการผันน้ําลําคันฉู-ลําเชียงไกร ตอนลาง(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 14
พ.ค.62)
ชป.เรงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมอางฯคลองใหญ หวังใหเปOนแหลงเก็บน้ํา
ตนทุนหลักเมืองพัทลุง(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 22 พ.ค.62)
ชป.เดินหนาศึกษา EIA ประตูระบายน้ําแมน้ําตรัง เพื่อชวยบริหารจัดการน้ํา
ทวมในเขตเมืองตรัง(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 23 พ.ค.62)

วารสาร
- เดินหน*าศาสตรพระราชาขับเคลื่อนโครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุง-น้ําก่ํา อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร

2

รวม
การวางแผน การพั ฒ นาแหลง
น้ํ า ระบ บ สงน้ํ า และระบ บ
กระจายน้ําและอื่นๆตามภารกิจ
กรมชลประทาน

4

โทรทัศน (1)
วิทยุ(1)
สิ่งพิมพ(1)
สารสนเทศ(1)
วารสารขาว
(1)

โทรทัศน
- สถานการณ. น้ําภาคตะวันออก และการแกภัยแลง (Phone inDr.Tv news 7
พ.ค.62)
วิทยุ
- สถานการณ.น้ําภาคตะวันออก และการแกภัยแลง (Phone in Dr.Tv news 7
พ.ค.62)
สิ่งพิมพ
- ชป.สงรถบรรทุ กน้ํ าชวยเหลือชาวโนนสูง จ.นครราชสีมา หลังน้ํ าประปาไม
พอใช (มติชน2 พ.ค.62)
- ชป.สงรถบรรทุ กน้ํ าชวยเหลือชาวโนนสูง จ.นครราชสีมา หลังน้ํ าประปาไม
พอใช (เดลินิวส.2 พ.ค.62)
- ชป.มหาสารคาม สงรถยนต.บรรทุกน้ํา ชวยชาวเม็กดําอยางตอเนื่อง บรรเทา
ป;ญหาขาดแคลนน้ํา(เดลินิวส.2 พ.ค.62)

-

ชป.สงรถน้ํ าชวยชาวบานคั นทาเกวียน อ.โขงเจี ยม หลั งประสบป; ญหาขาด
แคลนน้ํากินน้ําใช (มติชน 3 พ.ค.62)
ชป.สงรถน้ํ าชวยชาวบานคั นทาเกวียน อ.โขงเจี ยม หลั งประสบป; ญหาขาด
แคลนน้ํากินน้ําใช (เดลินิวส. 3พ.ค.62)

สารสนเทศ
- รวมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห.ติดตามสถานการณ.และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ครั้งที่ 2/2562 (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 1 พ.ค.62)
- ชป.สงรถบรรทุ กน้ํ าชวยเหลือชาวโนนสูง จ.นครราชสีมา หลังน้ํ าประปาไม
พอใช (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 2 พ.ค.62)
- ชป.สงรถบรรทุ กน้ํ าชวยเหลือชาวโนนสูง จ.นครราชสีมา หลังน้ํ าประปาไม
พอใช(มติชนออนไลน. 2 พ.ค.62)
- ชป.สงรถบรรทุ กน้ํ าชวยเหลือชาวโนนสูง จ.นครราชสีมา หลังน้ํ าประปาไม
พอใช (เดลินิวส.ออนไลน. 2 พ.ค.62)
- ชป.ติดตามการผันน้ําชวยเหลือการประปาสวนภูมิภาคเกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 2 พ.ค.62)
- ชป.มหาสารคาม สงรถยนต.บรรทุกน้ํา ชวยชาวเม็กดําอยางตอเนื่อง บรรเทา
ป;ญหาขาดแคลนน้ํา(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 2 พ.ค.62)
- ชป.มหาสารคาม สงรถยนต.บรรทุกน้ํา ชวยชาวเม็กดําอยางตอเนื่อง บรรเทา
ป;ญหาขาดแคลนน้ํา(เดลินิวส.ออนไลน. 2 พ.ค.62)
- ชป.แพร สงเครื่ องสู บน้ํ าชวยชาวต.บานถิ่ น ลดเสี่ ยงขาดแคลนน้ํ าอุ ปโภค
บริโภค
(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 2 พ.ค.62)
- ชป.จับมือหนวยงานภาครัฐกั้นฝายในลํ าน้ํ ายม ชวยชาวบานจากภัยแลง จ.
พิษณุโลก(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 2 พ.ค.62)
- (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 1 พ.ค.62)
- ชป.สงรถน้ํ าชวยชาวบานคั นทาเกวียน อ.โขงเจี ยม หลั งประสบป; ญหาขาด
แคลนน้ํากินน้ําใช (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 3 พ.ค.62)
- ชป.สงรถน้ํ าชวยชาวบานคั นทาเกวียน อ.โขงเจี ยม หลั งประสบป; ญหาขาด
แคลนน้ํากินน้ําใช (มติชนออนไลน. 3 พ.ค.62)

-

-

-

ชป.สงรถน้ํ าชวยชาวบานคั นทาเกวียน อ.โขงเจี ยม หลั งประสบป; ญหาขาด
แคลนน้ํากินน้ําใช (เดลินิวส.ออนไลน. 3พ.ค.62)
ชป.นครนายก สงเครื่องสูบน้ําชวยชาวเสม็ดใตและเสม็ดเหนือ เมืองแปดริ้ว
หลังพบป;ญหาขาดแคลนน้ํา(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 3 พ.ค.62)
ชป.รวมกับหลายหนวยงานในจังหวัดพิษณุโลก สรางฝายชั่วคราวกั้นแมน้ํายม
บรรเทาภัยแลงใหกับราษฎรในพื้นที่อ.บางระกํา (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 3
พ.ค.62)
ชป.รวมกับหลายหนวยงานในจังหวัดพิษณุโลก สรางฝายชั่วคราวกั้นแมน้ํายม
บรรเทาภัยแลงใหกับราษฎรในพื้นที่อ.บางระกํา(สยามรัฐออนไลน. 3 พ.ค.62)
ชป.รวมกับหลายหนวยงานในจังหวัดพิษณุโลก สรางฝายชั่วคราวกั้นแมน้ํายม
บรรเทาภัยแลงใหกับราษฎรในพื้นที่อ.บางระกํา (พิษณุโลกนิวส. 3 พ.ค.62)
ชป.ยันเขื่อนอุบลรัตน. มีน้ําพอใชตลอดฤดูแลง (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 8
พ.ค.62)
ชป.จับมือหนวยงานในพื้นที่ จ.รอยเอ็ด ชวยชาวบานที่ประสบป;ญหาขาด
แคลนน้ํากินน้ําใช(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 9 พ.ค.62)
ชป. พรอมวางแผนบริหารจัดการน้ําชวงฤดูน้ําหลาก(เฟสบุ*คเรารักชลประทาน
14พ.ค.62)
ชป. พรอมวางแผนบริหารจัดการน้ําชวงฤดูน้ําหลาก(สปริงนิวส. 15 พ.ค.62)
ชป.โชว.จัดการน้ําฤดูแลงตามเปaา พรอมเตรียมรับมือน้ําหลากฤดูฝนปbนี้(มติชน
ออนไลน. 16 พ.ค.62)
รับมือนองน้ําฤดูฝน’62 กรมชลประทานพรอมแคไหน (ไทยรัฐออนไลน. 2พ.ค.
62)
ชป.มั่นใจฝนตกภาคอีสาน สงผลใหมีน้ําไหลเขาอางฯ ยันเขื่อนอุบลรัตน. ใชน้ํา
กนอางฯ ไมกระทบตอความมั่นคงของตัวเขื่อน (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 27
พ.ค.62)
ชป.วางแผนจัดการฤดูน้ําหลาก (เดลินิวส. 15 พ.ค.62)
ชป.มั่นใจฝนตกภาคอีสาน สงผลใหมีน้ําไหลเขาอางฯ ยันเขื่อนอุบลรัตน. ใชน้ํา
กนอางฯ ไมกระทบตอความมั่นคงของตัวเขื่อน(ขาวสด 27พ.ค.62)

วารสาร
- กรมชลประทานและการควบคุมคุณภาพ 5 แหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ “เบญจสุทธคงคา”
- โอกาส ประสบการณ. และงานทาทายของ “ชํานาญ ชูเที่ยง” ผูอํานวยการ
โครงการชลประทานพิษณุโลก
- กิจกรรมเปgดคลินิกแสดงผลงานแลกเปลี่ยนองค.ความรูระหวางหนวยงานตาม
แนวทาง RID No.1

รวม
3

5

การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สร* า งความ สารสนเทศ(1)
เข* ม แข็ ง ให* กั บ ภาคการเกษตร วารสารขาว
(1)
ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

สารสนเทศ
- กรมชลฯรวมพิธีเปgดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ สายธารแหงพระมหากรุณาธิคุณดานการเกษตร”(เฟสบุ*ค
เรารักชลประทาน 3 พ.ค.62)
- กรมชลฯรวมพิธีเปgดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ สายธารแหงพระมหากรุณาธิคุณดานการเกษตร”(ผูจัดการ
ออนไลน. 3 พ.ค.62)
- ผูบริหารกรมชลประทาน รวมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจําปb 2562 (เฟสบุ*คเรารักชลประทาน 9 พ.ค.62)
- กรมชลฯรวมพิธีเปgดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ สายธารแหงพระมหากรุณาธิคุณดานการเกษตร”
(เกษตรกาวไกล 3 พ.ค. 62)
วารสาร
- กรมชลประทานรวมพลังกลุมผูใชน้ํา 15000 คน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา
รวมใจกลุมผูใชน้ํา รวมกันบํารุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริทั่วประเทศ
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