แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร
สํานักงานเลขานุการกรม
ป!งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562)

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

รอยละความพึงพอใจ
0
0

(แผนงานสรางความรับรูและความ
เขาใจที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ ÷
แผนงานสรางความรับรูและความ
เขาใจทั้งหมด) × 100

9

รอยละ

0
0
แผนงานสรางความรับรูและความเขาใจ

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
80

85

90

95

100

คะแนน

0

เฉลี่ย
สลก.-2 : ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสร;างความรับรู;และความเข;าใจแก:ทุกภาคส:วนที่เกี่ยวข;อง
สูตรการคํานวณ
น้ําหนัก หนวยวัด
เกณฑ<การใหคะแนน

4.00
2.0000

สลก.-1
สลก.-2
เฉลี่ย

-

ทั้งหมด

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

ผลสําเร็จ
(รอยละ)

3

3

100.00

แนบไฟล<หลักฐาน

แนบไฟล<หลักฐาน

คะแนน
4.00

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
ประจําเดือน สิงหาคม 2562
หนวยงาน สวนประชาสัมพันธ'และเผยแพร สํานักงานเลขานุการกรม
ลําดับ
เรื่อง
ที่
1 แผนยุทธศาสตรน้ําแหงชาติ

แผนการดําเนินงาน
ส.ค.
โทรทัศน (1)
สารสนเทศ (1)

ผลการดําเนินงาน
โทรทัศน'
- รมว.กษ. ลงพื้นที่กําชับ เรงเดินหนาโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ
(NBT 15 ส.ค.62)
- กรมชลฯ เรงพัฒนาลุมน้ําชี เพิ่มความจุแกมลิง-สรางอางฯใหมแกวิกฤตแลง
(ไทยแลนด6พลัส ทีวี 3 ส.ค.62)
- คลองระบายน้ําลําเบ็ดความสําเร็จของชลประทานชวยบรรเทาอุทกภัยเมือง
พัทลุง NBT 2HD ขาวค่ําชวงรอบทิศถิ่นไทย 26 ส.ค.62)
วิทยุ
สิ่งพิมพ'
- “เฉลิมชัย”เรงเดินหน#าโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ (มติชน 15
ส.ค.62)
- “เฉลิมชัย”จี้กรมชลฯ เรงเดินหน#าโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ
(คมชัดลึก 15 ส.ค.62)
สารสนเทศ
- รองอธิบดีกรมชลประทาน เข#ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานรองรับ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ําและการใช#
น้ํา (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 1 ส.ค.62)
- ชป.เดินเครื่องเรงพัฒนาลุมน้ําชี เพิ่มความจุแก#มลิง-สร#างอางฯใหมแก#วิกฤต
แล#ง (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 4 ส.ค.62)
- ชป.รวมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล#อมเบื้องต#น (IEE) อางเก็บ
น้ําแมแวนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพร#าว จังหวัดเชียงใหม (เฟสบุ#ค

-

-

-

เรารักชลประทาน 6 ส.ค.62)
โครงการประตูระบายน้ําห#วยซัน ตอยอดระบบชลประทานน้ําหยดด#วย
พลังงานแสงอาทิตย ความสําเร็จที่เกิดจากการบูรณาการ (เฟสบุ#คเรารัก
ชลประทาน 7 ส.ค.62)
อธิบดีกรมชลประทานรวมประชุมรับทราบนโยบายจาก พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 8 ส.ค.62)
ชป.เดินหน#าโครงการอางเก็บน้ําห#วยปIาไผอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 9 ส.ค.62)
รองอธิ บ ดี ก รมชลฯ เปM ด โครงการคลองผั น น้ํ าคลองบางสะพาน จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 9 ส.ค.62)
ชป.เผยการบริ ห ารจั ด การน้ํ า/เดิ นหน# าชวยเหลื อราษฎรที่ ประสบปP ญ หา
อุทกภัยและภัยแล#งทั่วประเทศ (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 14 ส.ค.62)
ชป.ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (เฟสบุ#คเรารัก
ชลประทาน 14 ส.ค.62)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณนําคณะตรวจราชการสงขลา
(เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 14 ส.ค.62)
ชป.เดินหน#าโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ(ระยะที่ 2) จังหวัด
สงขลา(เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 14 ส.ค.62)
ชป.นําทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําห#วยน้ํารีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 15 ส.ค.62)
“รองอธิบดีกรมชล” ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรงเครื่องโครงการ
กอสร#างอางเก็บน้ําบ#านไทรทอง (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 16 ส.ค.62)
“รองอธิบดี ชป.” ติดตามความคืบหน#าโครงการอางเก็บน้ําบ#านปIาละอูอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ (เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 17
ส.ค.62)
กรมชลฯ เรงพัฒนาลุมน้ําชี เพิ่มความจุแก#มลิง-สร#างอางฯใหมแก#วิกฤตแล#ง (
TLC NEWS 4 ส.ค.)
ชป.ลุยศึกษา EIA โครงการอางเก็บน้ําแมบอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-

จังหวัดลําปาง(เฟสบุ#คเรารักชลประทาน 22 ส.ค.62)
ชป.ลุยศึกษา EIA โครงการอางเก็บน้ําแมบอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดลําปาง (สยามรัฐ 22 ส.ค.62)

วารสาร
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 ผนึกกําลังทุกภาคสวน เตรียมเดินหนาแกปCญหา
เรงดวนชวยเหลือ

รวม
2

การวางแผน การพั ฒ นาแหลง
น้ํ า ระบ บ สงน้ํ า และระบ บ
กระจายน้ํ าและอื่ น ๆ ต าม
ภารกิจกรมชลประทาน

2
โทรทัศน (1)
วิทยุ(1)
สิ่งพิมพ(1)
สารสนเทศ(1)
วารสารขาว
(1)

โทรทัศน
- แนวทางแกภัยแลง จังหวัดสุรินทร6 (ไทยพีบีเอส 14ส.ค.62)
- กรมชลฯ เรงสราง "คลองร.1" แกน้ําทวม หาดใหญ (เนชั่น ทีวี 16 ส.ค.62)
- วอนชาวนาลุมเจาพระยา งดทํานาตอเนื่อง เพื่อสงวนน้ําไวใชยามจําเปFน (NBT
22 ส.ค.62)
- การบริหารจัดการน้ําเขื่อนในแมกวงอุดมธารา(NBTรายการเชานี้ที่ภาคเหนือ
27 ส.ค. 62 )
วิทยุ
- ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม สรุปสถานการณ6น้ําไหลเขาเขื่อน
ใหญ แมงัด-แมกวง (เชียงใหมนิวส6 4 .ค.62)
สิ่งพิมพ
- “ธรรมนัส” เผย “บิ๊กตู” สั่งแกแลงภาคอีสานเรงดวน (สยามรัฐ 19 ส.ค.62)
- ชป.เรงใหความชวยเหลือชาวบานจากวิกฤตไฟปPาพรุควนเคร็งเมืองคอน ( เอ็ม
ไทยนิวส6 2 ส.ค.62)
- ฝนตกหนักทางตอนบน สงผลน้ําในลําน้ําก่ําอืด ไหลลงโขงยาก เหตุจากฝนตก
หนัก และน้ําในแมน้ําโขงเพิ่มสูงขึ้น (ไทยแลนด6พลัส 26 ส.ค.62)
- ระดับน้ําโขงสูง!! เรงสูบน้ําออกพื้นที่น้ําทวมแนวจังหวัดริมโขง (สยามรัฐ 26
ส.ค.62)

-

นครพนมอวม น้ําทวมขังถนน-บานเรือน เฝSาระวังน้ําก่ําเออลน ชป.เรงระบาย
ลงน้ําโขง รับมือฝนตกหนัก (มติชน 24 ส.ค.62)
สารสนเทศ
- กรมชลฯ เตรียมพรอมรับมืออิทธิพล พายุดีเปรสชัน สงผลตอนบนของไทยฝน
ตกหนัก (เฟสบุคเรารักชลประทาน 1 ส.ค.62)
- ชป.เรงใหความชวยเหลื อชาวบานจากวิกฤตไฟปP าพรุ ควนเคร็ งเมื องคอน
(เฟสบุคเรารักชลประทาน 1 ส.ค.62)
- รองอธิบดีกรมชลประทาน เรงเครื่องงานกอสรางในพื้นที่จังหวัดสงขลา(เฟสบุค
เรารักชลประทาน 1 ส.ค.62)
- รมว.กษ.สั่ง ชป.รวมดับไฟไหมปPาพรุควนเคร็งใหดับเร็วที่สุด (เฟสบุคเรารัก
ชลประทาน 2 ส.ค.62)
- เฉลิมชัย นําคณะลงติดตามสถานการณ6น้ําประจวบฯ – เพชรบุรี (เฟสบุคเรารัก
ชลประทาน 2 ส.ค.62)
- ชป.เดินหนาใหการชวยเหลือราษฎรที่ประสบปCญหาขาดแคลนน้ํา ในหลาย
พื้นที่(เฟสบุคเรารักชลประทาน 3 ส.ค.62)
- ชป.เดินหนาชวยเหลือเกษตรกรโครงการชลประทานวังบัว หลังพบปCญหาขาด
แคลนน้ํา (เฟสบุคเรารักชลประทาน 3 ส.ค.62)
- ชป.ยังคงชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยแลงอยางตอเนื่อง แมจะมีปริมาณฝนเพิ่ม
แลวก็ตาม(เฟสบุคเรารักชลประทาน 4 ส.ค.62)
- น้ําจากอางฯระบม เดินทางถึงฝายทาลาดแลว วอนชาวพนมสารคามใชน้ํา
อยางประหยัด (เฟสบุคเรารักชลประทาน 4 ส.ค.62)
- ชป. เรงสงน้ําดับไฟปPาพรุควนเคร็งที่ลุกโหมอีกครั้ง (เฟสบุคเรารักชลประทาน
5 ส.ค.62)
- ชป.ยังคงชวยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ํา แมจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ของ
ประเทศ (เฟสบุคเรารักชลประทาน 6 ส.ค.62)
- ชป.เริ่มผันน้ําเก็บแกมลิงหลังพายุ”วิภา” (เฟสบุคเรารักชลประทาน 6 ส.ค.62)
- แผนดินไหวที่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ไมกระทบตอเขื่อนของกรม
ชลประทาน (เฟสบุคเรารักชลประทาน 6 ส.ค.62)
- ชป.ยังติดตามชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยแลง ขณะที่สถานการณ6บางพื้นที่เริ่มดี

-

ขึ้นหลังมีฝนตก (เฟสบุคเรารักชลประทาน 7 ส.ค.62)
ชป.ยังคงใหความชวยเหลือชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากปCญหาขาดแคลนน้ํา
อยางตอเนื่อง (เฟสบุคเรารักชลประทาน 8 ส.ค.62)
รองอธิบดีกรมชลประทาน รวมหารือกับผูเเทนประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
โครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร6 อุบลราชธานี อุดรธานี เเละชัยภูมิ
(เฟสบุคเรารักชลประทาน 8 ส.ค.62)
ชป.รวมแกไขปCญหานาขาวที่สุพรรณบุรี ขาดน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มอีก 6
เครื่อง ชวยเหลือชาวนา (เฟสบุคเรารักชลประทาน 8 ส.ค.62)
ชป.ยังเฝSาติดตามชวยเหลือพื้ นที่ประสบปCญหาขาดแคลนน้ํา (เฟสบุคเรารัก
ชลประทาน 9 ส.ค.62)
รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ขอนแกน ตรวจสถานการณ6ภัยแลง (เฟสบุคเรารัก
ชลประทาน 9 ส.ค.62)
ชป.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ6น้ําทวม อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (เฟสบุค
เรารักชลประทาน 10 ส.ค.62)
ชป.เรงซอมคันดินแมน้ํายมฝCZงขวา บริเวณ เหนือ ปตร.ยางซาย ชํารุด (เฟสบุค
เรารักชลประทาน 11 ส.ค.62)
ชป.เชียงใหม เรงระบายน้ําแมกลางผานประตูระบายฝายวังหิน ลดผลกระทบ
น้ําหลาก (เฟสบุคเรารักชลประทาน 11 ส.ค.62)
ชป.เดินหนาชวยเหลือพื้นที่น้ําหลากและภัยแลงอยางตอเนื่อง (เฟสบุคเรารัก
ชลประทาน 13 ส.ค.62)
ชป.ระดมเครื่องจักร-เครื่องมือ ชวยเหลือประชาชน ทั้งภัยแลงและน้ําทวม
(เฟสบุคเรารักชลประทาน 13 ส.ค.62)
เขื่อนลําปาว ปรับลดสงน้ําเพื่อการเกษตร หลังฝนตกนอย วอนใชน้ําอยาง
ประหยัดเพื่อใหมีใชในฤดูแลงหนา (เฟสบุคเรารักชลประทาน 14 ส.ค.62)
ร.อ.ธรรมนัสฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ6ภัยแลงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร6
(เฟสบุคเรารักชลประทาน 14 ส.ค.62)
“หวั่นอีสานกลางขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค สํานักงานชลประทานที่ 6 เรง
วางมาตรการชวยเหลือและแกไขปCญหาใหมีน้ํากินน้ํ าใชจนถึงฤดูแลงหนา”
(เฟสบุคเรารักชลประทาน 14 ส.ค.62)

-

สถานการณ6 น้ํา และการบริหารจัดการน้ํ า เพื่ อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนจากภัยแลง (เฟสบุคเรารักชลประทาน 20 ส.ค.62)
"เฉลิมชัย" สั่งเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ําคลองร.1 เรงแกแลง-น้ําทวมสงขลา
(สยามรัฐ 15 ส.ค.62)

วารสาร
- THAICID-NWIKS 2019 “มิติความสัมพันธ6น้ํา พลังงาน อาหาร สรางสรรค6
นวัตกรรมการชลประทาน
- กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานระบบทอสงน้ําบานซําตาเรือง จังหวัดจันทบุรี
บริหารจัดการน้ํา
- กรมชลประทานประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดานการชลประทานและการ
ระบาย

รวม
3

5
สารสนเทศ
- ชป.รวมจัดงาน สีสรรพรรณไม เทิดไทบรมราชินีนาถ ครั้งที่13 (เฟสบุคเรารัก
ชลประทาน 12 ส.ค.62)

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

นิทรรศการ
- - รวมจั ดนิ ทรรศการเรื่ อง การทํ านาแบบเป ยกสลั บแห# ง แกล# งข# าว ณ
สถาบัน
พัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกล็ด (1 ส.ค. 62)
- - รวมจัดนิทรรศการงาน "สีสรรพรรณไม# เทิดไท#บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13
- ณ สวนสมเด็จพระนางเจ#าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (8-14 ส.ค.62)
วารสาร
- งาน "สีสรรพรรณไม เทิดไทบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 (กรุงเทพธุรกิจ 1ส.ค.
62)
- กรมชลประทานบูรณาการหนวยงานทองถิ่นสนับสนุนเหยี่ยวไฟ
- ธาราแหงพระเมตตา หลั่งรินทั่วถิ่นไทย

รวม

2

