
ลําดับที่ ตัวชี้วัด
จุดแข็งและโอกาสที่สนับสนุนใหการ

ดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย

จุดออนและขอจํากัดที่ทําใหการ
ดําเนินงาน

ไมเปนไปตามเปาหมาย

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดฯ ในปตอไป

1 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Service) 
(หนวย : ระดับ)

- ประชาชนสามารถลงทะเบียนออนไลน
ได
- ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเนื่องจากมีการนําเทคโนโลยี
มาใชเปนเครื่องมือ

- ความตองการของผูใชไมชัดเจนและมี
การเปลี่ยนแปลงบอยจึงทําใหการ
ทํางานลาชา

- ควรออกแบบการทํางานและขอมูลใหครอบคลุมและ
มีการวางแผนหรือสื่อสารกับผูใชงานจริง

2 ระดับความสําเร็จในการ
ใหบริการระบบเครือขายไดอยาง
ตอเนื่อง (หนวย : ระดับ)

- มีอุปกรณเครื่องมือพรอมใหบริการ 
- มีระบบเครือขายมาตรฐานไดตาม 
มาตรฐาน
- การใหบริการไดอยางตอเนื่อง และมี 
ทีมงานที่แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

- เจาหนาที่ไมเพียงพอในการใหบริการ 
 - งานมีความยุงยากซับซอนตองใช 
ความรูเฉพาะดาน
- การเกิดเหตุสุดวิสัยรุนแรงจาก 
สายสัญญาณเสียหายโดยปจจัย
ภายนอก เชน การถูกตัดสายสัญญาณ 
หลักโดย หนวยงานภายนอกโดยไม
แจงลวงหนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

- เพิ่มจานวนเจาหนาที่โดยรับบรรจุเพิ่ม เนื่องจากมีตา
แหนงวาง
- สนับสนุนงบประมาณในการสง เจาหนาที่ไปอบรม
- เพิ่มชองทางการสารองเสนทางของ สัญญาณและมี
การทดสอบใหสามารถ ใชไดจริงเมื่อมีเหตุเกิดข้ึน

แบบฟอรมสรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตรกรมชลประทาน ระดับสํานัก/กอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานัก กอง สวนกลาง)
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3 ระดับความสําเร็จในการ
ใหบริการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมชลประทาน
 (ผานวงจรระบบเครือขาย 
RID-VPN ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค) (หนวย : ระดับ)

- ไดรับงบประมาณ ผูบริหารเห็น ความ
สาคัญ
- อุปกรณที่ใหบริการมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมและไดมาตรฐาน
- การมีระบบและอุปกรณเครือขาย ที่
รองรับการใหบริการไดอยางเพียงพอ มี
บุคลากรคอยดูแลจัดการมีการ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือขายและ 
บุคลากรอยางตอเนื่อง

- ระบบเครือขายในระดับตากวาสานัก 
ยังไมไดรับการปรับปรุงใหไดตาม 
มาตรฐาน
- อุปกรณที่ใหบริการยังไมเพียงพอ 
เนื่องจากการขยายตัวของการใชงาน 
เพิ่มขึ้น
- จะเกิดขอจากัดหากไมมีงบประมาณ 
มาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากความตองการในการใชงาน
เพิ่ม สูงขึ้นอยางตอเนื่อง

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน การปรับปรุงระบบ
เครือขายในระดับตา กวาสานัก
- จัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมใหเพียงพอตอ การใชงาน
- เพิ่มระบบแจงเตือนและระบบท่ี สามารถบริหาร
จัดการไดโดยงาย ปรับเปลี่ยนอุปกรณเกาท่ีไมได 
ประสิทธิภาพใหทันสมัยขึ้น และจัดหา บุคลากรให
เพียงพอ
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4 รอยละความพึงพอใจตอการ
บริการของสํานัก/กอง

-  การใหบริการระบบตาง ๆ มีความ
พรอมตอผูใชงานทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค          
- กระบวนการใหบริการในแตละระบบ 
มีความเหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว
 - เจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถให
คําแนะนําชี้แจงมีมนุษยสัมพันธที่ดี และ
ใหบริการดวยความเต็มใจ
 - สิ่งอํานวยความสะดวก  มีเครื่องมือ/
อุปกรณในใหบริการที่เพียงพอ และมี
ชองทางในการติดตอเพื่อขอรับขอมูล
และสอบถามหลายชองทาง

- ระบบตาง ๆ ที่ใหบริการมีความพรอม
 แตบุคลากรนอย หากมีการขอรับ
บริการพรอมกันอาจทําใหการใหบริการ
เกิดความลาชาและไมทันตอเหตุการณ

- จัดหาบุคลากรเพิ่มในจุดที่มีการขอรับบริการมาก ๆ 
เชน คลินิคคอมพิวเตอร  
- จัดอบรมเก่ียวกับการดูแลอุปกรณใชงานทั้งดาน
เทคโนโลยีและสื่อสาร ใหสามารถแกไขใหสามารถใช
งานในเบื้องตนได   
 - จัดตั้งหนวยงานที่ดูแลอุปกรณดานเทคโนโลยีและ
สื่อสารตามสํานัก สชป.1-17  โดยมีเจาหนาที่จากศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับดูแล ให
คําแนะนํา และปรึกษาเนื่องจากการออกพ้ืนที่ไปซอม
บางครั้งระยะทางที่ไกล อาจทําใหไมทันตอการใชงาน

5 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณรายจายภาพรวม
ของสํานัก(หนวย : รอยละ)

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ
ใชจายงบประมาณตามวัตถุประสงค 
และตามแผนการใชจายงบประมาณที่
จัดทําไว

- การขอสนับสนุนชวงปลายป
งบประมาณแตตองดําเนินการใหทัน
ระยะเวลาในการเบิกจายใน
ปงบประมาณนั้นๆ
 - ปจจัยภายนอก(COVID) ทําให
บุคคลากรตองปฏิบัติงานที่บาน ซึ่งทํา
ใหการดําเนินงานไมสามารถเปนไป
ตามแผนที่กํานดไว

- จัดเตรียมขอมูลโครงการฯ ที่จะขอรับการสนับสนุน
ตั้งแตตนป และวางแผนการจัดทําโครงการฯ ระยะเวลา
 5 ปเตรียมไว
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6 รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการปฏิบัติงาน 
(หนวย : รอยละ)

- หนวยงาน มีการวางแผน ขั้นตอน 
กระบวนการทํางานพรอมทั้งติดตาม 
และสรุปรายงานประเมินผลที่ชัดเจน
อยางตอเนื่อง              
- ผูบังคับบัญชา มีการประชุม เพื่อฟง
ความคิดเห็นและความตองการของ
บุคลากรในสังกัดนํามาประกอบในการ
ดําเนินงานวางแผนใหตรงกับความ
ตองการของบุคลากรในหนวยงาน

- บุคลากรในหนวยงานสวนใหญยังไม
เขาใจหนาที่หรือบทบาทของตนเอง   
 - บุคลากรไมใหความสําคัญตอ
หลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับที่ถูก
กําหนดไวเปนขอปฏิบัติ ทําใหการ
ดําเนินงานไมสามารถทําตามความตอง
ของบุคลากรไดครบถวนการเรียกรอง
ความตองการบางอยางจึงไมสามารถ
สนองตอบไดทุกมิติ
 - มีขอจํากัดดานงบประมาณ จึงไม
สามารถจัดสรรอุปกรณ และความ
ตองการของบุคลากรไดอยางท่ัวถึง   
- มีการเปลี่ยนแปลงผูบังคับบัญชา
บอยครั้งทําใหนโยบายการปฏิบัติงาน
อาจไมตอเนื่อง

- ตองสรางความเขาใจใหบุคลากรตระหนักถึงหนาที่
และความรับผิดชอบของตนเองอยางเต็มความสามารถ 
  
- มีการประชาสัมพันธ/สื่อสาร ใหบอยครั้งหรือมีการจัด
ประชุมของหนวยงานยอยกับบุคลากรใหเขาใจลึกซึ้ง / 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูใหความรู
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7 ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรูระดับสํานัก/กอง 
(ประเมินโดย สบค.)

-  มีแผนการดําเนินงาน และกําหนด
ผูรับผิดชอบชัดเจน
-  มีการสื่อสารที่ชัดเจนของคณะทํางาน
-  คณะทํางานติดตาม รวบรวมเอกสาร
ครบตามแผนฯ  ที่กําหนด
-  คณะทํางานจัดเก็บขอมูลความรูได
อยางเปนระบบ งายตอการถายทอด
ความรูในหนวยงาน
-  ผูบริหาร ศทส. ใหความสําคัญในการ
จัดการความรู
-  คณะทํางาน และบุคลากร ศทส. ให
ความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี
-  ทีมเลขามีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
-  คณะทํางานที่เปนบุคลากรหลักมี
ความเขาใจกระบวนการจัดการความรู 
และเลือกใชเครื่องมือในการทํางานที่
เหมาะสม
- มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช เพื่อ
ถายทอดองคความรูภายในหนวยงาน
- มีการนําสรุปบทเรียนไปบูรณาการกับ
งานที่ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ

-  เนื่องจากสถานการณโควิด ทําให
แผนการดําเนินงานของกรมฯ กําหนด
ออกมาลาชา และ ศทส.  ตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนหลัก
ของกรมทําใหระยะเวลาในการ
ดําเนินการบางกิจกรรมคอนขาง
กระชั้นชิด 
-  ปริมาณงานที่ทําใหจัดสรรเวลาไดไม
เหมาะสม
-  บุคลากรสวนใหญตอง WFH จึงทํา
ใหการประสานงาน หรือการรวบรวม
เอกสารตางๆ มีความลาชาไปบาง
-  ปริมาณของขอมูลและความ
หลากหลาย
-  บุคคลในคณะทํางานมีภารกิจงานที่
แตกตางกัน ซึ่งยากตอการสรุปบทเรียน
ในแตละครั้ง
-  บุคลากรรุนใหม ยังมีความเขาใจ
หรือการประยุกตใชเครื่องมือการ
จัดการความรูนอย
-  บุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ
ในการใชเทคโนโลยีบนพื้นฐานที่

-  การสื่อสารแผนการดําเนินการใหทุกสวนฝายทราบ 
เพื่อใหรูระยะเวลาการทํางาน ใหไดตามแผน
-  บุคคลในคณะทํางานควรวางแผนปฏิทินปฏิบัติงาน
ใหชัดเจน เพื่อจัดสรรเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
-  ใชไลนกลุม และชองทางออนไลนตาง ๆ เปน
เครื่องมือชวยในการประสานงานและสงขอมูลให
คณะทํางานทราบ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  สงเสริมใหเจาของขอมูลความรู เขามามีสวนรวมใน
การวิเคราะหและสรุปบทเรียน
-  ใชเทคโนโลยีตางๆเปนเครื่องมือ เพื่อใหงายตอการ
สรุปบทเรียน
-  สงเสริมใหความรูในเรื่องกระบวนการจัดการความรู
และเครื่องมือการจัดการความรูที่หลากหลาย
-  อบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีใหเหมาะสมอยูเสมอ
-  ทบทวนและสรุปบทเรียน



ลําดับที่ ตัวชี้วัด
จุดแข็งและโอกาสที่สนับสนุนใหการ

ดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย

จุดออนและขอจํากัดที่ทําใหการ
ดําเนินงาน

ไมเปนไปตามเปาหมาย

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดฯ ในปตอไป

แบบฟอรมสรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตรกรมชลประทาน ระดับสํานัก/กอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานัก กอง สวนกลาง)

8 คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง 
(ประเมินโดย ศทส.)

- การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
และการเขาถึงเว็บไซตไดอยางสะดวก
รวดเร็ว จะชวยใหการเผยแพรขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ

- แตละสํานัก/กองขาดบุคลากรที่มี
ความรูในดานการพัฒนาเว็บไซต และ
ไมมีผูรับผิดชอบในการปรับปรุงขอมูล

- ควรยกเลิกตัวชี้วัดคุณภาพการคุณภาพเว็บไซตของ
สํานัก/กองเนื่องจากปจจุบันผูคนสวนใหญจะติดตาม
ขาวสารจากทาง Social Media

9 การปรับปรุงกระบวนงาน/
พัฒนานวัตกรรม

-  มีแผนการดําเนินงาน และกําหนด
ผูรับผิดชอบชัดเจน
-  มีการสื่อสารที่ชัดเจนของคณะทํางาน
-  คณะทํางาน และบุคลากร ศทส. ให
ความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี
-  ทีมเลขามีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
- มีการนํานวัตกรรมมาประยุกตใช เพื่อ
ถายทอดองคความรูภายในหนวยงาน
- มีการนํานวัตกรรมไปบูรณาการกับ
งานที่ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ

-  เนื่องจากสถานการณโควิด ทําให
แผนการดําเนินงานของกรมฯ กําหนด
ออกมาลาชา และ ศทส. ตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนหลัก
ของกรมทําใหระยะเวลาในการ
ดําเนินการบางกิจกรรมคอนขาง
กระชั้นชิด 
-  ปริมาณงานที่ทําใหจัดสรรเวลาไดไม
เหมาะสม
-  บุคลากรสวนใหญตอง WFH จึงทํา
ใหการประสานงาน มีความลาชาไปบาง
-  บุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ
ในการใชเทคโนโลยีบนพื้นฐานที่
แตกตางกัน
-  ไมมีความเขาใจในขอมูลความรู จึง
ไมสามารถนําไปใชได

-  บุคคลในคณะทํางานควรวางแผนปฏิทินปฏิบัติงาน
ใหชัดเจน เพื่อจัดสรรเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
-  ใชไลนกลุม และชองทางออนไลนตาง ๆ เปน
เครื่องมือชวยในการประสานงาน
-  สงเสริมใหเจาของขอมูลความรู เขามามีสวนรวมใน
การนําเสนอนวัตกรรม
-  ใชเทคโนโลยีตางๆเปนเครื่องมือ เพื่อใหงายตอการ
นําเสนอนวัตกรรม


