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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

กรมชลประทาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
1. คํารับรองระหวาง 
 

      นายวีระ  วงศแสงนาค รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา 
 
 

ผูรับคํารับรอง 

และ 
 

  

นายจรัญ  ภูขาว ผูอํานวยการสํานกังานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

ผูทําคํารับรอง 

 
2. ขาพเจา นายจรัญ  ภูขาว  ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  ขอใหการยืนยันแผน

ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน   พรอมท้ังจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนท่ียุทธศาสตรของ
หนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคของกรมชลประทาน มาตามแนบทายนี้        
 

3. คํารับรองนี้ใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552    ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2553  
โดยจะนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองนี้ไปเช่ือมโยงกับการจัดสรรเงิน
รางวัลประจําป  

 
4. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก   กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  

ขอมูลพ้ืนฐาน  เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 



5. ขาพเจา นายจรัญ  ภูขาว ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ไดทําความเขาใจคํารับรองตาม
ขอ 4 แลว  ขอใหคํารับรองกับรองอธิบดีฝายบํารุงรักษาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงาน
ท่ีดีตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
หรือมีคุณภาพท่ีดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามท่ีไดใหคํารับรองไว 

 
6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึง

ไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
 
 
   

                                    
              (นายวีระ วงศแสงนาค)                                 (นายจรญั  ภูขาว) 

                     รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา                            ผูอํานวยการสํานกังานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 
                 วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2552 วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หมายเหตุ :               แสดงเปาประสงคของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

 

 

 

 

 
 

 



ความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนที่ยุทธศาสตรของสํานกังานจัดรูปทีด่ินกลางกบั
แผนทียุ่ทธศาสตรของกรมชลประทาน 

 

รูปแสดง ความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

                        กับแผนท่ียุทธศาสตรของกรมชลประทาน 

หมายเหตุ             แสดงเปาประสงค 
                                      แสดงเปาประสงคพ้ืนฐานของกรมท่ีควรจะมีในระดับสํานกั/กอง 
                                      แสดงความเช่ือมโยงของเปาประสงคระดับสํานกั/กองกับเปาประสงคระดับกรม 

 
 
 
 



เปาประสงค ตัวช้ีวดัและการใหนํ้าหนักตัวช้ีวดัของสาํนักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
สจก-1.1 รอยละของพ้ืนที่ที่ไดรับการจดัรูปทีด่ิน 9.677% สจก-1. มีงานจัดรูปที่ดินและคนัคูน้ําใน

พ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สจก-1.2 รอยละของพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสรางคนัคูน้ํา 9.677% 

สจก-2. การรักษาพ้ืนทีจ่ัดรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร 

สจก-2.1 รอยละของพ้ืนที่ที่ไดรับการจดัรูปทีด่ิน         
ที่ยังคงทําการเกษตร 

9.677% 

สจก-3. เกษตรกรไดรับความพึงพอใจใน
ดานการใหบริการของสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด 

สจก-3.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรใน
ดานการใหบริการของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 
 

3.226% 

สจก-4.1 รอยละความสําเร็จในการจัดซื้อจัดจางของ
การกอสรางงานจัดรูปที่ดนิและคันคนู้ํา  

9.677% สจก-4. การจัดซื้อจดัจางแลวเสร็จตาม
แผนงาน 

สจก-4.2 รอยละความสําเร็จในการจัดซื้อจัดจางของ
การปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินและคันคนู้ํา  

3.226% 

สจก-5.1 รอยละของงานสํารวจที่แลวเสร็จตามแผน 3.226% สจก-5. การเตรียมความพรอมกอนการ
กอสรางเปนไปตามแผนงาน สจก-5.2 รอยละของงานออกแบบที่แลวเสร็จตามแผน 3.226% 

สจก-6.1 จํานวนคร้ังที่ดําเนนิการจดัมวลชนสัมพันธ
ในระยะกอน ระหวาง และหลังการกอสราง 

9.677% สจก-6. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของมีสวนรวม  

สจก-6.2 รอยละของเกษตรกรทีย่ินยอมเขามามีสวน
รวมในการจดัรูปที่ดนิ เทียบกับเกษตรกรในพ้ืนที ่

9.677% 

สจก-7. การเก็บเงินคนืทนุจัดรูปที่ดนิที่มี
ประสิทธิภาพ  

สจก-7.1 อัตราสวนหนีค้งคางที่รับชําระหนี้ตอหนีค้ง
คางคงเหลือ 

3.226% 

สจก-8. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา
สนับสนุนการดําเนินงาน 

สจก-8.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แลว
เสร็จ 

3.226% 

สจก-9. ระบบการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

สจก-9.1 รอยละของการเบกิจายงบประมาณรายจาย
งบลงทุน 

3.226% 

สจก-10.1 รอยละของขาราชการในสังกัดที่ไดรับการ
พัฒนาตาม IDP 

9.677% สจก-10.บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
กําลังใจในการทํางาน 

สจก-10.2 รอยละของบุคลากรที่พอใจตอการ
ปฏิบัติงาน  

3.226% 



เปาประสงค ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
สจก-11.1 คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง 3.226% สจก-11.ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม สจก-11.2 การพัฒนาระบบ GIS ดานการจดัรูปทีด่ิน 3.226% 
 รวม 99.999% 



รายละเอียดตัวช้ีวดั 
ตัวช้ีวัด สจก-1.1 :  รอยละของพื้นท่ีท่ีไดรับการกอสรางงานจัดรูปท่ีดิน  
ความหมายของตัวชี้วัด  จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรับการจัดรูปที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดดําเนินการกอสราง

งานจัดรูปที่ดินแลวตามที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 
 พ้ืนที่ที่ไดดําเนินการกอสรางงานจัดรูปที่ดินแลว หมายถึงพ้ืนที่ที่ไดรับการ

จัด รูปที่ดินตามรายงานที่ ผู รับจางรายงานผลการดํา เนินงานถึง
คณะกรรมการตรวจการจาง 

 ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติที่สํานักไมสามารถควบคุมได 
เงื่อนไข ไมนับรวมพ้ืนที่การกอสรางจดัรูปที่ดนิทีเ่ปนงบ SP2 ในสวนของ 
พ.ร.บ. ทั้งหมด ถาไดรับเงินชากวาวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เปาประสงค สจก-1 มีงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ําในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการใชน้ําอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

สูตรในการคํานวณ (ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานที่ทําได?ปริมาณความยาวเปนเมตรของ
งานทั้งหมด)x100 

หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดรายงานมายังกลุมวิศวกรรม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลและสรุปราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนา

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

8,435 ไร 13,790 ไร 9,575 ไร 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

1. พื้นที่ ต.ยางทาแจง   
อ.โกสุมพิสัย                 
จ.มหาสารคาม   

      (TC9 ,10)  
      เนื้อที ่4,200 ไร 
2.  พื้นที่ ต.จระเขสามพัน 

1.  พื้นที่   ต.หนอง
นาง  อ.ทาบอ       
จ.หนองคาย 

           เนื้อที ่2,870 ไร 
2. พื้นที่  ต.พังขวาง  

ต.ฮาโฮง  อ.เมือง  

1. พื้นที่ ต.เขื่อน        
            ต.ยางทาแจง   
            อ.โกสุมพิสัย  
            จ.มหาสารคาม   
            เนื้อที่ 3,975 ไร 

2. พื้นที่ ต.บานดอน                 



     ต.สระยายโสม        
     อ.อูทอง  
     จ.สุพรรณบุรี (TC6)             
     เนื้อที่ 1,585 ไร 
3.  พื้นที่ ต.หัวไผ อ.เมือง  
      จ.สิงหบุรี (IN)   
      เนื้อที ่1,200 ไร 
4.  พื้นที่ ต.พังขวาง  
     อ.เมือง จ.สกลนคร  
     เนื้อที่ 1,450 ไร 
 
 

            จ.สกลนคร 
            เนื้อที่ 2,400 ไร 

3. พื้นที่   ต.สรางโศก   
   ต.ตลาดนอย  

          อ.บานหมอ    
          ต.หนองโดน  
          อ.หนองโดน   
          จ.สระบุรี       
          เนื้อที่ 2,210 ไร 

4. พื้นที่  ต.นาทอง      
อ.เชียงยืน          
ต.เขื่อน  

           อ.โกสุมพิสัย                   
           จ.มหาสารคาม   
           (OF1)         
           เนื้อที ่2,140 ไร 

5. พื้นที่ ต.ยางทา
แจง   

          ต.เขื่อน  
          อ.โกสุมพิสัย                
          จ.มหาสารคาม   
          (OF2)             
          เนื้อที่ 1,740 ไร 
       6. พื้นที่  ต.เมืองเพีย     
           อ.กุดจับ          
           จ.อุดรธานี   
           (IND1)          
           เนื้อที ่2,430 ไร 

อ.อูทอง  
           ต.หัวโพธิ์  
           อ.สองพี่นอง  
           จ.สุพรรณบุรี  
            เนื้อที่ 1,700 ไร 

3. พื้นที่  ต.เมืองเพีย   อ.กุด
จับ  จ.อุดรธานี (สวนที่2)   

     เนื้อที่ 1,970 ไร 
4. พื้นที่ ต.มะตูม อ.พรหม

พิราม จ.พิษณุโลก เนื้อที่ 
400 ไร 

5. พื้นที่ ต.ทางาม  
อ.วัดโบสถ  

               จ.พิษณุโลก  
              เนื้อที่ 1,530 ไร 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

60 70 80 90 100 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

   พื้นที่ทั้งหมด 17,155 ไร (พ.ร.บ.) ดังนี้ 
1.พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลทาแจง 
ตําบลหัวขวาง ตําบลยางนอย  



อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เนื้อที่ 5,945 ไร 
2.พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 3,810 ไร 
3.พื้นที่ตําบลสาล่ี อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี  เนื้อที่ 1,500 ไร 
4.พื้นที่ตําบลโคกสําราญ  
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  
เนื้อที่ 4,500 ไร 
5.พื้นที่ตําบลพระธาตุบังพวน  
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
เนื้อที่ 1,400 ไร 
 

 



ตัวช้ีวัด สจก-1.2 :  รอยละของพื้นท่ีท่ีไดรับการกอสรางคันคูนํ้า 
ความหมายของตัวชี้วัด  พ้ืนที่ที่ไดดําเนินการกอสรางงานคันคูน้ําแลวหมายถึง พ้ืนที่ที่ไดรับการ

กอสรางงานคันคูน้ําตามรายงานที่ผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผล
การดําเนินงานถึงคณะกรรมตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานดําเนินการเอง 

 ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติที่สํานักไมสามารถควบคุมได 
เงื่อนไข ไมนับรวมพ้ืนที่การกอสรางจัดรูปที่ดินที่เปนงบ SP2 ในสวนของ 
พ.ร.บ. ทั้งหมด ถาไดรับเงินชากวาวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เปาประสงค สจก-1 มีงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ําในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการใชน้ําอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

สูตรในการคํานวณ (ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานที่ทําได?ปริมาณความยาวเปนเมตรของ
งานทั้งหมด)x100 

หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํารายงานมายังกลุมวิศวกรรม เปนผูเกบ็รวบรวมขอมูล
และสรุปราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนา

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาโครงการ
ปฏิบัติการคันคูน้ํา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

- - - 

หัวหนาโครงการปฏิบัตกิาร
คันคูน้าํ (แยกรายจังหวัด) 

- - - 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาโครงการ
ปฏิบัติการคันคูน้ํา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

60 70 80 90 100 



หัวหนาโครงการปฏิบัตกิาร
คันคูน้าํ (แยกรายชคน.) 

   พื้นท่ีท้ังหมด 155,099 ไร ดังนี้ 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่1 

1. จังหวัดเชียงใหม ตาํบล
เหมืองแกว อําเภอสันทราย 
พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร 

2. จังหวัดเชียงใหม ตาํบลปา
ไหน อําเภอพราว พื้นที่
ประมาณ 4,000 ไร 

รวม  6,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่2 

1. จังหวัดนาน ตาํบลวรนคร 
อําเภอปว พื้นที่ประมาณ 
1,485 ไร 

2. จังหวัดนาน ตาํบลถืมตอง 
อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 
2,330 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตาํบลบาน
เอื้อม อาํเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 1,288 ไร 

4. จังหวัดลําปาง ตาํบลหนอง
หลม อําเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 545 ไร 

5. จังหวัดลําปาง ตาํบลหนอง
หลม อําเภอหางฉัตร พื้นที่
ประมาณ 3,280 ไร 

รวม  8,928  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่3 

1. จังหวัดอุตรดิตถ ตาํบลคอ
รุม อําเภอพิชัย พื้นที่
ประมาณ 2,170 ไร 

รวม  2,170  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่4 

1. จังหวัดแพร ตาํบลแมทราย 



อําเภอรองกวาง พื้นที่
ประมาณ 1,119 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลบาน
แกง อําเภอศรีสัชนาลัย 
พื้นที่ประมาณ 2,415 ไร 

3. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุงเสล่ี
ยม อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่
ประมาณ 2,481 ไร 

4. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุงเสล่ี
ยม อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่
ประมาณ 2,438 ไร 

5. จังหวัดกําแพงเพชร ตําบล
มหาชัย อําเภอไทรงาม พื้นที่
ประมาณ 5,042 ไร 

รวม  13,495  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่5 

1. จังหวัดสกลนคร ตาํบลคง
เหนือ อําเภอบานมวง พื้นที่
ประมาณ 2,000 ไร 

2. จังหวัดสกลนคร ตาํบลพัง
ขวาง อําเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 2,270 ไร 

3. จังหวัดสกลนคร ตาํบลมวง 
อําเภอบานมวง พื้นที่
ประมาณ 1,204 ไร (พ.ร.บ.) 

4. จังหวัดสกลนคร ตาํบล
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย 
พื้นที่ประมาณ 6,400 ไร  

5. จังหวัดอุดรธานี ตาํบลปะโค 
อําเภอกุมภวาป พื้นที่
ประมาณ 1,000 ไร 

6. จังหวัดหนองบัวลําภู ตาํบล
หนองกุงแกว อาํเภอศรีบญุ



เรอืง พื้นที่ประมาณ 1,425 ไร 
7. จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบล

ดงสวรรค อําเภอนากลาง 
พื้นที่ประมาณ 488 ไร 

รวม  14,787  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่6 

1. จังหวัดมหาสารคาม ตาํบล
แกดํา อาํเภอแกดํา เน้ือที่
ประมาณ 1,577 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตาํบลอิตือ้ 
อําเภอยางตลาด เน้ือที่
ประมาณ 2,700 ไร 

3. จังหวัดกาฬสินธุ ตาํบลลํา
พาน อําเภอเมือง เน้ือที่
ประมาณ 2,119 ไร 

4. จังหวัดขอนแกน ตาํบลโคก
สี อําเภอเมือง เน้ือที่
ประมาณ 3,500 ไร 

รวม  9,896  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่7 

1. จังหวัดอุบลราชธานี ตาํบล
โนนกลาง อําเภอพิบูลมังสา
หาร เน้ือที่ประมาณ 2,044 ไร 

2. จังหวัดอุบลราชธานี เน้ือที่
ประมาณ 2,974 ไร (พ.ร.บ.) 

3. จังหวัดอุบลราชธานี อําเภอ
เข่ืองใน เน้ือทีป่ระมาณ 
2,489 ไร (พ.ร.บ.) 

4. จังหวัดนครพนม อาํเภอเมือง 
เน้ือที่ประมาณ 1,323 ไร 

5. จังหวัดนครพนม อําเภอนา
แก เน้ือทีป่ระมาณ 2,390 ไร 

6. จังหวัดยโสธร อาํเภอมหาชนะ



ชัย เน้ือที่ประมาณ 2,300 ไร 
7. จังหวัดอาํนาจเจรญิ อาํเภอ

เมือง เน้ือทีป่ระมาณ 3,787 ไร 
8. จังหวัดอาํนาจเจรญิ อาํเภอ

เมือง เน้ือทีป่ระมาณ 2,928 ไร 
รวม  20,235  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่8 
1. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล

ทาหลวง ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย เน้ือทีป่ระมาณ 
2,685 ไร 

2. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
ทุงอรุณ อําเภอโชคชัย เน้ือที่
ประมาณ 2,615 ไร 

3. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
หนองหลัก อาํเภอชุมพวง 
เน้ือที่ประมาณ 2,729 ไร 

4. จังหวัดบุรีรัมย ตําบลหนอง
บัว อาํเภอปะคํา เน้ือที่
ประมาณ 2,538 ไร 

5. จังหวัดศรีสะเกษ ตาํบล
กันทรอม อําเภอขุนหาญ 
เน้ือที่ประมาณ 2,511 ไร 

รวม  13,078 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่9 

1. จังหวัดสระแกว ตําบลหนอง
หมากฝาย อําเภอวัฒนานคร 
เน้ือที่ประมาณ 1,800 ไร 

2. จังหวัดสระแกว ตําบลผาน
ศึก อําเภออรัญประเทศ เน้ือ
ที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,800  ไร 
 



โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่10 
(พ.ร.บ.) 

1. จังหวัดสระบุร ีตําบลหวั
ปลวก อาํเภอเสาไห เน้ือที่
ประมาณ 12,000 ไร 

2. จังหวัดลพบุร ีตําบลหนอง
บัว อาํเภอพัฒนานิคม เน้ือที่
ประมาณ 5,000 ไร 

3. จังหวัดลพบุร ีอาํเภอโคก
สําโรง อําเภอสระโบสถ เน้ือ
ที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  20,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่11 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตาํบล
บานชาง อาํเภอสองพี่นอง 
เน้ือที่ประมาณ 1,973 ไร 

รวม  1,973  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหวยงู 
ตําบลสามงาม ตาํบลทา
โบสถ อําเภอหันคา เน้ือที่
ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  3,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่13 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตาํบลบอ
สุพรรณ อําเภอสองพี่นอง 
เน้ือที่ประมาณ 1,200 ไร 

2. จังหวัดราชบรุี ตําบลสวน
กลวย อาํเภอบานโปง เน้ือที่
ประมาณ 1,468 ไร 

3. จังหวัดนครปฐม ตําบลหวย
มวง อําเภอกาํแพงแสน เน้ือ
ที่ประมาณ 1,654 ไร 



4. จังหวัดกาญจนบุร ีตําบลทา
มะกา อําเภอทามะกา เน้ือที่
ประมาณ 971 ไร 

รวม  5,293  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่14 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตําบลหาดขาม อาํเภอกุยบุรี 
เน้ือที่ประมาณ 3,887 ไร 

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตําบลหนองพลับ อาํเภอหัว
หิน เน้ือทีป่ระมาณ 1,906 ไร 

รวม  5,793 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่15 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําบลอินคีร ีอาํเภอพรหมคีรี 
เน้ือที่ประมาณ 802 ไร 

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําบลกะทูน อาํเภอพิปูน 
เน้ือที่ประมาณ 2,500 ไร 

3. จังหวัดกระบี่ ตําบล
ทรายขาว อาํเภอคลองทอม 
เน้ือที่ประมาณ 578 ไร 

4. จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบล
ไชยคราม อาํเภอดอนสัก 
เน้ือที่ประมาณ 3,500 ไร 

5. จังหวัดพังงา ตาํบลคุระ 
อําเภอคุระบุรี เน้ือที่
ประมาณ 8,000 ไร 

รวม 15,380 ไร 
 
 
 
 



โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่16 
  1. จังหวัดพทัลุง ตําบลชะรัด อาํเภอ
กงหรา เน้ือที่ประมาณ 1,200 ไร 
(พ.ร.บ.) 
  2. จังหวัดสงขลา ตําบลควนโส 
อําเภอควนเนียง เน้ือทีป่ระมาณ 
1,500 ไร (พ.ร.บ.) 
  3. จังหวัดสตูล ตาํบลฉลุง ตําบล
ควนโพธิ์  อําเภอเมือง เน้ือที่ประมาณ 
2,000 ไร 

รวม 4,700 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่17 
   1. จังหวัดปตตานี ตาํบลสาบัน 
ตําบลตนหยงดาลอ ตาํบลบานนอก 
อําเภอยะหริ่ง อาํเภอปะนาเระ เน้ือที่
ประมาณ  3,071 ไร 
   2. จังหวัดปตตานี ตาํบลกอลํา 
อําเภอยะรัง เน้ือที่ประมาณ 2,500 ไร 

รวม 5,571 ไร 



ตัวช้ีวัด สจก-2.1 :  รอยละของพื้นท่ีท่ีไดรับการจัดรูปท่ีดินท่ียังคงทําการเกษตร  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  จํานวนพ้ืนที่ เก็บขอมูลเปนจํานวนไร 
 

เปาประสงค สจก-2. การรักษาพ้ืนที่จัดรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร  
สูตรในการคํานวณ (จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรับการจัดรูปทีย่ังคงทําการเกษตร ? จํานวนพ้ืนทีท่ี่

ไดรับการจัดรูปทั้งหมด) x 100 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดรายงานมายังกลุมกฎหมายเปนผูเกบ็
รวบรวมขอมูลและสรุปราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมกฎหมาย 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

99.45 99.46 99.84 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

   

กาญจนบุรี 99.66% 99.62% 99.62% 

ขอนแกน 99.60% 99.46% 99.57% 

ชัยนาท 98.41% 99.67% 99.99% 

นครปฐม 100.00% 100.00% 100% 

นครศรีธรรมราช NA NA 100% 

นครสวรรค 99.67% 99.65% 99.66% 

บุรีรัมย 100.00% 100.00% 100% 

เพชรบุรี 99.31% 98.99% 99.75% 

พิจิตร 99.97% 99.97% 99.85% 

พิษณุโลก 99.69% 99.57% 99.97% 

มหาสารคาม 99.99% 99.99% 99.99% 

ราชบุรี 99.49% 99.34% 99.33% 



ลพบุรี 99.84% 99.80% 99.78% 

ลําปาง 100.00% 100.00% 100% 

สกลนคร 99.98% 99.98% 99.99% 

สระบุรี 99.63% 99.63% 99.98% 

สิงหบุรี 99.96% 100.00% 99.34% 

สุพรรณบุรี 99.95% 99.95% 99.95% 

สุรินทร 92.14% 92.14% 99.88% 

หนองคาย 100.00% 100.00% 99.60% 

พระนครศรีอยุธยา 100.00% 100.00% 100% 

อางทอง 99.95% 99.91% 99.91% 

อุดรธานี 100.00% 100.00% 100% 

อุบลราชธานี 100.00% 100.00% 100% 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

99.2 99.4 99.6 99.8 100 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

     

กาญจนบุรี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
ขอนแกน 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
ชัยนาท 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
นครปฐม 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
นครศรีธรรมราช 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
นครสวรรค 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
บุรีรัมย 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
เพชรบุรี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
พิจิตร 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
พิษณุโลก 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
มหาสารคาม 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
ราชบุรี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 



ลพบุรี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
ลําปาง 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
สกลนคร 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
สระบุรี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
สิงหบุรี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
สุพรรณบุรี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
สุรินทร 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
หนองคาย 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
พระนครศรีอยุธยา 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
อางทอง 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
อุดรธานี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 
อุบลราชธานี 99.2 99.4 99.6 99.8 100 

 
หมายเหตุ : NA หมายถึง ไมมีขอมูล 



ตัวช้ีวัด สจก-3.1 :  ผลสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรในดานการใหบริการของ   
       สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  การสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรในดานการใหบริการของสํานักงานจัด
รูปที่ดินจังหวัด 

เปาประสงค สจก-3. เกษตรกรไดรับความพึงพอใจในดานการใหบริการของสํานักงานจดัรูปที่ดนิ 
จังหวัด 
 

สูตรในการคํานวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ? จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) X 100 

หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 3 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดรายงานมายังคณะทํางาน PMQA/ฝายแผนงานและ
ประเมินผล เปนผูเกบ็รวบรวมขอมูลและสรุปราย 3 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล คณะทํางาน PMQA/ฝายแผนงานและประเมินผล 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

- 90.20 93.10 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

- 1. สจจ. พิจิตร (96.10) 
2. สจจ. สิงหบุรี (95.20) 
3. สจจ. เพชรบุรี (94.30) 
4. สจจ. กาญจนบุรี (93.60) 
5. สจจ. ขอนแกน (92.90) 
6. สจจ. อยุธยา (92.50) 
7. สจจ. ลพบุรี (92.10) 
8. สจจ. สุรินทร (91.70) 
9. สจจ. ราชบุรี (90) 
10. สจจ. สุพรรณบุรี (89.40) 
11. สจจ. นครสวรรค (88) 
12. สจจ. ชัยนาท (87.20) 

1. สจจ. พิจิตร (95.40) 
2. สจจ. สิงหบุรี (92.70) 
3. สจจ. เพชรบุรี (97.60) 
4. สจจ. กาญจนบุรี (91.70) 
5. สจจ. ขอนแกน (94.20) 
6. สจจ. อยุธยา (92.60) 
7. สจจ. ลพบุรี (90.30) 
8. สจจ. สุรินทร (93.00) 
9. สจจ. ราชบุรี (92.80) 
10. สจจ. สุพรรณบุรี (94.10) 
11. สจจ. นครสวรรค (92.10) 
12. สจจ. ชัยนาท (95.50) 



13. สจจ. พษิณุโลก (86.80) 
14. สจจ. อางทอง (86.60) 
15. สจจ. บุรีรัมย (85) 
16. สจจ. ลําปาง (84.40) 
17. สจจ. นครปฐม (84.30) 
18. สจจ. หนองคาย (83.70) 
19. สจจ. สระบุรี (82.20) 
20. สจจ. อุบลราชธานี      
(75.40) 
21. สจจ. สกลนคร (NA)  
22. สจจ. มหาสารคาม  
      (NA)  
23. สจจ. นครศรีธรรมราช 
      (NA)  
24. สจจ. อุดรธาน ี (NA) 

13. สจจ. พษิณุโลก (91.90) 
14. สจจ. อางทอง (94.30) 
15. สจจ. บุรีรัมย (87.70) 
16. สจจ. ลําปาง (94.60) 
17. สจจ. นครปฐม (90.20) 
18. สจจ. หนองคาย (96) 
19. สจจ. สระบุรี (93.70) 
20. สจจ. อุบลราชธานี       
(95.30) 
21. สจจ. สกลนคร (95.00)  
22. สจจ. มหาสารคาม  
      (92.10)  
23. สจจ. นครศรีธรรมราช 
      (91.00)  
24. สจจ. อุดรธาน ี (90.70) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

65 70 75 80 85 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

    ทุก สจจ. 

หมายเหตุ   :  NA หมายถึง ไมมีขอมูล 
 
 



ตัวช้ีวัด สจก-4.1 :  รอยละความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจางของการกอสรางงานจัดรูปท่ีดิน 
               และคันคูนํ้า 
ความหมายของตัวชี้วัด  พ้ืนที่เปาหมายการกอสรางงานจัดรูปที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ตามที่ไดรับ

อนุมัติในปงบประมาณ  
 การกอสรางงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ําแลวเสร็จ ใหหมายถึงการ

ดําเนินการถึงข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนข้ันตอนที่ สจก.สามารถ
ควบคุมได 

เงื่อนไข ไมนับรวมพ้ืนที่การกอสรางจดัรูปที่ดนิทีเ่ปนงบ SP2 ในสวนของ  
พ.ร.บ. ทั้งหมด ถาไดรับเงินชากวาวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เปาประสงค สจก-4.การจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จตามแผนงาน 
สูตรในการคํานวณ - 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา รายงานมายังกลุม
วิศวกรรม เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปรายไตรมาส 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนา

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

8,435 ไร 13,790 ไร 9,575 ไร 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

1.พื้นที่ตําบลยางทาแจง  
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (TC9 ,10)  
เนื้อที่ 4,200 ไร 
2.พื้นที่ 
ตําบลจระเขสามพัน 
ตําบลสระยายโสม 
อําเภออูทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี (TC6) 

1.พื้นที่ตําบลหนองนาง  
อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย 
เนื้อที่ 2,870 ไร 
2.พื้นที่ตําบลพังขวาง  
ตําบลฮางโฮง อําเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  
เนื้อที่ 2,400 ไร 
3.พื้นที่ตําบลสรางโศก ตําบล

1.พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบล
ยางทาแจง อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เนื้อที่ 3,975 ไร 
2.พื้นที่ตําบลบานดอน 
อําเภออูทอง ตําบลหัวโพธิ์ 
อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เนื้อที่ 1,700 ไร 
3.พื้นที่ตําบลเมืองเพีย 



เนื้อที่ 1,585 ไร 
3.พื้นที่ตําบลหัวไผ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดสิงหบุรี (IN) เนื้อที่ 
1,200 ไร 
4.พื้นที่ตําบลพังขวาง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  
เนื้อที่ 1,450 ไร 

ตลาดนอย อําเภอบานหมอ   
ตําบลหนองโดน  อําเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี เนื้อ
ที่ 2,210 ไร 
4.พื้นที่ตําบลนาทอง อําเภอ
เชียงยืน ตําบลเขื่อน  
อําเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม (OF1) 
เนื้อที่ 2,140 ไร 
5.พื้นที่ตําบลยางทาแจง 
ตําบลเขื่อน อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม (OF2) 
เนื้อที่ 1,740 ไร 
6.พื้นที่ตําบลเมืองเพีย  
อําเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี (IND1)  
เนื้อที่ 2,430 ไร 

อําเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี (สวนที่2) เนื้อที่ 
1,970 ไร 
4.พื้นที่ตําบลมะตูม อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก  
เนื้อที่ 400 ไร 
5.พื้นที่ตําบลทางาม อําเภอ 
วัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
เนื้อที่ 1,530 ไร 
 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

103,069 ไร 
(รอยละ 60 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

120,247 ไร 
(รอยละ 70 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

137,426 ไร 
(รอยละ 80 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

154,604 ไร 
(รอยละ 90 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

171,782 ไร 
(รอยละ 100 ของ

พื้นที่ทั้งหมด) 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) /
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 
(แยกรายชคน.) 

   พื้นที่ทั้งหมด (จัดรูปที่ดิน+คันคูน้ํา) 
จํานวน 172,254 ไร  ประกอบดวย 
1.พื้นที่งานจัดรูปที่ดิน จํานวน 17,155 
ไร (พ.ร.บ.) ดังนี ้
1.1 พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลทาแจง 
ตําบลหัวขวาง ตําบลยางนอย  
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เนื้อที่ 5,945 ไร 
1.2 พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 3,810 ไร 
1.3 พื้นที่ตําบลสาล่ี อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี  เนื้อที่ 1,500 ไร 
1.4 พื้นที่ตําบลโคกสําราญ  



อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  
เนื้อที่ 4,500 ไร 
1.5 พื้นที่ตําบลพระธาตุบังพวน  
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
เนื้อที่ 1,400 ไร 
2.พื้นที่ทั้งหมดของงานคันคูน้ํา 
ทั้งหมด จํานวน 155,099 ไร ดังนี้ 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่1 

1. จังหวัดเชียงใหม ตาํบล
เหมืองแกว อําเภอสันทราย 
พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร 

2. จังหวัดเชียงใหม ตาํบลปา
ไหน อําเภอพราว พื้นที่
ประมาณ 4,000 ไร 

รวม  6,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่2 

1. จังหวัดนาน ตาํบลวรนคร 
อําเภอปว พื้นที่ประมาณ 
1,485 ไร 

2. จังหวัดนาน ตาํบลถืมตอง 
อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 
2,330 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตาํบลบาน
เอื้อม อาํเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 1,288 ไร 

4. จังหวัดลําปาง ตาํบลหนอง
หลม อําเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 545 ไร 

5. จังหวัดลําปาง ตาํบลหนอง
หลม อําเภอหางฉัตร พื้นที่
ประมาณ 3,280 ไร 

รวม  8,928  ไร 
 



โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่3 
1. จังหวัดอุตรดิตถ ตาํบลคอรุม 
อําเภอพิชัย พื้นทีป่ระมาณ 
2,170 ไร 
รวม  2,170  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่4 
1. จังหวัดแพร ตาํบลแมทราย 

อําเภอรองกวาง พื้นที่
ประมาณ 1,119 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลบาน
แกง อําเภอศรีสัชนาลัย 
พื้นที่ประมาณ 2,415 ไร 

3. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุงเสล่ี
ยม อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่
ประมาณ 2,481 ไร 

4. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุงเสล่ี
ยม อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่
ประมาณ 2,438 ไร 

5. จังหวัดกําแพงเพชร ตําบล
มหาชัย อําเภอไทรงาม 
พื้นที่ประมาณ 5,042 ไร 

รวม  13,495  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่5 

1. จังหวัดสกลนคร ตาํบลคง
เหนือ อําเภอบานมวง พื้นที่
ประมาณ 2,000 ไร 

2. จังหวัดสกลนคร ตาํบลพัง
ขวาง อําเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 2,270 ไร 

3. จังหวัดสกลนคร ตาํบลมวง 
อําเภอบานมวง พื้นที่
ประมาณ 1,204 ไร 
(พ.ร.บ.) 



4. จังหวัดสกลนคร ตาํบล
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย 
พื้นที่ประมาณ 6,400 ไร  

5. จังหวัดอุดรธานี ตาํบลปะโค 
อําเภอกุมภวาป พื้นที่
ประมาณ 1,000 ไร 

6. จังหวัดหนองบัวลําภู ตาํบล
หนองกุงแกว อาํเภอศรีบญุ
เรอืง พืน้ท่ีประมาณ 1,425 ไร 

7. จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบล
ดงสวรรค อําเภอนากลาง 
พื้นที่ประมาณ 488 ไร 

รวม  14,787  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่6 

1. จังหวัดมหาสารคาม ตาํบล
แกดํา อาํเภอแกดํา เน้ือที่
ประมาณ 1,577 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตาํบลอิตือ้ 
อําเภอยางตลาด เน้ือที่
ประมาณ 2,700 ไร 

3. จังหวัดกาฬสินธุ ตาํบลลํา
พาน อําเภอเมือง เน้ือที่
ประมาณ 2,119 ไร 

4. จังหวัดขอนแกน ตาํบลโคก
สี อําเภอเมือง เน้ือที่
ประมาณ 3,500 ไร 

รวม  9,896  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่7 

1. จังหวัดอุบลราชธานี ตาํบล
โนนกลาง อําเภอพิบูลมังสา
หาร เน้ือที่ประมาณ 2,044 ไร 

 
 



2. จังหวัดอุบลราชธานี เน้ือที่
ประมาณ 2,974 ไร 
(พ.ร.บ.) 

3. จังหวัดอุบลราชธานี อําเภอ
เข่ืองใน เน้ือทีป่ระมาณ 
2,489 ไร (พ.ร.บ.) 

4. จังหวัดนครพนม อาํเภอเมือง 
เน้ือที่ประมาณ 1,323 ไร 

5. จังหวัดนครพนม อําเภอนา
แก เน้ือทีป่ระมาณ 2,390 ไร 

6. จังหวัดยโสธร อาํเภอมหาชนะ
ชัย เน้ือที่ประมาณ 2,300 ไร 

7. จังหวัดอาํนาจเจรญิ อาํเภอ
เมือง เน้ือทีป่ระมาณ 3,787 ไร 

8. จังหวัดอาํนาจเจรญิ อาํเภอ
เมือง เน้ือทีป่ระมาณ 2,928 ไร 

รวม  20,235  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่8 

1. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
ทาหลวง ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย เน้ือทีป่ระมาณ 
2,685 ไร 

2. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
ทุงอรุณ อําเภอโชคชัย เน้ือ
ที่ประมาณ 2,615 ไร 

3. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
หนองหลัก อาํเภอชุมพวง 
เน้ือที่ประมาณ 2,729 ไร 

4. จังหวัดบุรีรัมย ตําบลหนอง
บัว อาํเภอปะคํา เน้ือที่
ประมาณ 2,538 ไร 

5. จังหวัดศรีสะเกษ ตาํบล
กันทรอม อําเภอขุนหาญ 



เน้ือที่ประมาณ 2,511 ไร 
รวม  13,078 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่9 
1. จังหวัดสระแกว ตําบล

หนองหมากฝาย อาํเภอ
วัฒนานคร เน้ือที่ประมาณ 
1,800 ไร 

2. จังหวัดสระแกว ตําบลผาน
ศึก อําเภออรัญประเทศ 
เน้ือที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,800  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่10 
(พ.ร.บ.) 

1. จังหวัดสระบุร ีตําบลหวั
ปลวก อาํเภอเสาไห เน้ือที่
ประมาณ 12,000 ไร 

2. จังหวัดลพบุร ีตําบลหนอง
บัว อาํเภอพัฒนานิคม เน้ือ
ที่ประมาณ 5,000 ไร 

3. จังหวัดลพบุร ีอาํเภอโคก
สําโรง อําเภอสระโบสถ เน้ือ
ที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  20,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่11 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตาํบล
บานชาง อาํเภอสองพี่นอง 
เน้ือที่ประมาณ 1,973 ไร 

รวม  1,973  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหวยงู 
ตําบลสามงาม ตาํบลทา
โบสถ อําเภอหันคา เน้ือที่
ประมาณ 3,000 ไร 



รวม  3,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่13 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตาํบลบอ
สุพรรณ อําเภอสองพี่นอง 
เน้ือที่ประมาณ 1,200 ไร 

2. จังหวัดราชบรุี ตําบลสวน
กลวย อาํเภอบานโปง เน้ือที่
ประมาณ 1,468 ไร 

3. จังหวัดนครปฐม ตําบลหวย
มวง อําเภอกาํแพงแสน เน้ือ
ที่ประมาณ 1,654 ไร 

4. จังหวัดกาญจนบุร ีตําบลทา
มะกา อําเภอทามะกา เน้ือที่
ประมาณ 971 ไร 

รวม  5,293  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่14 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตําบลหาดขาม อาํเภอกุยบุรี 
เน้ือที่ประมาณ 3,887 ไร 

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตําบลหนองพลับ อาํเภอหัว
หิน เน้ือทีป่ระมาณ 1,906 ไร 

รวม  5,793 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่15 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําบลอินคีร ีอาํเภอพรหม
คีรี เน้ือทีป่ระมาณ 802 ไร 

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําบลกะทูน อาํเภอพิปูน 
เน้ือที่ประมาณ 2,500 ไร 

3. จังหวัดกระบี่ ตําบล
ทรายขาว อาํเภอคลองทอม 
เน้ือที่ประมาณ 578 ไร 



4. จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบล
ไชยคราม อาํเภอดอนสัก 
เน้ือที่ประมาณ 3,500 ไร 

5. จังหวัดพังงา ตาํบลคุระ 
อําเภอคุระบุรี เน้ือที่
ประมาณ 8,000 ไร 

รวม 15,380 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่16 

1. จังหวัดพัทลุง ตําบลชะรัด 
อําเภอกงหรา เน้ือที่ประมาณ 
1,200 ไร (พ.ร.บ) 
2. จังหวัดสงขลา ตาํบลควนโส 
อําเภอควนเนียง เน้ือทีป่ระมาณ 
1,500 ไร (พ.ร.บ) 
3.จังหวัดสตูล ตําบลฉลุง ตําบล
ควนโพธิ์ อาํเภอเมือง เน้ือที่
ประมาณ 2,000 ไร 
รวม 4,700 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที ่17 
1. จังหวัดปตตานี ตําบลสาบัน 

ตําบลตนหยงดาลอ ตาํบล
บานนอก อาํเภอยะหริ่ง 
อําเภอปะนาเระ เน้ือที่
ประมาณ 3,071 ไร 

2. จังหวัดปตตานี ตําบลกอลํา 
ตําบลยะรัง เน้ือที่ประมาณ 
2,500 ไร 

รวม 5,571 ไร 
 

 



ตัวช้ีวัด สจก-4.2 : รอยละความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจางของการปรับปรุงงานจัดรูปท่ีดนิ 
       และคันคูนํ้า 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  พ้ืนที่เปาหมายการปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ตามที่ไดรับ
อนุมัติในปงบประมาณ  

 การปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ําแลวเสร็จ ใหหมายถึงการ
ดําเนินการถึงข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนข้ันตอนที่ สจก.สามารถ
ควบคุมได 

เปาประสงค สจก-4.การจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จตามแผนงาน 
สูตรในการคํานวณ - 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา รายงานมายังกลุม
วิศวกรรม เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปรายไตรมาส 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนา

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

2,830 ไร 3,710 ไร 2,500 ไร 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

1.พื้นที่ตําบลหนองชุมพล
เหนือ อําเภอเขายอย 
จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 
1,630 ไร 
2.พื้นที่ตําบลบานสระ 
อําเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 
1,200 ไร 
 
 
 

1.พื้นที่ ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอหวยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี 
 เนื้อที่ 2,090 ไร 
2.พื้นที่ตําบลบานพราน 
ตําบลแสวงหา  
อําเภอแสวงหา  
จังหวัดอางทอง  
เนื้อที่ 1,620 ไร 
 

1.พื้นที่ ตําบลบานพราน 
ตําบลแสวงหา อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง  
เนื้อที่ 2,500 ไร 



เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

 
(จัดซ้ือจัดจาง
ไมแลวเสร็จ) 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000 ไร 
 

(จัดซ้ือจัดจางแลว
เสร็จ) 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด)/
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา(แยก
รายชคน.) 

    ตําบลหวยไผ 
ตําบลจําลอง
อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง  
เนื้อที่ 1,000 ไร 

 



ตัวช้ีวัด สจก-5.1 :  รอยละของงานสํารวจท่ีแลวเสร็จตามแผน  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  พ้ืนทีเ่ปาหมาย หมายถึง พ้ืนที่งานสํารวจงานจัดรูปที่ดินตามที่ไดรับ
อนุมัติในปงบประมาณ 

 การสํารวจงานจดัรูปที่ดนิใหแลวเสร็จ ใหหมายถึง การดําเนินการ ถึง
ข้ันตอนที่ สจก. สามารถควบคุมได 

 
เปาประสงค สจก-5. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน  
สูตรในการคํานวณ (จํานวนงานสํารวจที่แลวเสร็จตามแผน   จํานวนงานสํารวจตาม

แผนงาน) x 100 
หนวยวัด รอยละ  
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

กลุมวิศวกรรม โดยมีงานสํารวจงานจัดรูปที่ดิน รวมเนื้อที่  ทั้ง ส้ิน 
177,290 ไร ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ ต.แสลงพัน อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย เนื้อที่ 2,200 ไร 
2. พ้ืนที่ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ีเนื้อที ่13,230 ไร 
3. พ้ืนที่ ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ีเนื้อที ่11,980 ไร 
4. พ้ืนที่ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ีเนื้อที ่8,050 ไร 
5. พ้ืนที่ ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ีเนื้อที ่7,940 ไร 
6. พ้ืนที่ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ เนื้อที่ 11,630 ไร 
7. พ้ืนที่ ต.สรอยทอง ต.พรหมนิมิต ต.ชองแค อ.ตาคลี  
      จ.นครสวรรค  เนื้อที ่7,460 ไร 
8. พ้ืนที่ ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 6,130 ไร 
9. พ้ืนที่ ต.สองชัน้ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย เนื้อที่ 10,130 ไร 
10. พ้ืนที่ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เนื้อที่ 6,200 ไร 
11. พ้ืนท่ี ต.งิ้วราย ต.ดอนโพธิ ์อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เน้ือท่ี 3,430 ไร 
12. พ้ืนที่ ต.แพงใหญ อ.เหลาเสือโกก ต.ยางสักกระโพหลุม                  

อ.มวงสามสิบ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี        
เนื้อที่ 4,500 ไร 

13. พ้ืนที่ ต.บานสระ อ.สามชกุ จ.สุพรรณบุรี เนื้อที่ 11,300 ไร 
14. พ้ืนที่ ต.หอกลอง ต.ทอแท ต.ทางาม ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ           



ต.มะขามสูง ต.ปากโทก ต.หัวรอ ต.บานปา ต.ดอนทอง                   
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เนื้อที่ 65,690 ไร 

15. พ้ืนที่ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เนื้อที่ 1,550 ไร 
16. พ้ืนที่ ต.มวงคอม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เนื้อที่ 700 ไร 

      17.  พ้ืนที่ ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน เนื้อที่ 5,170 ไร 
ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม  
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม  
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

17,000 ไร 75,300 ไร 73,010 ไร 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

 
60 

(106,374 ไร) 

 
70 

(124,103 ไร) 

 
80 

(141,832 ไร) 

 
90 

(159,561 ไร) 

 
100 

(177,290 ไร) 
 
 



ตัวช้ีวัด สจก-5.2 :  รอยละของงานออกแบบท่ีแลวเสร็จตามแผน  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  พิจารณาจากความสําเร็จเทียบกับแผนงานในปงบประมาณนั้นๆ 
 งานออกแบบนับตั้งแตไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 

เปาประสงค สจก-5. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 
สูตรในการคํานวณ (จํานวนงานออกแบบที่แลวเสร็จตามแผน   จํานวนงานออกแบบตาม

แผนงาน) x 100 
หนวยวัด รอยละ  
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

กลุมวิศวกรรม โดยมีงานออกแบบดังนี้ 
1. พ้ืนที่ ต.ศรีพราน ต.บานพราน ต.จําลอง ต.แสวงหา อ.แสวงหา ต.รํา
มะสัก ต.หนองแมไก ต.ยางชาย ต.องครักษ ต.คําหยาด อ.โพธ์ิทอง 
จ.อางทอง เนื้อที่ 5,000 ไร 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม  
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

13,270 ไร 25,400 ไร 5,145 ไร 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

รอยละ 60 
(3,000 ไร) 

รอยละ 70 
(3,500 ไร) 

รอยละ 80 
(4,000 ไร) 

รอยละ 90 
(4,500 ไร) 

รอยละ 100 
(5,000 ไร) 

 
หมายเหตุ :  1. ขอมูลพื้นฐาน ป 2550 – 2551 ดําเนินการโดย สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางและ สํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

2. เปาหมาย  ป 2552-53  สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางดําเนินการเอง 
 



 ตัวช้ีวัด สจก-6.1 :  จํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธในระยะกอน ระหวาง และ 
                         หลังการกอสราง   
 

ความหมายของตัวชี้วัด  การจัดมวลชนสัมพันธ เปนการประชาสัมพันธงานจัดรูปที่ดิน/คันคูน้ําในรูปแบบ
ตางๆ เชน การประชุมชี้แจง การอบรม ดูงาน เปนตน แบงเปนระยะดังนี้ 

    กอนโครงการ 
   - ประชุมชี้แจงเพ่ือขยายงานจัดรูปที่ดิน/คนัคูน้ํา 
   -  การศึกษาดูงานในพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน/คันคูน้ํา 
   - ประชุมเพ่ือจัดทําบันทึกยินยอมงานจัดรูปที่ดิน/คันคูน้ํา 
   - ประชุมชี้แจงเนื้อที่แปลงกรรมสิทธ์ิ 
   - ประชุมชี้แจงรูปแบบผังแปลงการกอสราง(ออกแบบ) 
   - ประชุมชี้แจงเพ่ือสงมอบพ้ืนที่การกอสรางจัดรูปที่ดิน/คันคูน้ํา 
     (แจงใหหยุดการทําการเพาะปลูกเพ่ือสงพ้ืนที่ใหผูรับจัาง) 
    - ประชุมจัดตั้ง/ฟนฟูกลุมผูใชน้ํางานคันคูน้ํา 
ระหวางโครงการ 
  - ประชุมชี้แจงข้ันตอนงานการกอสรางจัดรูปที่ดิน/คันคูน้ํา 
  - ประชุมชี้แจงการวางแนวกอสรางงานจัดรูปที่ดิน 
  - ประชุมชี้แจงการแกไขปญหางานกอสรางจัดรูปที่ดิน 
  - ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมรับมอบพ้ืนที่กอสรางงานจัดรูปที่ดิน 
    (กอนตรวจรับงาน) 
หลังโครงการ 
    - ประชุมชี้แจงเก็บเอกสารสิทธิที่ดิน 
    - ประชุมชี้แจงการเรียกเก็บเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน 
    - ประชุมจัดตั้ง/ฟนฟูกลุมผูใชน้ํางานจัดรูปที่ดิน 
    - อบรมเกษตรกรหลักสูตรตางๆ 
    - ประชุมแกไขปญหารองเรียน/การขออนุญาตตางๆ 
    - เผยแพรงานจัดรูปที่ดิน/คันคูน้ํา (จัดนิทรรศการ คลีนิคเกษตร เปนตน) 

          - อบรมกลุมผูใชน้ําและถายโอนภารกิจงานคันคูน้ํา 
เปาประสงค สจก-6. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
สูตรในการคํานวณ จํานวนคร้ังที่ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธในระยะกอน ระหวาง และหลังการ

กอสราง 
หนวยวัด คร้ัง  



ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด/โครงการปฏิบัตกิารคนัคูน้ํา รายงานมายังฝายแผนงาน
และประเมินผลเปนผูเกบ็รวบรวมขอมูลและราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/

หัวหนาโครงการปฏิบัตกิารคนัคนู้ํา 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

- 48 239 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

- สจจ. ละ 2 คร้ัง 
 

 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

65 130 195 260 325 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด/หัวหนาโครงการ
ปฏิบัติการคันคูน้ํา (แยกราย
ชคน.) 

สจจ. ละ 2 
คร้ัง/คันคูน้ํา 
ละ 1 คร้ัง 

สจจ. ละ 4 คร้ัง/ 
คันคูน้ํา ละ2 คร้ัง 

สจจ. ละ 6 คร้ัง/ 
คันคูน้ํา ละ 3คร้ัง 

สจจ. ละ 8 คร้ัง/ 
คันคูน้ํา ละ 4คร้ัง 

สจจ. ละ 10  
คร้ัง/คันคูน้ํา 
 ละ 5 คร้ัง 

 
 



ตัวช้ีวัด สจก-6.2  :  รอยละของเกษตรกรท่ียินยอมเขามามีสวนรวมในการจัดรูปท่ีดิน   
                          เทียบกับเกษตรกรในพื้นท่ี    
 

ความหมายของตัวชี้วัด  เกษตรกรที่ยินยอมเขามามีสวนรวมในการจัดรูปที่ดิน นับจาก 
จํานวนเกษตรกรที่ลงนามในใบบันทึกยินยอมใหจัดรูปที่ดิน 

 เทียบกับจํานวนเกษตรกรในทองที่ที่จะสํารวจเปนเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน (ม.25) 

เปาประสงค สจก-6. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
สูตรในการคํานวณ (จํานวนเกษตรกรที่ยินยอมเขามามีสวนรวมในการจัดรูปทีด่ิน ? จํานวน

เกษตรกรในพ้ืนที)่ x 100 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดรายงานมายังกลุมกฎหมายจดัรูปที่ดินเปนผู
เก็บรวบรวมขอมูลและสรุปราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

69.70 61.58 46.70 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

   

กาญจนบุรี 100.00% - - 
ขอนแกน - - - 

ชัยนาท 100.00% - 91.67% 
นครปฐม - - - 

นครศรีธรรมราช   - 
นครสวรรค 7.69% 17.69% 70.0% 
บุรีรัมย - - - 

เพชรบุรี 92.34% 92.34% - 
พิจิตร - 60.63% 73.23% 



พิษณุโลก 15.08% 15.08% - 
มหาสารคาม 100.00% 100.00% - 
ราชบุรี - - - 

ลพบุรี 21.43% 17.86% - 

ลําปาง - - - 

สกลนคร 100.00% 100.00% - 

สระบุรี - 53.89% 53.89% 
สิงหบุรี - - - 
สุพรรณบุรี 60.43% 58.33% - 
สุรินทร - - - 

หนองคาย - - 70.0% 

พระนครศรีอยุธยา - - - 

อางทอง - - 17.33% 

อุดรธานี 100.00% 100.00% - 
อุบลราชธานี - - - 
เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

50 52 54 56 58 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

     

ลพบุรี (3,430 ไร) 50.00% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 

กาฬสินธุ (9,459 ไร) 50.00% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 
 
 
 



ตัวช้ีวัด สจก-7.1 :  อัตราสวนหน้ีคงคางท่ีรับชําระหน้ีตอหน้ีคงคางคงเหลือ  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  หนี้คงคางที่รับชําระ  หมายถึง จํานวนเงินที่รับชําระหนี้จากลูกหนี้ผิด
เงื่อนไขการชําระเงิน (ลูกหนี้คางชําระ) 

 หนี้คงคางคงเหลือ  หมายถึง ยอดหนี้คางชําระ เกิน 1 งวด ข้ึนไปคงเหลือ 
ณ ส้ินปบัญชี 2552 

เปาประสงค สจก-7. การเก็บเงินคืนทุนจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ 
สูตรในการคํานวณ (มูลคาหนีค้งคางทีเ่กบ็ไดในปงบประมาณปจจุบนั ? หนีค้งคางคงเหลือ ณ 

ส้ินปงบประมาณที่ผานมา) x 100 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดรายงานมายังฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน เปนผูเกบ็
รวบรวมขอมูลและสรุปรายเดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายกองทุนจดัรูปที่ดนิ / 

หัวหนาสํานกังานจัดรูปทีด่ินจังหวัด 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาฝายกองทุน
จัดรูปที่ดิน (ตัวช้ีวัดรวม) 

13.69 16.51 17.65 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

1.สจจ.กาญจนบุรี (17.64) 
2.สจจ.สกลนคร (13.49) 
3.สจจ.ราชบุรี (20.63) 
4.สจจ.พิษณุโลก (13.65) 
5.สจจ.มหาสารคาม (23.38) 
6.สจจ.อางทอง (8.66) 
7.สจจ.นครปฐม (16.56) 
8.สจจ.ขอนแกน (11.14) 
9.สจจ.ลพบุรี (18.45) 
10.สจจ.สระบุรี (58.98) 
11.สจจ.สุรินทร (3.06) 

11.สจจ.กาญจนบุรี (19.77) 
2.สจจ.สกลนคร (5.16) 
3.สจจ.ราชบุรี (5.74) 
4.สจจ.พิษณุโลก (18.53) 
5.สจจ.มหาสารคาม (54.25) 
6.สจจ.อางทอง (6.62) 
7.สจจ.นครปฐม (35.61) 
8.สจจ.ขอนแกน (6.02) 
9.สจจ.ลพบุรี (5.15) 
10.สจจ.สระบุรี (NA) 
11.สจจ.สุรินทร (73.02) 

1.สจจ.กาญจนบุรี (11.08) 
2.สจจ.สกลนคร (19.77) 
3.สจจ.ราชบุรี (7.96) 
4.สจจ.พิษณุโลก (17.23) 
5.สจจ.มหาสารคาม (34.19) 
6.สจจ.อางทอง (6.93) 
7.สจจ.นครปฐม (14.56) 
8.สจจ.ขอนแกน (7.89) 
9.สจจ.ลพบุรี (11.78) 
10.สจจ.สระบุรี (21.18) 
11.สจจ.สุรินทร (60.01) 



12.สจจ.พิจิตร (14.79) 
13.สจจ.นครสวรรค (3.01) 
14.สจจ.ลําปาง (11.68) 
15.สจจ.สิงหบุรี (2.95) 
16.สจจ.ชัยนาท (12.64) 
17.สจจ.สุพรรณบุรี (6.06) 
18.สจจ.เพชรบุรี (19.08) 

12.สจจ.พิจิตร (11.85) 
13.สจจ.นครสวรรค (6.64) 
14.สจจ.ลําปาง (27.47) 
15.สจจ.สิงหบุรี (13.04) 
16.สจจ.ชัยนาท (11.44) 
17.สจจ.สุพรรณบุรี (10.83) 
18.สจจ.เพชรบุรี (25.79) 

12.สจจ.พิจิตร (7.22) 
13.สจจ.นครสวรรค (7.06) 
14.สจจ.ลําปาง (37.05) 
15.สจจ.สิงหบุรี (49.71) 
16.สจจ.ชัยนาท (17.43) 
17.สจจ.สุพรรณบุรี (14.15) 
18.สจจ.เพชรบุรี (31.24) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาฝายกองทุน
จัดรูปที่ดิน (ตัวช้ีวัดรวม) 

14 15 16 17 18 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

    จํานวน 18 สจจ. 
ประกอบดวย 
1.สจจ.กาญจนบุรี  
2.สจจ.สกลนคร  
3.สจจ.ราชบุรี  
4.สจจ.พิษณุโลก  
5.สจจ.มหาสารคาม  
6.สจจ.อางทอง  
7.สจจ.นครปฐม  
8.สจจ.ขอนแกน  
9.สจจ.ลพบุรี  
10.สจจ.สระบุรี  
11.สจจ.สุรินทร  
12.สจจ.พิจิตร  
13.สจจ.นครสวรรค  
14.สจจ.ลําปาง  
15.สจจ.สิงหบุรี  
16.สจจ.ชัยนาท  
17.สจจ.สุพรรณบุรี 
18.สจจ.เพชรบุรี 

 
หมายเหตุ   :  NA หมายถึง ไมมีขอมูล 



ตัวช้ีวัด สจก-8.1  : จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาท่ีแลวเสร็จ  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพ่ือใชในการปรับปรุงการทํางาน 
 โครงการของฝายแผนงานและประเมินผล หมายถึง การศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการจัดรูปที่ดินและ/หรือการประเมินผลโครงการจัด
รูปที่ดิน 

 โครงการของกลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน หมายถึง การปรับบทกฎหมาย 
โดยการแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 โดยมีเงื่อนไขการแลวเสร็จเม่ือสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
จัดทําเอกสารเสนอกรมชลประทาน 

 โครงการของฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน หมายถึงการปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานเรียกเก็บเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน โดยมีเงื่อนไขการ
แลวเสร็จเม่ือสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางโดยฝายกองทุนจัดรูปที่ดินได
ทําความตกลงกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสร็จ
เรียบรอยแลว 

เปาประสงค สจก-8. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
สูตรในการคํานวณ จํานวนโครงการศึกษา วิจยัและพัฒนาที่แลวเสร็จ 
หนวยวัด โครงการ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

ฝายแผนงานและประเมินผล,กลุมกฎหมายจัดรูปที่ดินและฝายกองทุนจัด
รูปที่ดิน 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล,กลุมกฎหมายจัดรูปที่ดินและฝายกองทุนจัด
รูปที่ดิน 

ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูป
ที่ดิน 
 
 
 



ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

1 - 3 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

- - 1 
(การประเมินโครงการ 

จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี) 
หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน 1  

(พระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2517 
ตามปรัญชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

- 
 

1 
(การปรับปรุงกฎหมายจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

และปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ของสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด) 
หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน - - 1 

(การปรับปรุงระเบียบ 
วิธีการเรียกเก็บเงิน

คาใชจายในการจัดรูปที่ดิน) 
เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

- - 1 2 3 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

    1  
(การประเมิน

โครงการ 
จัดรูปที่ดิน

จังหวัด
หนองคาย) 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน     1  
(การปรับบท

กฎหมาย โดย
การแกไข

เพิ่มเติม พ.ร.บ.   
จัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

พ.ศ. 2517 ให



สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร
ไทย และ พระ

ราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ

และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546) 

หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน     1 
(การปรับปรุง

คูมือการ
ปฏิบัติงานเรียก

เก็บเงิน
คาใชจายใน 

การจัดรูปที่ดิน) 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด สจก-9.1  :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุน 
ความหมายของตัวชี้วัด  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตรา

การเบิกจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ 
โดยใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปล่ียนระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
และรายงานสรุปผลการใชจายเงินที่เปนเอกสาร  

 การคํานวณ จะไมรวมงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําเงิน
ดังกลาวไปใชจายในโครงการอ่ืนตอ ทั้งนี้ ตองรายงานเงินที่ประหยัด
ได (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมิน 

เงื่อนไข ไมนับรวมพ้ืนที่การกอสรางจัดรูปที่ดินที่เปนงบ SP2 ในสวนของ 
พ.ร.บ. ทั้งหมด ถาไดรับเงินชากวาวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เปาประสงค สจก-9. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ     
สูตรในการคํานวณ (ผลการเบกิจายงบประมาณรายจายงบลงทนุ ? วงเงินงบประมาณ

รายจายงบลงทุนที่ไดรับ) x 100 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดและโครงการปฏิบัติการคนัคูน้าํจะรายงาน
สรุปผลการใชจายเงินที่เปนเอกสาร มายงัสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดย
ฝายแผนงานและประเมินผลเปนผูรวบรวมขอมูล 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดนิกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล/หัวหนาสํานกังานจัดรูปที่ดนิจงัหวัด/หัวหนาโครงการปกิบตัิการ
คันคูน้าํ 

ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

100 100 100 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล/หัวหนาสํานักงานจัด
รูปที่ดินจังหวัด 

งบประมาณ 1 ลานบาท ดังนี ้

1. สจจ. ชัยนาท 529,200 บาท 

2. สจจ. อางทอง 470,800 บาท 

งบประมาณ 1 ลานบาท ดังนี ้

1. สจจ. ราชบุรี 568,000 บาท 

2. สจจ. มหาสารคาม  

งบประมาณ 5,226,000 บาท ดังนี้ 
1. สจจ. พิจิตร   
    610,000 บาท 
2. สจจ. พิษณุโลก 
    610,000 บาท 



  432,000  บาท 3. สจจ. สกลนคร  
    644,000 บาท 
4. สจจ. อางทอง 
    255,000 บาท 
5. สจจ. นครสวรรค 
    628,000 บาท 
6. สจจ. เพชรบุร ี
    610,000 บาท 
7. สจจ. นครปฐม 
   140,000 บาท 
8. สจจ. มหาสารคาม 
    461,000 บาท 
9. สจจ. สุรินทร 
    292,000 บาท 
10. สจจ. บุรีรัมย 
      864,000 บาท 
11. สจจ.  อุบลราชธานี 

      112,000 บาท 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

รอยละ 69 รอยละ 72 รอยละ 75 รอยละ 78 รอยละ 81 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด(แยกรายจังหวัด)/หัวหนา
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา(แยก
รายชคน.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ชคน. 
งบลงทุน จํานวน
840,981,000 บาท 
ดังนี้ 
1.ชคน1   
  26,900,000 บาท 
2.ชคน2   
  54,356,500 บาท 
3.ชคน3   
    12,000,000 บาท 
4.ชคน4   
  55,664,000 บาท 
5.ชคน5   
  57,733,000 บาท 
6.ชคน6   
  49,500,000 บาท 
7.ชคน7   
106,752,500 บาท
8.ชคน8   
  55,396,000 บาท 
9.ชคน9   
25,935,000 บาท

สจจ. 
งบลงทุน จํานวน  
209,577,000 บาท 
ดังนี้ 
1. สจก. 
   4, 495,000 บาท 
2.สจจ.อุดรธี    
46,709,000 บาท 
3. สจจ. ราชบุรี  
    618,000 บาท 
4. สจจ. อางทอง 
    618,000 บาท 
5. สจจ. นครสวรรค 
   1,964,000 บาท 
6. สจจ. สิงหบรุ ี
    618,000 บาท 
7. สจจ. กาญจนบุร ี
   18,000,000 บาท 
8. สจจ. มหาสารคาม 
    65,003,000 บาท 
9. สจจ. ขอนแกน 
    54,000,000 บาท 



 
 
 

10.ชคน10   
93,835,000 บาท 
11.ชคน11   
20,000,000 บาท 
12.ชคน12   
15,000,000 บาท
13.ชคน13   
    67,000,000 บาท 
14.ชคน14   
41,700,000 บาท
15.ชคน15   
    76,000,000 บาท 
16.ชคน16   
    37,500,000 บาท 
17.ชคน16   
    45,709,000 บาท 
 

10. สจจ. บุรีรัมย 
      752,000 บาท 
11. สจจ.  หนองคาย 
   16,800,000 บาท 
 



ตัวช้ีวัด สจก-10.1: รอยละของขาราชการในสังกัดท่ีไดรับการพัฒนาตาม IDP  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  การพัฒนา หมายถึง การอบรมที่กรมชลประทาน/สํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลางเปนผูจัด หรือทางสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเปนผูสง
ขาราชการไปอบรม  

 นับรวมการพัฒนาดวยตนเอง 
เปาประสงค สจก-10.  บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการทํางาน 
สูตรในการคํานวณ (จํานวนขาราชการในสังกัดที่ไดรับพัฒนาตาม IDP ? จํานวนขาราชการ

ในสังกดัทั้งหมดที่ตดิ GAP) x 100 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานมายังฝายบริหารทั่วไปเปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลและสรุป 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายบริหารทั่วไป 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายบริหารทั่วไป / 

หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนา
กลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน / หัวหนาฝายกองทนุจดัรูปที่ดนิ / หัวหนา
สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด 

ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

- - 74.19 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป - - 100 (6คน) 
หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

- - 100 (2คน) 

หัวหนากลุมวิศวกรรม - - ไมมี 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน - - 100 (6คน) 
หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน - - 100 (1คน) 
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

- -  

สจจ.ชัยนาท   100 (2คน) 
สจจ.อุบลราชธานี   100 (2คน) 



สจจ.สกลนคร   0 (0คน) 
สจจ.สระบุรี   100 (3คน) 
สจจ.อุดรธานี   100 (2คน) 
สจจ.หนองคาย   50 (1คน) 
สจจ.ลําปาง   66.67(2คน) 
สจจ.พิษณุโลก   66.67 (2คน) 
สจจ.พิจิตร   50 (2คน) 
สจจ.สุรินทร   100 (1คน) 
สจจ.ราชบุรี   100 (3คน) 
สจจ.นครศรีธรรมราช   0 (0คน) 
สจจ.นครปฐม   100 (1คน) 
สจจ.กาญจนบุรี   50 (2คน) 
สจจ.อางทอง   100 (4คน) 
สจจ.ขอนแกน   100 (4คน) 
ฝบ.จก.   100 (6คน) 
ฝก.จก.   100 (1คน) 
ฝผ.จก.   100 (2คน) 
กม.จก.   100 (6คน) 
เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

40 45 50 55 60 
จํานวนที่ติด 
GAP ทั้งหมด 

22 คน  
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป     4 ราย 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

    2 ราย 

หัวหนากลุมวิศวกรรม     ไมมี 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน     ไมมี 

หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน     3 ราย 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 
1. สจจ. ชัยนาท 

     
 

ไมมี 



2. สจจ. อุบลราชธานี 
3. สจจ. สกลนคร 
4. สจจ. สระบุรี 
5. สจจ. อุดรธานี 
6. สจจ. หนองคาย 
7. สจจ. ลําปาง 
8. สจจ. พิษณุโลก 
9. สจจ. พิจิตร 
10. สจจ. สุรินทร 
11. สจจ. ราชบุรี 
12. สจจ. นครศรีธรรมราช 
13. สจจ. นครปฐม 
14. สจจ. กาญจนบุรี 
15. สจจ. อางทอง 
16. สจจ. ขอนแกน 
17. สจจ. สุพรรณบุรี 
18. สจจ. เพชรบุรี 
19. สจจ. ลพบุรี 
20. สจจ.นครสวรรค 
21. สจจ.บุรีรัมย 
22. สจจ.มหาสารคาม 
23. สจจ.สิงหบุรี 
24.  สจจ.พระนครศรีอยุธยา    

ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

1 ราย 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

3 ราย 
ไมมี 
ไมมี 

2 ราย 
ไมมี 

2 ราย 
4 ราย 
ไมมี 
ไมมี 

1 ราย 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

 
 



ตัวช้ีวัด สจก-10.2 : รอยละของบุคลากรท่ีพอใจตอการปฏิบัติงาน  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  การพึงพอใจของบุคลากร ตอการปฏิบัติงาน ดานกฎหมาย /กองทุน
จัดรูปที่ดิน / แผนงานและประเมินผล / วิศวกรรม/บริหาร 

เปาประสงค สจก-10. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
สูตรในการคํานวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ? จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด) X 100 
หนวยวัด รอยละ  
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

ฝายแผนงานและประเมินผลเปนผูเกบ็รวบรวมและประเมินผลขอมูล 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาฝาย
แผนงานและประเมินผล 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

- - 84.14 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาฝาย
แผนงานและประเมินผล 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

65 70 75 80 85 

 
 



ตัวช้ีวัด สจก-1 1.1 : คุณภาพเวบ็ไซดของสํานัก/กอง 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กองตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 ภายใต website ของ สจก. มี webpage ของแตละสจจ./กลุม/ฝาย 

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใดๆ ใน webpage สจก.ใหอิสระกับ สจจ./
กลุม/ฝาย ในการดําเนินการ และ webpage ของ สจจ.ก็ไดเชื่อมโยง
กับ  website ของจังหวัดนั้นๆ ดวย 

เปาประสงค สจก-11. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการคํานวณ - 
หนวยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

คณะทํางาน  Website สจก. เปนผูตดิตามและควบคุม Web page 

ผูจัดเก็บขอมูล คณะทํางาน Website สจก. 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง  
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง  

- 4.31 4.10 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง  

1 2 3 4 5 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 - มี Home page ของสํานัก/กอง และ url ที่ชัดเจนสามารถเขาถึงได 
- มีขอมูลโครงสรางและสถานที่สําหรับติดตอหนวยงานภายในสังกดั 
- มีผังเว็บไซต (Site Map) 

2 
(1+2) 

- มี Logo หรือสัญลักษณที่ Link สอดคลองกับเนื้อหา 
- มีผูรับผิดชอบ Web page ในแตละหนา 
- แตละหนามีปุมเชื่อมโยงไปยังหนาหลัก 

3 
(1+2+3) 

- มีปุมเชื่อมโยงไปยังหนวยงานในระดับสํานัก/กอง/โครงการ ภายใตสังกัดกรม
ชลประทาน 

- มี Web page ของหนวยงานยอยภายใตสํานกั/กอง เชน โครงการ สวน กลุม 
ฝาย  

- มีขอมูลรายงานรายละเอียดการดําเนินการและผลงานตามงบประมาณ
ประจําปของสํานัก /กอง /โครงการ สวน กลุม ฝาย  ที่ปรับปรุงตามรอบที่
กําหนด 

4 
(1+2+3+4) 

- มีระบบนับจํานวนผูเขาเยี่ยมชม 
- มีกระดานขาวเพ่ือตั้งกระทูและแสดงความคิดเห็น 
- สามารถแสดงผลไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางถกูตองไมผิดเพ้ียน 

5 
(1+2+3+4+5) 

- การออกแบบเว็บไซตเปนทีน่าสนใจและประทับใจตอผูเขาเยี่ยมชม อาทิเชน 
o มีระบบสืบคนขอมูลโดยสามารถสืบคนไดทั้งหนวยงานภายใน และ

ภายนอก 
o มีการใหบริการ Download โปรแกรมฟรีแวรที่สําคัญเชนAcrobat 

Reader, Window Media Player, WinZip เปนตน 
o ความเร็วในการแสดงผลมีความเหมาะสม สามารถเขาถงึขอมูลได

รวดเร็ว 
o สีและพ้ืนหลัง เหมาะสมกบัหนวยงานราชการ 
o การจัดวางตําแหนง Layout มีความเหมาะสม ตัวอักษรอานงาย 
o มีขอมูลนําเสนอทีน่าสนใจและภาพประกอบเว็บไซตพรอมรายละเอียด 

บรรยายประกอบภาพ 
o มีการเผยแพรขอมูลในรูปแบบเสียง หรือ วิดีทัศน 



ตัวช้ีวัด คุณภาพเวบ็ไซตของกลุม/ฝาย/สจจ. 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  คุณภาพเว็บไซดของกลุม/ฝาย/สจจ. ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 ภายใต Website ของ สจก. มี webpage ของแตละสจจ./กลุม/ฝาย การ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใดๆ ใน webpage สจก.ใหอิสระกับ สจจ./กลุม/ฝาย 
ในการดําเนินการ และ webpage ของ สจจ.ก็ไดเชื่อมโยงกับ website ของ
จังหวัดนั้นๆ ดวย 

เปาประสงค สจก-11. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการคํานวณ  
หนวยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

แตละหนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานตนเอง 

ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาฝายบริหารทั่วไป / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน 
/ หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิจังหวัด 

ผูตั้งเปาหมาย คณะทํางานเว็บไซต เปนผูกําหนดเปาหมาย / ติดตามและประเมินผล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน 
/ หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิจังหวัด 

ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง /  สจจ. / กลุม / ฝาย 

- 1. สจจ. กาญจนบุรี  ระดับ 4 
2. สจจ. ขอนแกน ระดับ 5 
3. สจจ. ชัยนาท ระดับ 4 
4. สจจ. นครปฐม ระดับ 4 
5. สจจ. นครศรีธรรมราช  
    ระดับ 1 
6. สจจ. บุรีรัมย ระดับ 5 
7. สจจ. พระนครศรีอยุธยา 
    ระดับ 4 
8. สจจ. พิจิตร ระดับ 5 
9. สจจ. พิษณุโลก ระดับ 5 

1. สจจ. กาญจนบุรี  ระดับ 3.61 
2. สจจ. ขอนแกน ระดับ 4.94 
3. สจจ. ชัยนาท ระดับ 4.01 
4. สจจ. นครปฐม ระดับ 3.65 
5. สจจ. นครศรีธรรมราช  
    ระดับ 3.61 
6. สจจ. บุรีรัมย ระดับ 4.60 
7. สจจ. พระนครศรีอยุธยา 
    ระดับ 3.82 
8. สจจ. พิจิตร ระดับ 4.68 
9. สจจ. พิษณุโลก ระดับ 4.10 



10. สจจ. เพชรบุรี ระดับ 4 
11. สจจ. นครสวรรค   
ระดับ 4 
12. สจจ. มหาสารคาม  
      ระดับ 5 
13. สจจ. ราชบุรี ระดับ 5 
14. สจจ. ลําปาง ระดับ 5 
15. สจจ. ลพบุรี ระดับ 5 
16. สจจ. สระบุรี ระดับ 5 
17. สจจ. สิงหบุรี ระดับ 5 
18. สจจ. สุรินทร ระดับ 5 
19. สจจ. สุพรรณบุรี ระดับ 4 
20. สจจ. สกลนคร ระดับ 5 
21. สจจ. อางทอง ระดับ 4 
22. สจจ. หนองคาย ระดับ 5 
23. สจจ. อุดรธานี ระดับ 5 
24. สจจ. อุบลราชธานี  
      ระดับ 5 
25. กม.จก. ระดับ 4 
26. ฝบ.จก. ระดับ 3 
27. ฝก.จก. ระดับ 4 
28. ฝผ.จก. ระดับ 5 
29. กว.จก. ระดับ 1 

10. สจจ. เพชรบุรี ระดับ 4.10 
11. สจจ. นครสวรรค  ระดับ 
3.91 
12. สจจ. มหาสารคาม  
      ระดับ 4.14 
13. สจจ. ราชบุรี ระดับ 4.19 
14. สจจ. ลําปาง ระดับ 4.29 
15. สจจ. ลพบุรี ระดับ 4.48 
16. สจจ. สระบุรี ระดับ 3.93 
17. สจจ. สิงหบุรี ระดับ 4.73 
18. สจจ. สุรินทร ระดับ 4.05 
19. สจจ. สุพรรณบุรี ระดับ 3.48 
20. สจจ. สกลนคร ระดับ 3.65 
21. สจจ. อางทอง ระดับ 3.94 
22. สจจ. หนองคาย ระดับ 3.54 
23. สจจ. อุดรธานี ระดับ 3.13 
24. สจจ. อุบลราชธานี  
      ระดับ 4.86 
25. กม.จก. ระดับ 3.96 
26. ฝบ.จก. ระดับ 4.32 
27. ฝก.จก. ระดับ 4.10 
28. ฝผ.จก. ระดับ 4.74 
29. กว.จก. ระดับ 4.13 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง  / สจจ ./ กลุม / ฝาย 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด สจก-1 1.2 :  การพัฒนาระบบ GIS ดานการจัดรูปท่ีดิน 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  ระบบ GIS ครอบคลุมเร่ืองรายละเอียดรายแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินใน
เขตโครงการจัดรูปที่ดินและสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเปน
ผูดําเนินการในการพัฒนาระบบ GIS ดานการจัดรูปที่ดิน 

เปาประสงค สจก-11. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการคํานวณ - 
หนวยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สจจ. สุรินทร/อุดรธานี/อุบลราชธาน ี

ผูจัดเก็บขอมูล สจจ. สุรินทร/อุดรธานี/อุบลราชธานีโดยแตละหนวยงานเกบ็รวบรวม
ขอมูลของหนวยงานตนเอง 

ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดสุรินทร/อุดรธานี/อุบลราชธาน ี

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดสุรินทร/อุดรธานี/อุบลราชธาน ี

ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงาน
จัดรูปทีด่ินจงัหวัด 

- - 5 
(1 จังหวัด 

คือ สจจ.บุรีรัมย) 
เปาหมาย (ปงบประมาณ 2553) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงาน
จัดรูปทีด่ินจงัหวัดสุรินทร/
อุดรธานี/อุบลราชธาน ี

1 2 3 4 5 

ระดับคะแนน 1 รวบรวมขอมูล GIS พ้ืนฐานของจังหวัด 
ระดับคะแนน 2 (1+2) ขอมูลโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ 

ระดับคะแนน 3 (1+2+3) ขอมูลเขตโครงการจัดรูปที่ดนิและรูปผังแปลงที่ดิน 
ระดับคะแนน 4 (1+2+3+4) ขอมูลรายละเอียดแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ินแยกรายแปลง 

ระดับคะแนน 5 (1+2+3+4+5) ขอมูลการจายเงนิคืนทุนคาจัดรูปที่ดินแยกเปนรายแปลง 
หมายเหตุ : สจจ.อุบลราชธานียงัไมมีการเกบ็เงนิคืนทุนคาจัดรูปทีด่ิน 


