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สรุปบทเรียนผลการปฏบิัติการตามตัวชีว้ัดตามคํารับรองปฏิบตัิราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานจัดรปูท่ีดิกลาง  

 

1.ตัวชีว้ัดตามคํารับรองปฏบิัติราชการระดบัสํานกั/กอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

 

ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละ

ของงานกอสรางงาน

จัดรูปท่ีดินตาม

แผนงาน 

 

รอยละ

100  

(รอยละ

76.47 

เทากับ 1 

คะแนน) 

 

1.มีการวางแผนจัดหาวัสดุตรง

ตามเวลาท่ีดี /เตรียมการลวงหนา 

2.มีการวางแผนการใชเครื่องจักร 

เครื่องมือตามความเหมาะสมกับ

งานท่ีดิน  

3.มีการวางแผนใชบุคลากรใหตรง

กับงานและเวลาท่ีดี 

4.มีการบริหารงานโครงการท่ีดี  

5.มีการลงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว

และมีการเรงรัดผูรับจางใหทํางาน

ตามแผน  

6. มีการแจงเตือนในท่ีประชุม

ประจําเดือนสํานัก 

7. การจัดทําแผนงานหลัก 

 

1. เนื่องจากเปนระยะเวลาชวงหนา

ฝน ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับ
งานเดินลาชา 
2.เกษตรกรเขาทํานาในพ้ืนท่ีลง

ทํางานไดบางสวน 
 (สจด.พิษณุโลก) 

 

 

 

 

 

 

1.ควรมีการประชาสัมพันธทํา

ความเขาใจกับเกษตรกรใหมีการ

ยอมรับในเรื่องตางๆเกี่ยวกับการ

กอสรางกอนท่ีจะเขาไป

ดําเนินการ  

2.เม่ือพนฤดูฝนไปแลวจะไดเรง

ดําเนินการใหแลวเสร็จตาม
เปาหมายตอไป (สจด.พิษณุโลก) 
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

(master schedule) และจัดหา
ผูรับจางท่ีมีคุณภาพ 
8.กําหนดแผนงานยอย และการ
บริหารงานในเรื่องของเวลา 
ตนทุน และคุณภาพ ใหอยูภายใต
ของแผนงานหลักและงบประมาณ  
9.ในระหวางการกอสราง มีการ
จัดทําเอกสารรายงานประจําวัน 
ซ่ึงไดแก ผลการปฏิบัติงานรายวัน 
ปญหาและอุปสรรครายวัน 
เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงสถานการณ
และหาวิธีแกไขตอไป 
10.การแกไขปญหาตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตองมาจาก
ความคิดเห็นของทีมงานท้ังหมด 
เชน ปญหาเครื่องจักรชํารุด 
วิธีแกไขคือ รีบดําเนินการ
ซอมแซม และในระหวางการ
ซอมแซม ก็จัดหาเครื่องจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพใกลเคียง มาทดแทน
กอน ปญหางานดาดคอนกรีต
ลาชา/คอนกรีตลาชา แกไขโดย
การจัดประชุมเพ่ือเปนการกระตุน
ผูรับจาง และกําหนดปริมาณงาน
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

ดาดคอนกรีตตอวัน เพ่ิมแรงงาน 
ประสานงานกับทางบริษัท
คอนกรีตในเรื่องของการจัดสง 
เปนตน 
11.มีความเขาใจงาน อดทน มี
ความสามัคคีและขยันทํางาน 
12.ประสานงานสวนท่ีเกี่ยวของ
และเกษตรกรผูมีสวนไดเสีย 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละ

ของงานกอสรางงาน

จัดระบบน้ําตาม

แผนงาน 

รอยละ

รอยละ

100  

(รอยละ

99.21 

เทากับ 

4.84 

คะแนน) 

1. มีการวางแผนงาน ท่ีดี เป น

ระบบ มีความพรอมดานเครื่องมือ

เครื่องจักรกล  

 2. เกษตรกรใหความรวมมือและ

ยินยอมใหกอสราง 

3. มีการวางแผนปฏิบัติงานและ

แผนจัดซ้ือจัดจาง  

4. หนวยงานท่ีมีความพรอมดาน

เครื่องจักร-เครื่องมือ และ

บุคลากรในดานงานกอสราง  

5.ปรับแผนงานกอสรางใหเปน

ปจจุบันเสมอ  
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

6.มีการเตรียมความพรอมดาน

มวลชนและขั้นตอนการกอสรางท่ี

ดี  

7. ไดรับความรวมมือจากผูรับจาง

เปนอยางดี 

8. มีการแจงเตือนในท่ีประชุม

ประจําเดือนสํานัก 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละ

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 92  

(รอยละ

91.25 

เทากับ 5 

คะแนน) 

1.ผูใหบริการใหการบริการดวย

ความย้ิมแยมและอธิบายให

ผูรับบริการเขาใจไดดี และ

ผูรับบริการตองมีเอกสารครบถวน

ถูกตอง  

2.บริการดวยใจ และเปนธรรม ไม

เลือกปฏิบัติ  

3. มีความกระตือรือรนในการ

ใหบริการ  

4.บริการดวยความรวดเร็ว  

ถูกตอง  
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

5.มีขั้นตอนแสดงการ  

  ใหบริการท่ีสํานักงาน  
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 รอยละ

ความสําเร็จในการ

จัดซ้ือจัดจางของการ

กอสรางงานจัดรปู

ท่ีดินและจัดระบบน้ํา 

(โครงการ) 

รอยละ

100  

(รอยละ 

100 

เทากับ 5 

คะแนน) 

1.มีแผนการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ในการปฏิบัติงานท่ีดี 

2. มีการเตรียมความพรอมท้ัง

บุคลากร วัสดุ อุปกรณและ

เอกสาร 

3. มีการเตรียมความพรอมในการ

จัดซ้ือจัดจางกอนไดรับอนุมัติ

งบประมาณ 

4. มีการแจงเตือนในท่ีประชุม

ประจําเดือนสํานัก 

 

   

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 รอยละ

ของงานจางท่ีปรึกษา

จัดทําแผนแมบทการ

จัดรูปท่ีดินท่ีแลวเสร็จ

ตามแผน 

รอยละ

100  

(รอยละ 

100 

เทากับ 5 

คะแนน) 

1. วางแผนงานใหรัดกุม (ท่ีดี) 

2. ผูรวมดําเนินการมีความรู 

ความสามารถ ความพรอม ความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย มีความมุงม่ันท่ีจะ

เรียนรูและรับผิดชอบในสิ่งใหม
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

ตลอดเวลา 

3. มีการแจงเตือนในท่ีประชุม

ประจําเดือนสํานัก 

4. มีการกํากับจากคณะกํากับท่ี

ปรึกษา 

 

 

สจก-4.2  รอยละของ

จํานวนพ้ืนท่ีท่ี

สามารถดําเนินการ

ประกาศเขตโครงการ

จัดรูปท่ีดิน (มาตรา 

39) และเขตการ

จัดระบบน้ําเพ่ือ

เกษตรกรรม (มาตรา 

23) ใหแลวเสร็จตาม

แผนงาน (ฉบับ) 

รอยละ

100  

(รอยละ 0 

เทากับ 1 

คะแนน) 

 มีการแกกฎหมายใหม ทําใหมี

ขั้นตอนท่ียังไมเขาใจในทางปฏิบัติ 

  

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 รอยละ

ของจํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการจัดมวลชน

รอยละ

100  

(รอยละ 

1.มีการเตรียมการท่ีดีจาก

สวนกลาง (มีสื่อประชาสัมพันธ

พรอม) 
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

สัมพันธในระยะกอน 

ระหวางและหลังการ

กอสราง 

107.94 

เทากับ 5 

คะแนน) 

2.เจาหนาท่ีในหนวยงานมีการ

วางแผนกอนการดําเนินการจัด

มวลชนสัมพันธ และ เกษตรกรใน

พ้ืนท่ีใหความรวมมือและสนใจ

เปนอยางดี  

3.มีการประชาสัมพันธงาน 

จัดรูปท่ีดินอยางตอเนื่อง  

4.มีการวางแผนดําเนินงานใน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมและมีทีมงาน

ท่ีดี  

5.มีการติดตอ ประสานงานกับ

ผูนําทองถิ่นและเกษตรกรท่ีอยูใน

เขตโครงการอยูเปนประจํา ทําให

ไดรับความรวมมือท่ีดี 

6.จัดแผนใหสัมพันธกับระยะเวลา

การทํางานกอสรางและเกษตรกร  

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 รอยละ

ของการจัดทํา

โครงการวิจัยและ

รอยละ 

100(เสร็จ

กอน 

1.มีการทํางานเปนทีมท่ีดี 

2.มีการวาแผนท่ีดี 

เปนงานเฉพาะ ตองใชความชํานาญ 

ละเอียดรอบคอบในการจัดทําเปน

อยางมากในการตรวจ วิเคราะห 

รับเจาหนาท่ีมีความชํานาญเฉพาะ

ดานเพ่ิม (เศรษฐศาสตร) 

ขณะเดียวกันก็ฝกอบรมเจาหนาท่ี

เจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน

นอย มีงานดวนแทรกมา ตองหยุด

ดําเนินการเปนระยะๆ เม่ือมาเริ่มทํา
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

พัฒนาท่ีแลวเสร็จตาม

แผน 
1ก.ย.59) 

(5คะแนน) 

สังเคราะหขอมูล  

 

ท่ีมีอยู ตอตองใชเวลาทบทวน 

ตัวชี้วัดท่ี 7.1 รอยละ

ของการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย

งบลงทุน (ไตรมาส4) 

 

รอยละ 90 

(รอยละ 

99.21

เทากับ 5 

คะแนน) 

1. ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ใ ห

ความสําคัญและติดตามทุกเดือน

ในการประชุมผูบริหารสํานัก 

2.มีการประสานความรวมมือจาก

ทุกฝาย/งานในการดําเนินการ 

3.การ ทํ าปฏิ ทิ นค า ใ ช จ า ย ให

เปนไปตามแผน  

 4.มีการวางแผนท่ีดีและเรงรัด

ติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ  

5.มีการติดตามแผนการเบิกจาย

ทุกระยะ  

6 . มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช

งบประมาณใหสอดคลองกับ

เปาหมายกรมฯ  

 

 

 

 

 

  

ตัวชี้วัดท่ี 10.1 

คุณภาพเว็ปไซด

100 

คะแนน 

1.มีผูรับผิดชอบชัดเจน 

และมีหนาท่ีโดยตรง 

 

 

 1.มีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวท่ี

ดําเนินการไดเพราะปนโปรแกรมใหม 
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ตัวชี้วัด 

 

 

เปาหมาย  

(หนวย

วัด) 

(คะแนน

เต็ม5) 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

(กรณีผลงานสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

ปญหา/อุปสรรค/จุดออน (กรณี

ผลงานไมสัมฤทธ์ิผลตาม

เปาหมาย) 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 

 

ขอสังเกต ขอพึงระวัง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

หนวยงาน (100 

คะแนน 

เทากับ 5 

คะแนน) 

2.มีคณะทํางานเว็ปไซดหนวยงาน 

เพ่ือกํากับติดตาม 

 

(Joomla) และเปนลูกจางชั่วคราว จึง

เสี่ยงตองานเพราะอาจมีการ

การยายงานโดยกระทันหัน 

ตัวชี้วัดท่ี 10.2 รอย

ละของการบันทึก

ขอมูลในระบบติดตาม

ออนไลน 

รอยละ 

100 

(รอยละ 

100 

เทากับ 5 

คะแนน) 

1. ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ใ ห

ความสําคัญและติดตามทุกเดือน

ในการประชุมผูบริหารสํานัก และ

โทรติดตามดวยตนเอง ถ า ไม

กาวหนา 

2.มีผูรับผิดชอบชัดเจน 

และมีหนาท่ีโดยตรง 

 3.มีการประสานกับกองแผนงาน

อยางสมํ่าเสมอ และอยูในกลุม

ไลน  

  

 

 

 

 

 

 



2. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เปาหมาย  (หนวยวัด) ปจจัยแหงความสําเร็จ

(คะแนนเต็ม5) (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย)

ตัวชี้วัดที่.2.2....ความพึงพอใจของ 5  - สจก. ไดมีการประสานแจงให

ผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ํา

  2.1.3 ความพึงพอใจของหนวยงาน เพื่อเกษตรกรรม 1-17 และ สจด.

ที่มาของบประมาณจากเงิน จังหวัด ทุกจังหวัด ใหทราบถึง

ทุนหมุนเวียนฯ หนังสือจากเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อการชลประทาน ในสวนที่ตอง

ดําเนินการ

ตัวชี้วัด 3.1.1  การเบิกจายเงิน   - สจก. มีการชี้แจงเพิ่มเติมใน

ตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมัติ รายละเอียดที่ตองดําเนินการพรอม

ประสานขอความชัดเจนจากเจา

หนาที่ของเงินทุนฯ เพื่อความถูก

ตองในการดําเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดทํารายงาน   - สจก. มีการแจงเตือนการจัดทํา

การควบคุมภายใน รายงานฯ ประจําเดือน เพื่อให

การสงรายงานทันภายในกําหนด

ระยะเวลา

  - สจก. มีการติดตาม ประสาน

และรวมแกไขปญหาอุปสรรค

ตัวชี้วัด
ปญหา/อุปสรรค/จุดออน 

(กรณีผลงานไมสัมฤทธิ์ผล

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผลการ

ดําเนินงาน

ขอสังเกต ขอพึงระวัง

ในการปฏิบัติงาน
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