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สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 
(คะแนน 
เต็ม 5 

คะแนน) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมาย)     

ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี
ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมาย)   

ข้อเสนอแนะในการน าไปรับ
ปรุงการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

ในปีต่อไป   

ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง 
ในการปฏิบัติงาน    

1. ตัวชี้วัดตามตามค ารบัรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของงานก่อสร้าง
งานจัดรูปที่ดินตามแผนงาน 

1.26 
(56.4%) 

 
 
 
 

เจ้าของที่ดินเปลี่ยนใจยกเลิก
ไม่จัดรูปที่ดิน โดยต้องการท า
นา เพราะ สจจ. สั่งลงงาน
ล่าช้า คือเดือน เมษายน 
2556 ท าให้เจา้ของที่ดิน
เปลี่ยนใจ(สุพรรณบุร)ี 

จัดซื้อจัดจ้างพร้อมลงนาม 
ในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม และ
สั่งลงงานไม่เกินเดือน 
มกราคม (สุพรรณบุร)ี 

 

ตัวชี้วัดที ่1.2 ร้อยละของงานก่อสร้าง
งานคันคูน้ าตามแผนงาน 

2.99 
(99.82%) 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการที่ด ี
- การท างานเป็นทีมของ
บุคลากร 
- การสนับสนนุด้านวัสดุ 
- ได้รับความรว่มมือจากผู้
รับจ้างเป็นอย่างดี (คน. 17) 
- เตรียมการหาพื้นที่ก่อสร้างตาม 
แผนระยะสั้นและระยะยาว 
 
 

- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ
ท าให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้า 
(คน.2) 
- เจ้าของที่ดินบางรายการไม่
ยอมให้ก่อสร้างจึงต้องเปลี่ยน
แนวคูส่งน้ า 

- ชี้แจงท าความเข้าใจถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับในการมี
งานก่อสร้างคูน้ า (คน.13) 

- จ าเป็นต้องช้ีแจง
ประสานงานกับเจ้าของ
ที่ดินตัวจริงทุกราย (คน.13) 

ตัวชี้วัดที ่2.1 ผลส ารวจความพึง
พอใจของเกษตรกรในด้านการ
ให้บริการของส านักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด 

5 
(89.38%) 

- บริการด้วยใจ และเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
- ความสุภาพ 
- การใหข้้อมูลที่ชัดเจน 

 - ควรมีประชุมช้ีแจงถึง
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ในเรื่องการติดต่อ
ประสานงานและการ

- การสื่อสารกับเกษตรกรให้
ชัดเจนก่อนว่ามารับบริการ
ในเรื่องอะไรท าให้ไม่
เสียเวลามาก 
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- ความกระตือรือร้นในการ
บริการ 
- ความรวดเร็วถูกต้อง 
- ความร่วมมือร่วมใจของ
เจ้าหน้าที่ 

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน
แต่ละจังหวัด 

- การสุม่ตัวอย่างในกรอก
แบบสอบถามผู้มาให้บริการ
เป็นตัวช้ีวัดการบริการ 
- การปฏิบัตงิานให้ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบข้อบังคับ
ทั้งหมดนั้น ไมส่ามารถท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจได้ทุก
คน ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง
วิธีการช้ีแจงและอธิบายให้
เกษตรกรเข้าใจด้วย และ
เป็นสาเหตุท าให้การตอบ
แบบประเมินผู้มารับบริการ
ไดค้ะแนนต่ า/ผลประเมินไม่
ค่อยด ี

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดซื้อจัดจ้างของการก่อสร้างงาน
จัดรูปที่ดินและคันคูน้ า 

4.29 
(96.471%) 

- แผนปฏิบัติการที่ด ี
- การมสี่วนร่วมของบุคลากร 
- เตรียมการจดัซื้อจัดหาก่อนที่
จะได้รับงบประมาณ 
- เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรและ
เอกสาร 
- ควรรู้เรื่องระเบียบในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- กรณทีี่มีผู้เสนอราคาในการ
ประกวดราคามากรายจะต้อง
หาตลาดกลางที่สามารถ
รองรับจ านวนผู้มาเสนอราคา 
ซึ่งบางครั้งอยู่ไกล และ
บางครั้งก็ต้องรอให้ตลาดกลาง
ว่างท าให้เสียเวลาไปบ้าง (คน.
13) 

- ศึกษา ท าความเข้าใจให้
เป็นไปตามระบบ e-GP(คน.
13) 
- ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุทุกกรณี (คน.13) 

- กรณมีีการแก้ไขรายการ
ต้องมีความละเอียด
รอบคอบ (คน.7) 
- บางปีงบประมาณมาเร็ว 
บางปีงบประมาณมาช้า 
ต้องเตรียมการให้ดี 
- ต้องยึดความถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุซึ่งจะไม่
ก่อให้เกิดผลเสยีในภายหลัง 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของจ านวนครั้ง
ที่ด าเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ใน
ระยะก่อน ระหว่าง และหลังการ

5 
(107%) 

 

- เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและมี
ประสบการณ์ในการจัดประชุม 
(คน.17,สจจ.ลพบุร)ี 

- บุคลากรและงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการจัดมวลชนฯ
(สจจ.ลพบุร)ี 

- จัดท าแผนที่ดีและตรงตาม
ความเป็นจริง 
 

- ต้องชี้แจง ประสานงาน 
ท าความเข้าใจกับผู้น า
ชุมชน เจ้าของที่ดิน และ
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ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของการจัดท า
โครงการวิจัยและพัฒนาที่แลว้เสร็จ
ตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

(100%) 
 

- ผู้น าท้องถิ่นและเกษตรกรใน
พื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างให้
ความร่วมมือ (คน.17,สจจ.
หนองคาย,สจจ.ชัยนาท) 
- มีการติดต่อ ประสานกับผู้น า
ท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นทีท่ี่
จะด าเนินการก่อสร้าง ก่อน
ปีงบประมาณ ที่จะด าเนินการ 
(คน.17) 
- มีการร้องขอจากเกษตรกรให้
เข้าไปด าเนินการ ท าให้การ
ท างานส าเร็จเป็นอย่างดี (สจจ.
ราชบุร)ี 

 
 
 
 
 
 

- โครงการฝึกอบรมฯ ที่จะเข้า
ไปช้ีแจง ท าความเข้าใจกับ
ประชาชน อนุมัติล่าช้าท าให้
งานไม่เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบ และความรู้
ความสามารถเป็นอย่างมากใน
การตรวจ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งต้องใช้
ความช านาญเฉพาะด้าน 
- มีแต่งานประเมินผล
โครงการ ไม่มีงานวิจัยของ
ส านักงาน อาจจะเป็นงานวิจัย
ส านักงานหรือวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
นี้ต้องมีการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
- การประชุมต้องไม่ตรงกับ
เวลาท างานของเกษตรกร 
จึงควรประสานงานให้ด ี
- ต้องดูความพร้อมของ
เกษตรกรในพืน้ที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการ (สจจ.ลพบุร)ี 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญ
เฉพาะด้านน้อย เมื่อมีงาน
ประจ าด่วนที่แทรกเข้ามา
ท าให้ต้องหยุดการ
ด าเนินการไว้ก่อน เมื่อมา
เริ่มใหม่ต้องเสียเวลาศึกษา
ในสิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว 
ท าให้งานมีความล่าช้า 
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ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
(95.63%) 

- การวางแผนที่ดี  
- ต้องวางแผนการเตรียมการ
เบิกจ่าย จัดซื้อจัดหาไว้ก่อนที่
จะได้รับงบประมาณ (คน.13/
สจจ.สระบุร/ีกาญจนบุร/ีพิจิตร) 
- ได้ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ที่ดใีนการเข้าปฏิบัติงาน (คน.
17/สจจ.ลพบรุี) 

 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้อง
ศึกษาความรู้ทีใ่ชป้ฏิบัตงิาน
เนื่องจากได้มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธี
ปฏิบัติในการเปิดเผยราคา
กลางของทางราชการ (คน.
13/สจจ.ลพบรุี) 
- การอบรมพฒันาจิตส านึก
ในความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

- ในทางปฏิบัติต้องเร่งการ
จัดซื้อจัดหาให้ทันกับความ
ต้องการและให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ (คน.13/
สจจ.ลพบุร)ี 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 คุณภาพเว็บไซด์ของ
ส านัก/กอง 

5 
(ระดับ5) 

 

- ไดรับข้อมูลครบถ้วนและ
ทันสมัย 
- ได้รับความรว่มมือใน
หน่วยงานในการให้ข้อมูลกับ
ผู้รับผิดชอบ Web 

- หลายหน่วยงานแหล่งข้อมูล
ไม่ยอมส่งข้อมลูให้
ผู้รับผิดชอบ Web อาจมี
สาเหตุมาจากข้อมูลไม่พร้อม 

- ท าหนังสือเรง่รัดหรือ
ก าหนดการส่งข้อมูลใหแ้ก่
ผู้รับผิดชอบ Web  เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
- คณะท างาน Web ควรมี
การฝึกอบรม/ท าความ
เข้าใจกับผู้รับผดิชอบ web 

- การลงข้อมูลที่ไม่ผ่านการ
กลั่นกรองต้องระมัดระวังให้
มาก 
- การ update ข้อมูลทีจ่ะ
ก่อให้เกิดผลกระทบ
ภายหลัง ต้องระมัดระวัง 
ละเอียด รอบคอบ  

ตัวชี้วัดที่ 102. ร้อยละของการบันทึก
ข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ 

4.92 
(99.58%) 

- ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
และการสร้างเครื่องเตือน
ความจ าที่ดี ในการกรอกข้อมูล
ตามรอบเวลา 

- เป็นปีแรกที่ด าเนินการ
เจ้าหน้าที่อาจเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการกรอก
ข้อมูล เพราะมขี้อมูล 
(แบบฟอร์ม)ทีต่้องกรอกหลาย
ช่อง 

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
หลัก (เจ้าภาพ) ควรมีการ
ท าความเข้าใจอยู่ต่อเรื่อยๆ 
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในแบบฟอร์ม 

- การสร้างทัศนคติที่ดีใน
การรับผิดชอบงาน 
- ข้อมลูที่กรอกต้องถูกต้อง 
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2.ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

งท.13 การเบิกจ่ายงบลงทุน 5 (100%) -สจก.ได้มีการประสานแจ้ง 
สจจ./ผคน. ให้ทราบถึงหนังสือ
จากงินทุนหมุนเวียนในส่วนที่
ต้องด าเนินการ 
-สจก.มีการชี้แจงเพ่ิมเติมใน
รายละเอียดที่ต้องด าเนินการ 
-สจก.มีการติดตาม ทวงถาม 
และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ์

   

 


