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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

กรมชลประทาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
1. คํารับรองระหวาง 
 

      นายวีระ  วงศแสงนาค รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา 
 
 

ผูรับคํารับรอง 

และ 
 

  

นายจรัญ  ภูขาว ผูอํานวยการสํานกังานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

ผูทําคํารับรอง 

 
2. ขาพเจา นายจรัญ  ภูขาว  ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  ขอใหการยืนยันแผนยุทธศาสตรของ

กรมชลประทาน   พรอมท้ังจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนท่ียุทธศาสตรของหนวยงานใหเช่ือมโยงกับ
เปาประสงคของกรมชลประทาน มาตามแนบทายนี้        
 

3. คํารับรองนี้ใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553    ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554  โดยจะ
นําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองนี้ไปเช่ือมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  

 
4. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก   กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูล

พ้ืนฐาน  เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย
คํารับรองนี้ 
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5. ขาพเจา นายจรัญ  ภูขาว ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ 4 
แลว  ขอใหคํารับรองกับรองอธิบดีฝายบํารุงรักษาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตาม
เปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน หรือมีคุณภาพท่ีดใีน
การบริหารจัดการภาครัฐ ตามท่ีไดใหคํารับรองไว 

 
6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงไดลง

ลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
 
 
 

…………………………………………            …………………………………………….. 
              (นายวีระ วงศแสงนาค)                                 (นายจรญั  ภูขาว) 

                     รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา                              ผูอํานวยการสํานกังานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 
                                            วันท่ี       ธันวาคม  2553 
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สจก-5. ประชาชน ชุมชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

มีสวนรวม

แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง

สจก-1. มีงานจัดรูปท่ีดินและ
คันคูนํ้าในพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือ
การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ

สจก-3. การจัดซ้ือจัดจาง
แลวเสร็จตามแผนงาน

สจก-4. การเตรียมความ
พรอมกอนการกอสราง
เปนไปตามแผนงาน

สจก-9. มีระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเหมาะสม 

สจก-7. ระบบการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

สจก-8. บุคลากรมี
สมรรถนะและขวัญ

กําลังใจในการทํางานการ
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การ
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ะสิ
ทธิ

พล
ตาม

ยุท
ธศ

าสต
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สจก-2. เกษตรกรไดรับความ        
พึงพอใจในดานการใหบริการ      

ของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด

สจก-6. มีผลการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาสนับสนุน

การดําเนินงาน

 
 

หมายเหตุ :               แสดงเปาประสงคของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
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ความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนที่ยุทธศาสตรของสํานกังานจัดรูปทีด่ินกลางกบัแผนที่
ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน 

3. ความสูญเสียท่ี
ลดลง อันเน่ืองจาก
ภัยอันเกิดจากนํ้า

1. มีปริมาณนํ้าเก็บกัก
และพ้ืนท่ีชลประทาน

เพ่ิมข้ึน

 ??

??• ??  r ?

12. มีการวางแผนและการ
ดําเนินการบริหารจัดการนํ้าท่ีดี

 ????  ????

…?  ??

 ’? ? ???  ??

 ?–??? ??

 ????  ? ? ????  ??? ?r

แผนท่ียุทธศาสตรกรมชลประทาน แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง

2. ทุกภาคสวนได       
รับนํ้าอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม

4. มีจํานวนพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรในเขตจัด
รูปท่ีดินท่ีเหมาะสม

6. ผูใชนํ้าไดรับ
ความพึงพอใจจาก

การบริหารนํ้า

8. การกอสรางซอมแซม 
และปรับปรุงแลวเสร็จ 

ตามแผนงาน

9. การเตรียมความ
พรอมกอนการกอสราง
เปนไปตามแผนงาน

11. มีการประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ืองและท่ัวถึง

การ
พัฒ

นา
องค

กร
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พข

องก
ารป

ฏิบั
ติร

าชก
าร

คุณ
ภา

พก
าร 

 ให
บริ

การ

??o ?? ??

5. อาคารชลประทาน
อยูในสภาพ        
พรอมใชงาน

7. คุณภาพนํ้า
ไดเกณฑ
มาตรฐาน

10. ประชาชน ชุมชน 
และหนวยงาน ท่ี

เก่ียวของมีสวนรวม

14. มีระเบียบและกฎหมายท่ีทันสมัย

ปร
ะสิ

ทธิ
พล

ตาม
ยุท

ธศ
าสต

ร

สจก-1. มีงานจัดรูปท่ีดินและ
คันคูนํ้าในพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือ
การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ

สจก-2. เกษตรกรไดรับความ        
พึงพอใจในดานการใหบริการ      

ของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด

สจก-7. ระบบการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

สจก-8. บุคลากรมี
สมรรถนะและขวัญ

กําลังใจในการทํางาน

สจก-9. มีระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเหมาะสม 

สจก-3. การจัดซ้ือจัดจาง     
แลวเสร็จตามแผนงาน

สจก-4. การเตรียมความ
พรอมกอนการกอสราง
เปนไปตามแผนงาน

สจก-5. ประชาชน ชุมชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มีสวนรวม

สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัย
และพัฒนาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน

17. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม

15. ระบบการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

16. บุคลากรมีสมรรถนะและ
ขวัญกําลังใจในการทํางาน

13. มีผลการศึกษา วิจัย และการ
พัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน

 

รูปแสดง ความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

               กับแผนท่ียุทธศาสตรของกรมชลประทาน 

หมายเหตุ             แสดงเปาประสงค 
                                      แสดงเปาประสงคพ้ืนฐานของกรมท่ีควรจะมีในระดับสํานกั/กอง 
                                      แสดงความเช่ือมโยงของเปาประสงคระดับสํานกั/กองกับเปาประสงคระดับกรม 
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เปาประสงค ตัวช้ีวดัและการใหนํ้าหนักตัวช้ีวดัของสาํนักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
สจก-1. มีงานจัดรูปที่ดินและคนัคูน้ําใน
พ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สจก-1.1 รอยละของพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสรางงานจัด
รูปที่ดิน 

10.870% 

สจก-1.2 รอยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรับการกอสรางงานคันคูนํ้า 10.870% 
สจก-2. เกษตรกรไดรับความพึงพอใจใน
ดานการใหบริการของสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด 

สจก-2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรใน
ดานการใหบริการของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 
 

6.522% 

สจก-3. การจัดซื้อจดัจางแลวเสร็จตาม
แผนงาน 

สจก-3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดซื้อจัดจางของ
การกอสรางงานจัดรูปที่ดนิและคันคนู้ํา  

10.870% 

สจก-4.  การเตรียมความพรอมกอนการ
กอสรางเปนไปตามแผนงาน 

สจก-4.1 รอยละของงานจางที่ปรึกษาออกแบบที่แลว
เสร็จตามแผน 

6.522% 

สจก-5. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของมีสวนรวม  

สจก-5.1 จํานวนคร้ังที่ดําเนนิการจดัมวลชนสัมพันธ
ในระยะกอน ระหวาง และหลังการกอสราง 

10.870% 

สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา
สนับสนุนการดําเนินงาน 

สจก-6.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แลว
เสร็จ 

6.522% 

สจก-7. ระบบการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

สจก-7.1 รอยละของการเบกิจายงบประมาณรายจาย
งบลงทุน 

10.870% 

สจก-8.บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
กําลังใจในการทํางาน 

สจก-8.1 รอยละของขาราชการในสังกัดที่ไดรับการ
พัฒนาตาม IDP 

6.522% 

สจก-8.2 รอยละของบุคลากรที่พอใจตอการ
ปฏิบัติงาน  

6.522% 

สจก-9.ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

สจก-9.1 คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง 6.522% 
สจก-9.2 การพัฒนาระบบ GIS ดานการจัดรูปที่ดิน 6.522% 

 รวม 100.00% 
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รายละเอียดตัวช้ีวดั 
ตัวช้ีวัด สจก-1.1 :  รอยละของพื้นท่ีท่ีไดรับการกอสรางงานจัดรูปท่ีดิน  
ความหมายของตัวชี้วัด  จํานวนพ้ืนที่ที่ ได รับการกอสรางงานจัดรูปที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ได

ดําเนินการกอสรางงานจัดรูปที่ดินแลวตามที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 
 พ้ืนที่ที่ไดดําเนินการกอสรางงานจัดรูปที่ดินแลว หมายถึงพ้ืนที่ที่ไดรับการ

จัด รูปที่ดินตามรายงานที่ ผู รับจางรายงานผลการดํา เนินงานถึง
คณะกรรมการตรวจการจาง 

 ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติที่สํานักไมสามารถควบคุมได 
 ไมนับกรณีที่เกษตรกรเปล่ียนใจไมเขารวมโครงการฯ 
เงื่อนไข ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานทั้งหมดใหหมายถึงความยาวเปน
เมตรที่ไดปรับแกตามสภาพภูมิประเทศ 

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 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

13,790 ไร 9,575 ไร - 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

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

           เนื้อที ่2,870 ไร 
2. พื้นที่  ต.พังขวาง  

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

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

2. พื้นที่ ต.บานดอน              
อ.อูทอง  

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

3. พื้นที่  ต.เมืองเพีย   
อ.กุดจับ  จ.
อุดรธานี (สวนที่2)   

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

พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก เนื้อที่ 
400 ไร 

5. พื้นที่ ต.ทางาม  
อ.วัดโบสถ  

               จ.พิษณุโลก  
              เนื้อที่ 1,530 ไร 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

80 85 90 95 100 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

   พื้นที่ทั้งหมด 23,945 ไร  ดังนี้ 
1.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 3,810 ไร 
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2.  พื้นที่ตําบลรางสาล่ี อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 1,500 ไร 
3.  พื้นที่ตําบลโคกสําราญ อําเภอบาน
แฮด จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ 4,500 ไร 
4.  พื้นที่ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เนื้อ
ที่ 1,400 ไร 
5.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางทาแจง 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เนื้อที่ 1,610 ไร 
6.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม (สวนที่ 2)  
เนื้อที่ 1,800 ไร 
7.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม (สวนที่ 3) 
เนื้อที่ 1,670 ไร 
8.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี (สวนที่ 5) เนื้อที่ 
1,710 ไร 
9.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางทาแจง 
ตําบลหัวขวาง ตําบลยางนอย อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 
5,945 ไร 
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ตัวช้ีวัด สจก-1.2 :  รอยละของพื้นท่ีท่ีไดรับการกอสรางงานคันคูนํ้า 
ความหมายของตัวชี้วัด  จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสรางงานคันคูน้ํา หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดดําเนินการ

กอสรางงานคันคูน้ําแลวตามที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 
 พ้ืนที่ที่ไดดําเนินการกอสรางงานคันคูน้ําแลวหมายถึง พ้ืนที่ที่ไดรับการ

กอสรางงานคันคูน้ําตามรายงานที่ผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผลการ
ดําเนินงานถึงคณะกรรมตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานดําเนินการเอง 

 ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติที่สํานักไมสามารถควบคุมได 
 ไมนับกรณีที่เกษตรกรเปล่ียนใจไมเขารวมโครงการฯ 
เงื่อนไข ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานทั้งหมดใหหมายถึงความยาวเปน
เมตรที่ไดปรับแกตามสภาพภูมิประเทศ 

เปาประสงค สจก-1 มีงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ําในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการใชน้ําอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

สูตรในการคํานวณ (ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานที่ทําได?ปริมาณความยาวเปนเมตรของงาน
ทั้งหมด)x100 

หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํารายงานมายังกลุมวิศวกรรม เปนผูเกบ็รวบรวมขอมูล
และสรุปราย 6 เดือน 

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

ปฏิบัติการคันคูน้ํา 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง / หัวหนาโครงการ
ปฏิบัติการคนัคูน้ํา(ตัวช้ีวัดรวม) 

NA NA 125,732 ไร 

หัวหนาโครงการปฏิบัตกิาร
คันคูน้าํ (แยกรายจังหวัด) 

NA NA 
 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 125,732 ไร ดังนี้ 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 1 

1. จังหวัดเชียงใหม ตําบล
เหมืองแกว อําเภอแมริม 
พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร 
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2. จังหวัดเชียงใหม ตําบล 
ปาไหน อําเภอพราว พื้นที่
ประมาณ 4,000 ไร 

รวม  6,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 2 

1. จังหวัดนาน ตําบลวรนคร 
อําเภอปว พื้นที่ประมาณ 
1,485 ไร 

2. จังหวัดนาน ตําบลถืมตอง 
อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 
2,330 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตําบลบาน
เอื้อม อําเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 1,288 ไร 

4. จังหวัดลําปาง ตําบลหนอง
หลม อําเภอหางฉัตร พื้นที่
ประมาณ 545 ไร 

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

รวม  8,928  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 3 

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

รวม  2,170  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 4 

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

5. จังหวัดกําแพงเพชร ตําบล
มหาชัย อําเภอไทรงาม 
พื้นที่ประมาณ 5,042 ไร 

รวม  13,495  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 5 

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

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

3. จังหวัดสกลนคร ตําบล
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย 
พื้นที่ประมาณ 6,400 ไร  

4. จังหวัดอุดรธานี ตําบลปะ
โค อําเภอกุมภวาป พื้นที่
ประมาณ 1,000 ไร 

5. จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบล
หนองกุงแกว อําเภอศรีบุญ
เรือง พื้นที่ประมาณ 1,425 
ไร 

6. จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบล
ดงสวรรค อําเภอนากลาง 
พื้นที่ประมาณ 488 ไร 

รวม  13,583  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 6 

1. จังหวัดมหาสารคาม ตําบล
แกดํา อําเภอแกดํา เนื้อที่
ประมาณ 1,577 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลอิต้ือ 
อําเภอยางตลาด เนื้อที่
ประมาณ 2,700 ไร 

3. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลลํา
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พาน อําเภอเมือง เนื้อที่
ประมาณ 2,119 ไร 

4. จังหวัดขอนแกน ตําบลโคก
สี อําเภอเมือง เนื้อที่
ประมาณ 3,500 ไร 

รวม  9,896  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 7 

1. จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล
โนนกลาง อําเภอพิบูลมังสา
หาร เนื้อทีป่ระมาณ 2,044 
ไร 

2. จังหวัดนครพนม อําเภอเมือง 
เนื้อที่ประมาณ 1,323 ไร 

3. จังหวัดนครพนม อําเภอนา
แก เนื้อที่ประมาณ 2,390 
ไร 

4. จังหวัดยโสธร อําเภอมหาชนะ
ชัย เนื้อที่ประมาณ 2,300 ไร 

5. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอ
เมือง เนื้อที่ประมาณ 3,787 ไร 

6. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอ
เมือง เนื้อที่ประมาณ 2,928 ไร 

รวม  14,772  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 8 

1. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
ทาหลวง ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย เนื้อที่
ประมาณ 2,685 ไร 

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

3. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
หนองหลัก อําเภอชุมพวง 
เนื้อที่ประมาณ 2,729 ไร 

4. จังหวัดบุรีรัมย ตําบลหนอง
บัว อําเภอปะคํา เนื้อที่
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ประมาณ 2,538 ไร 
5. จังหวัดศรีสะเกษ ตําบล

กันทรอม อําเภอขุนหาญ 
เนื้อที่ประมาณ 2,511 ไร 

รวม  13,078 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 9 

1. จังหวัดสระแกว ตําบล
หนองหมากฝาย อําเภอ
วัฒนานคร เนื้อที่ประมาณ 
1,800 ไร 

2. จังหวัดสระแกว ตําบลผานศึก 
อําเภออรัญประเทศ เนื้อที่
ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,800  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 11 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล
บานชาง อําเภอสองพี่นอง 
เนื้อที่ประมาณ 1,973 ไร 

รวม  1,973  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหวยงู 
ตําบลสามงาม ตําบล     
ทาโบสถ อําเภอหันคา    
เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  3,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 13 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล
บอสุพรรณ อําเภอสองพี่
นอง เนื้อที่ประมาณ 1,200 
ไร 

2. จังหวัดราชบุรี ตําบลสวน
กลวย อําเภอบานโปง    
เนื้อที่ประมาณ 1,468 ไร 

3. จังหวัดนครปฐม ตําบลหวย
มวง อําเภอกําแพงแสน 
เนื้อที่ประมาณ 1,654 ไร 
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4. จังหวัดกาญจนบุรี ตําบล
ทามะกา อําเภอทามะกา 
เนื้อที่ประมาณ 971 ไร 

รวม  5,293  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 14 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตําบลหาดขาม อําเภอกุย
บุรี เนื้อที่ประมาณ 3,887 
ไร 

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตําบลหนองพลับ อําเภอหัว
หิน เนื้อที่ประมาณ 1,906 
ไร 

รวม  5,793 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 15 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําบลอินคีรี อําเภอพรหม
คีรี เนื้อที่ประมาณ 802 ไร 

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 
เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร 

3. จังหวัดกระบี่ ตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองทอม 
เนื้อที่ประมาณ 578 ไร 

4. จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบล
ไชยคราม อําเภอดอนสัก 
เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร 

5. จังหวัดพังงา ตําบลคุระ 
อําเภอคุระบุรี เนื้อที่
ประมาณ 8,000 ไร 

รวม 15,380 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 16 

  1.  จังหวัดสตูล ตําบลฉลุง 
ตําบลควนโพธิ์  อําเภอ
เมือง เนื้อที่ประมาณ 

        2,000 ไร 
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รวม 2,000 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 17 

   1. จังหวัดปตตานี ตําบลสา
บัน ตําบลตนหยงดาลอ 
ตําบลบานนอก อําเภอยะ
หร่ิง อําเภอปะนาเระ เนื้อที่
ประมาณ  3,071 ไร 

   2. จังหวัดปตตานี ตําบลกอลํา 
อําเภอยะรัง เนื้อที่ประมาณ 
2,500 ไร 

    รวม 5,571 ไร 
เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาโครงการ
ปฏิบัติการคันคูน้ํา(ตัวช้ีวัด
รวม) 

80 85 90 95 100 

หัวหนาโครงการปฏิบัตกิาร
คันคูน้าํ (แยกรายชคน.) 

   พื้นท่ีท้ังหมด 99,463 ไร ดังนี้ 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 1 

1.   จังหวัดเชยีงใหม ตําบลแมแฝก 
อําเภอสันทราย พ้ืนทีป่ระมาณ 
1,000 ไร 

2.   จังหวัดลําพูน ตําบลบานเรือน, 
ทาตุม, ปากบอง, วังผาง 
อําเภอ   ปาซาง พ้ืนที่
ประมาณ 5,000 ไร 

รวม 6,000 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 2 
1. จังหวัดพะเยา ตําบลรมเยน็ 

อําเภอเชียงคํา พ้ืนที่ประมาณ 
1,600 ไร 

2. จังหวัดเชยีงราย ตําบลแม
สรวย อําเภอแมสรวย พ้ืนที่
ประมาณ 1,100 ไร 
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3. จังหวัดนาน ตําบลตึมตอง, 
ไชยสถาน อําเภอเมือง พ้ืนที่
ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  5,700 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 3 
1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลบาน

หมอ อําเภอพิชัย พ้ืนที่
ประมาณ 2,200 ไร 

รวม  2,200 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 4 
1. จังหวัดสุโขทยั ตําบลไทยชนะศกึ 

อําเภอทุงเสล่ียม พ้ืนที่
ประมาณ 1,719 ไร 

2. จังหวัดสุโขทยั ตําบล          
ทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม 
พ้ืนที่ประมาณ 1,650 ไร 

3. จังหวัดกําแพงเพชร ตําบล
มหาชัย อําเภอไทรงาม ตําบล 
จันทิมา อําเภอมหาชัย พ้ืนที่
ประมาณ 3,066 ไร 

รวม  6,435 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 5 
1.   จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 

อําเภอบานมวง พ้ืนที่ประมาณ 
1,204 ไร 

2.   จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 
อําเภอบานมวง พ้ืนที่ประมาณ 
2,000 ไร 

3.   จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 
อําเภอบานมวง พ้ืนที่ประมาณ 
1,800 ไร 
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4.   จังหวัดหนองคาย ตําบลโซ 
อําเภอโซพิสัย พ้ืนที่ประมาณ 
1,500 ไร  

รวม  6,504  ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 6 
1.   จังหวัดมหาสารคาม ตําบล   

เขวา อําเภอเมือง พ้ืนที่
ประมาณ 813 ไร 

2.   จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู พ้ืนที่ประมาณ 
1,879 ไร 

3.   จังหวัดขอนแกน ตําบล     
ดอนหัน อําเภอเมือง พ้ืนที่
ประมาณ 1,507 ไร 

4.   จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานชวน 
อําเภอบําเหนจ็ณรงค พ้ืนที่
ประมาณ 1,900 ไร 

รวม  6,099  ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 7 
1.   จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลโนน

กลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร 
พ้ืนที่ประมาณ 5,069 ไร 

2.   จังหวัดอุบลราชธานี  ตําบล 
สหธาตุ อําเภอเข่ืองใน พ้ืนที่
ประมาณ 2,489 ไร 

3.   จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล
ดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร 
พ้ืนที่ประมาณ 2,974 ไร 

รวม 10,532 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 8 
1.   จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลสิ 
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อําเภอขุนหาญ พ้ืนทีป่ระมาณ 
932 ไร 

2.   จังหวัดนครราชสีมา อําเภอ
โชคชัย พ้ืนทีป่ระมาณ 3,992 
ไร 

รวม  4,924  ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 9 
1.   จังหวัดตราด ตําบลหนองเสม็ด 

อําเภอเมือง พ้ืนที่ประมาณ 
1,500 ไร 

2.   จังหวัดฉะเชงิเทรา ตําบลทา
ตะเกยีบ อําเภอทาตะเกียบ 
พ้ืนที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,500 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 10 

1.   จังหวัดสระบุรี ตําบลหัวปลวก 
อําเภอเสาให พ้ืนที่ประมาณ 
9,000 ไร 

2.   จังหวัดลพบุรี ตําบลวังจัน่ 
อําเภอโคกสําโรง ตําบล    
นิยมชยั อําเภอสระโบสถ   
พ้ืนที่ประมาณ 10,000 ไร 

รวม  19,000 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหนองบัว 
อําเภอวัดสิงห พ้ืนที่ประมาณ 
4,698 ไร 

รวม  4,698  ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 13 

1.   จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลดอน
เจดยี อําเภอพนมทวน พ้ืนที่
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ประมาณ 900 ไร 
2.   จังหวัดนครปฐม ตําบลกระตีบ, 

หวยมวง, สระพัฒนา อําเภอ
กําแพงแสน พ้ืนทีป่ระมาณ 
3,417 ไร 

รวม  4,317  ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 14 

1.   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบล
หาดขาม อําเภอกุยบุรี พ้ืนที่
ประมาณ 2,170 ไร 

2.   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบล
ศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด 
พ้ืนที่ประมาณ 1,800 ไร 

รวม  3,970 ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 15 

1.   จังหวัดพังงา ตําบลคุระ 
อําเภอคุระบุรี พ้ืนที่ประมาณ 
994 ไร 

2.   จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบลไชย
คราม อําเภอดอนสัก พ้ืนที่
ประมาณ 1,300 ไร 

3.   จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบล
กะทูน อําเภอพิปูน พ้ืนที่
ประมาณ 1,000 ไร 

4.   จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบล
เทพราช อําเภอสิชล พ้ืนที่
ประมาณ 2,800 ไร 

รวม  6,094  ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 16 

1.   จังหวัดพัทลุง  ตําบลชะรัด, 
สมหวัง อําเภอกงหรา พ้ืนที่
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ประมาณ 1,200 ไร 
2.   จังหวัดสงขลา ตําบลคอนโส 

อําเภอควนเนียง พ้ืนที่
ประมาณ 1,500 ไร 

รวม  2,700   ไร 
โครงการปฏบิัติงานคันคูนํ้าท่ี 17 

1. จังหวัดปตตานี ตําบลสะกํา, 
กระหวะ, ลูโบะยีไร, บาโลย 
อําเภอมายอ, ยะหร่ิง พ้ืนที่
ประมาณ 2,700 ไร 

2. จังหวัดนราธิวาส ตําบลเกาะ
สะทอน อําเภอตากใบ พ้ืนที่
ประมาณ 3,090 ไร 

   รวม  5,790  ไร 
 

หมายเหตุ  :  NA หมายถงึ ไมมีขอมูล
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ตัวช้ีวัด สจก-2.1  :  ผลสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรในดานการใหบริการของสาํนักงาน 
                              จัดรูปท่ีดินจังหวัด 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  การสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรในดานการใหบริการของสํานักงานจัด
รูปที่ดินจังหวัด 

เปาประสงค สจก-2. 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 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

90.20 93.10 88.66 

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) 

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) 

1. สจจ. พิจิตร (85.00) 
2. สจจ. สิงหบุรี (96.25) 
3. สจจ. เพชรบุรี (81.02) 
4. สจจ. กาญจนบุรี (85.00) 
5. สจจ. ขอนแกน (90.00) 
6. สจจ. อยุธยา (73.33) 
7. สจจ. ลพบุรี (80.00) 
8. สจจ. สุรินทร (90.37) 
9. สจจ. ราชบุรี (89.09) 
10. สจจ. สุพรรณบุรี (93.10) 
11. สจจ. นครสวรรค (75.00) 
12. สจจ. ชัยนาท (93.50) 
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10. สจจ. สุพรรณบุรี 
(89.40) 
11. สจจ. นครสวรรค (88) 
12. สจจ. ชัยนาท (87.20) 
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) 

13. สจจ. พษิณุโลก (88.66) 
14. สจจ. อางทอง (96.00) 
15. สจจ. บุรีรัมย (98.60) 
16. สจจ. ลําปาง (90.00) 
17. สจจ. นครปฐม (96.38) 
18. สจจ. หนองคาย (100.00) 
19. สจจ. สระบุรี (94.05) 
20. สจจ. อุบลราชธานี (95.88) 
21. สจจ. สกลนคร (95.00) 
22. สจจ. มหาสารคาม (85.00) 
23. สจจ. นครศรีธรรมราช    
       (81.66) 
24. สจจ. อุดรธาน ี (75.00) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

65 70 75 80 85 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

    ทุก สจจ. 

หมายเหตุ   :   1.  NA หมายถึง ไมมีขอมูล 
  2.  ป 2553 สจจ.เปนผูประเมินแบบสอบถามดวยตนเอง 
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ตัวช้ีวัด สจก-3.1 :  รอยละความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจางของการกอสรางงานจัดรูปท่ีดิน 
                         และคันคูนํ้า 

ความหมายของตัวชี้วัด  พ้ืนที่เปาหมายการกอสรางงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ํา หมายถึง พ้ืนที่ตามที่ไดรับ
อนุมัติในปงบประมาณ  

 การกอสรางงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ําแลวเสร็จ ใหหมายถึงการดําเนินการถึง
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนข้ันตอนที่ สจก.สามารถควบคุมได 

เปาประสงค สจก-3.การจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จตามแผนงาน 
สูตรในการคํานวณ - 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา รายงานมายังกลุมวิศวกรรม 
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปรายไตรมาส 

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

จัดรูปทีด่ินจงัหวัด/โครงการปฏิบตัิการคันคูน้ํา 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

13,790 ไร 9,575 ไร 125,732  ไร 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

สจจ. 
1.พื้นที่ตําบลหนองนาง  
อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย 
เนื้อที่ 2,870 ไร 
2.พื้นที่ตําบลพังขวาง  
ตําบลฮางโฮง อําเภอ
เมือง  
จังหวัดสกลนคร  
เนื้อที่ 2,400 ไร 
3.พื้นที่ตําบลสรางโศก 
ตําบลตลาดนอย อําเภอ
บานหมอ   ตําบลหนอง

สจจ. 
1.พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยาง
ทาแจง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 
3,975 ไร 
2.พื้นที่ตําบลบานดอน 
อําเภออูทอง ตําบลหัวโพธิ์ 
อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เนื้อที่ 1,700 ไร 
3.พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (สวน
ที่2) เนื้อที่ 1,970 ไร 
4.พื้นที่ตําบลมะตูม อําเภอ

ชคน. 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 1 
1. จังหวัดเชียงใหม ตําบลเหมือง

แกว อําเภอแมริม พื้นที่ประมาณ 
2,000 ไร 

2. จังหวัดเชียงใหม ตําบลปาไหน 
อําเภอพราว พื้นที่ประมาณ 
4,000 ไร 

รวม  6,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 2 
1. จังหวัดนาน ตําบลวรนคร 

อําเภอปว พื้นที่ประมาณ 1,485 
ไร 
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โดน  อําเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 
2,210 ไร 
4.พื้นที่ตําบลนาทอง 
อําเภอเชียงยืน ตําบล
เขื่อน  
อําเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 
(OF1) เนื้อที่ 2,140 ไร 
5.พื้นที่ตําบลยางทาแจง 
ตําบลเขื่อน อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(OF2) เนื้อที่ 1,740 ไร 
6.พื้นที่ตําบลเมืองเพีย  
อําเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี (IND1)  
เนื้อที่ 2,430 ไร 

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
เนื้อที่ 400 ไร 
5.พื้นที่ตําบลทางาม อําเภอ 
วัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
เนื้อที่ 1,530 ไร 
 

2. จังหวัดนาน ตําบลถืมตอง 
อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 
2,330 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตําบลบานเอื้อม 
อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 
1,288 ไร 

4. จังหวัดลําปาง ตําบลหนองหลม 
อําเภอหางฉัตร พื้นที่ประมาณ 
545 ไร 

5. จังหวัดลําปาง ตําบลหนองหลม 
อําเภอหางฉัตร พื้นที่ประมาณ 
3,280 ไร 

รวม  8,928  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 3 
1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลคอรุม 

อําเภอพิชัย พื้นที่ประมาณ 
2,170 ไร 

รวม  2,170  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 4 
1. จังหวัดแพร ตําบลแมทราย 

อําเภอรองกวาง พื้นที่
ประมาณ 1,119 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลบานแกง 
อําเภอศรีสัชนาลัย พื้นที่
ประมาณ 2,415 ไร 

3. จังหวัดสุโขทัย ตําบล 
ทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม 
พื้นที่ประมาณ 2,481 ไร 

4. จังหวัดสุโขทัย ตําบล 
ทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม 
พื้นที่ประมาณ 2,438 ไร 

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

รวม  13,495  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 5 
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1. จังหวัดสกลนคร ตําบล 
ดงเหนือ อําเภอบานมวง 
พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร 

2. จังหวัดสกลนคร ตําบล 
พังขวาง อําเภอเมือง พื้นที่
ประมาณ 2,270 ไร 

3. จังหวัดสกลนคร ตําบล 
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย 
พื้นที่ประมาณ 6,400 ไร  

4. จังหวัดอุดรธานี ตําบลปะโค 
อําเภอกุมภวาป พื้นที่
ประมาณ 1,000 ไร 

5. จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบล
หนองกุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง 
พื้นที่ประมาณ 1,425 ไร 

6. จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบล 
ดงสวรรค อําเภอนากลาง 
พื้นที่ประมาณ 488 ไร 

รวม  13,583  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 6 
1. จังหวัดมหาสารคาม ตําบล 

แกดํา อําเภอแกดํา เนื้อที่
ประมาณ 1,577 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลอิต้ือ 
อําเภอยางตลาด เนื้อที่
ประมาณ 2,700 ไร 

3. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบล 
ลําพาน อําเภอเมือง เนื้อที่
ประมาณ 2,119 ไร 

4. จังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี 
อําเภอเมือง เนื้อที่ประมาณ 
3,500 ไร 

รวม  9,896  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 7 
1.    จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล 

โนนกลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร 
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เนื้อที่ประมาณ 2,044 ไร 
2.    จังหวัดนครพนม อําเภอเมือง 

เนื้อที่ประมาณ 1,323 ไร 
3. จังหวัดนครพนม อําเภอนาแก 

เนื้อที่ประมาณ 2,390 ไร 
4. จังหวัดยโสธร อําเภอมหาชนะ

ชัย เนื้อที่ประมาณ 2,300 ไร 
5. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมือง 

เนื้อที่ประมาณ 3,787 ไร 
6. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมือง 

เนื้อที่ประมาณ 2,928 ไร 
รวม  14,772  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 8 
1. จั งหวั ดนครราชสี มา ตํ าบล 

ทาหลวง ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย 
เนื้อที่ประมาณ 2,685 ไร 

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

3. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
หนองหลัก อําเภอชุมพวง  
เนื้อที่ประมาณ 2,729 ไร 

4. จังหวัดบุรีรัมย ตําบลหนองบัว 
อําเภอปะคํา เนื้อที่ประมาณ 
2,538 ไร 

5. จังหวัดศรีสะเกษ ตําบล 
กันทรอม อําเภอขุนหาญ  
เนื้อที่ประมาณ 2,511 ไร 

รวม  13,078 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 9 
1. จังหวัดสระแกว ตําบลหนอง

หมากฝาย อําเภอวัฒนานคร 
เนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร 

2.  จังหวัดสระแกว ตําบลผานศึก 
อําเภออรัญประเทศ เนื้อที่
ประมาณ 3,000 ไร 
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รวม  4,800  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 11 
1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลบาน

ชาง อําเภอสองพี่นอง เนื้อที่
ประมาณ 1,973 ไร 

รวม  1,973  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 12 
1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหวยงู 

ตําบลสามงาม ตําบลทาโบสถ 
อําเภอหันคา เนื้อที่ประมาณ 
3,000 ไร 

รวม  3,000  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 13 
1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลบอ

สุพรรณ อําเภอสองพี่นอง เนื้อ
ที่ประมาณ 1,200 ไร 

2. จังหวัดราชบุรี ตําบลสวนกลวย 
อําเภอบานโปง เนื้อที่
ประมาณ 1,468 ไร 

3. จังหวัดนครปฐม ตําบลหวย
มวง อําเภอกําแพงแสน เนื้อที่
ประมาณ 1,654 ไร 

4. จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลทา
มะกา อําเภอทามะกา เนื้อที่
ประมาณ 971 ไร 

รวม  5,293  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 14 
1.   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบล

หาดขาม อําเภอกุยบุรี เนื้อที่
ประมาณ 3,887 ไร 

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบล
หนองพลับ อําเภอหัวหิน เนื้อ
ที่ประมาณ 1,906 ไร 

รวม  5,793 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 15 
1.   จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบล
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อินคีรี อําเภอพรหมคีรี เนื้อที่
ประมาณ 802 ไร 

2.   จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบล
กะทูน อําเภอพิปูน เนื้อที่
ประมาณ 2,500 ไร 

3. จังหวัดกระบี่ ตําบลทรายขาว 
อําเภอคลองทอม เนื้อที่
ประมาณ 578 ไร 

4. จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบล
ไชยคราม อําเภอดอนสัก เนื้อ
ที่ประมาณ 3,500 ไร 

5. จังหวัดพังงา ตําบลคุระ 
อําเภอคุระบุรี เนื้อที่ประมาณ 
8,000 ไร 

รวม 15,380 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 16 
  1. จังหวัดสตูล ตําบลฉลุง ตําบล

ควนโพธิ์  อําเภอเมือง เนื้อที่
ประมาณ 2,000 ไร 

รวม 2,000 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 17 
1.   จังหวัดปตตานี ตําบลสาบัน 

ตําบลตนหยงดาลอ ตําบล
บานนอก อําเภอยะหร่ิง 
อําเภอปะนาเระ เนื้อที่
ประมาณ  3,071 ไร 

2.   จังหวัดปตตานี ตําบลกอลํา 
อําเภอยะรัง เนื้อที่ประมาณ 
2,500 ไร 

 รวม 5,571 ไร 
เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

98,727 ไร 
(รอยละ 80 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

104,897 ไร 
(รอยละ 85 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

111,067 ไร 
(รอยละ 90 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

117,238 ไร 
(รอยละ 95 
ของพื้นที่
ทั้งหมด) 

123,408 ไร 
(รอยละ 100 ของพื้นที่

ทั้งหมด) 
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หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) /
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 
(แยกรายชคน.) 

   พ้ืนท่ีท้ังหมด (จัดรูปท่ีดิน+คันคูนํ้า) 
จํานวน 123,408 ไร  ประกอบดวย 
1.  พื้นที่ทั้งหมดงานจัดรูปที่ดิน จํานวน 
23,945 ไร ดังนี้ 
1.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับจังหวัด
อุดรธานี เนื้อที่ 3,810 ไร 
2.  พื้นที่ตําบลรางสาล่ี อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 1,500 ไร 
3.  พื้นที่ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ 4,500 ไร 
4.  พื้นที่ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 1,400 ไร 
5.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางทาแจง อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 1,610 
ไร 
6.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม (สวนที่ 2)  เนื้อที่ 1,800 
ไร 
7.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม (สวนที่ 3) เนื้อที่ 1,670 
ไร 
8.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี (สวนที่ 5) เนื้อที่ 1,710 ไร 
9.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางทาแจง ตําบล
หัวขวาง ตําบลยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 5,945 ไร 
2.  พื้นที่ทั้งหมดงานคันคูน้ํา จํานวน 99,463 
ไร ดังนี้ 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 1 

1.   จังหวัดเชียงใหม ตําบลแมแฝก อําเภอ
สันทราย พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร 

2.   จังหวัดลําพูน ตําบลบานเรือน, ทาตุม, 
ปากบอง, วังผาง อําเภอปาซาง  
พื้นที่ประมาณ 5,000 ไร 

รวม 6,000 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 2 
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1. จังหวัดพะเยา ตําบลรมเย็น อําเภอ
เชียงคํา พื้นที่ประมาณ 1,600 ไร 

2. จังหวัดเชียงราย ตําบลแมสรวย อําเภอ
แมสรวย พื้นที่ประมาณ 1,100 ไร 

3. จังหวัดนาน ตําบลตึมตอง, ไชยสถาน 
อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  5,700 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 3 
1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลบานหมอ 

อําเภอพิชัย พื้นที่ประมาณ 2,200 ไร 
รวม  2,200 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 4 
1. จังหวัดสุโขทัย ตําบลไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่ประมาณ 1,719 
ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุงเสล่ียม อําเภอ
ทุงเสล่ียม พื้นที่ประมาณ 1,650 ไร 

3. จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลมหาชัย 
อําเภอไทรงาม ตําบลจันทิมา อําเภอ
มหาชัย พื้นที่ประมาณ 3,066 ไร 

รวม  6,435 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 5 
1.   จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง อําเภอบาน

มวง พื้นที่ประมาณ 1,204 ไร 
2.   จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง อําเภอบาน

มวง พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร 
3.   จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง อําเภอบาน

มวง พื้นที่ประมาณ 1,800 ไร 
4.   จังหวัดหนองคาย ตําบลโซ อําเภอโซ

พิสัย พื้นที่ประมาณ 1,500 ไร 
รวม  6,504  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 6 
1.    จังหวัดมหาสารคาม ตําบลเขวา อําเภอ

เมือง พื้นที่ประมาณ 813 ไร 
2.    จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลนาคู อําเภอ 

นาคู พื้นที่ประมาณ 1,879 ไร 
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3.   จังหวัดขอนแกน ตําบลดอนหัน อําเภอ
เมือง พื้นที่ประมาณ 1,507 ไร 

4.   จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานชวน อําเภอ
บําเหน็จณรงค พื้นที่ประมาณ 1,900 
ไร 

รวม  6,099  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 7 
1.   จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลโนนกลาง 

อําเภอพิบูลมังสาหาร พื้นที่ประมาณ 
5,069 ไร 

2.   จังหวัดอุบลราชธานี  ตําบลสหธาตุ 
อําเภอเขื่องใน พื้นที่ประมาณ 2,489 ไร 

3.   จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลดอนจิก 
อําเภอพิบูลมังสาหาร พื้นที่ประมาณ 
2,974 ไร 

รวม 10,532 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 8 
1.   จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลสิ อําเภอ 

ขุนหาญ พื้นที่ประมาณ 932 ไร 
2.   จังหวัดนครราชสีมา อําเภอโชคชัย  

พื้นที่ประมาณ 3,992 ไร 
รวม  4,924  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 9 
1.   จังหวัดตราด ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมือง 

พื้นที่ประมาณ 1,500 ไร 
2.   จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลทาตะเกียบ 

อําเภอทาตะเกียบ พื้นที่ประมาณ 
3,000 ไร 

รวม  4,500 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 10 
1.   จังหวัดสระบุรี ตําบลหัวปลวก อําเภอ

เสาให พื้นที่ประมาณ 9,000 ไร 
2.   จังหวัดลพบุรี ตําบลวังจ่ัน อําเภอ 

โคกสําโรง ตําบลนิยมชัย อําเภอ 
สระโบสถ พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร 

รวม  19,000 ไร 
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โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 12 
1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหนองบัว อําเภอ

วัดสิงห พื้นที่ประมาณ 4,698 ไร 
รวม  4,698 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 13 
1.   จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลดอนเจดีย 

อําเภอพนมทวน พื้นที่ประมาณ 900 ไร 
2.   จังหวัดนครปฐม ตําบลกระตีบ, หวยมวง, 

สระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน พื้นที่
ประมาณ 3,417 ไร 

รวม  4,317  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 14 
1.   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุรี พื้นที่ประมาณ 2,170 ไร 
2.   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบลศาลาลัย 

อําเภอสามรอยยอด พื้นที่ประมาณ 
1,800 ไร 

รวม  3,970 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 15 
1.   จังหวัดพังงา ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี 

พื้นที่ประมาณ 994 ไร 
2.   จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบลไชยคราม 

อําเภอดอนสัก พื้นที่ประมาณ 1,300 
ไร 

3.   จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลกะทูน 
อําเภอพิปูน พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร 

4.   จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลเทพราช 
อําเภอสิชล พื้นที่ประมาณ 2,800 ไร 

รวม  6,094  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 16 
1.   จังหวัดพัทลุง  ตําบลชะรัด, สมหวัง 

อําเภอกงหรา พื้นที่ประมาณ 1,200 ไร 
2.   จังหวัดสงขลา ตําบลคอนโส อําเภอควน

เนียง พื้นที่ประมาณ 1,500 ไร 
รวม  2,700   ไร 
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โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าท่ี 17 
1. จังหวัดปตตานี ตําบลสะกํา, กระหวะ, 

ลูโบะยีไร, บาโลย อําเภอมายอ, ยะหร่ิง 
พื้นที่ประมาณ 2,700 ไร 

2. จังหวัดนราธิวาส ตําบลเกาะสะทอน 
อําเภอตากใบ พื้นที่ประมาณ 3,090 ไร 

   รวม  5,790  ไร 
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 ตัวช้ีวัด สจก-4.1 :   รอยละของงานจางท่ีปรึกษาออกแบบท่ีแลวเสร็จตามแผน 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  พ้ืนที่เปาหมาย หมายถึง พ้ืนที่งานออกแบบจัดรูปที่ดินโดยที่ปรึกษา
ตามที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ  

 การออกแบบจัดรูปที่ดินโดยที่ปรึกษาใหแลวเสร็จ ใหหมายถึง การ
ดําเนินการถึงข้ันตอนที่ สจก. สามารถควบคุมได 

เปาประสงค สจก-4. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 
สูตรในการคํานวณ (จํานวนงานออกแบบที่แลวเสร็จตามแผน   จํานวนงานออกแบบตาม

แผนงาน) x 100 
หนวยวัด รอยละ  
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 3 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

กลุมวิศวกรรม ไดจัดจางที่ปรึกษาออกแบบงานจัดรูปที่ดิน  
ในปงบประมาณ 2554  รวมเนื้อที่ 143,510 ไร ดังนี้ 

1.  ต.หอกลอง ต.ทอแท ต.ทางาม ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ ต.มะขาม
สูง  ต.หัวรอ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เนื้อที่ 65,690 ไร 
เขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนแควนอยบํารุงแดน 

2.  ต.แหใต ต.ยางนอย ต.หัวขวาง ต.เลิงใต อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  
เนื้อที่ 33,000 ไร เขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย 

3.  ต.บานสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  เนื้อที่ 11,300 ไร  
เขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย 

4.  ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ เนื้อที่  11,630 ไร เขตโครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว 

5.  ต.หนองหมอ ต.สรอยทอง ต.พรหมนิมิต ต.ตาคลี อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค เนื้อที่ 10,960 ไร เขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
มโนรมย 

6.  ต.เมืองเกา อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เนื้อที่ 2,500 ไร เขตโครงการสง
น้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐ ี

7.  ต.ชัยนาท อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท เนื้อที่ 3,500 ไร เขตโครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาต ุ

8.  ต.บางระกํา อ.โพธ์ิทอง จ.อางทอง เนื้อที่ 1,500 ไร เขตโครงการ 
สงน้ําและบํารุงรักษายางมณ ี

9.  ต.งิ้วราย ต.ดอนโพธ์ิ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เร้ือที่ 3,430 ไร  
เขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม 
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ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม  
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

17,470 ไร - 81,750 ไร 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนากลุม
วิศวกรรม (ตัวช้ีวัดรวม) 

28,702 ไร 
(รอยละ 20 
ของเนื้อที่
ทั้งหมด) 

35,878 ไร 
(รอยละ 25 
ของเนื้อที่
ทั้งหมด) 

43,053 ไร 
(รอยละ 30 
ของเนื้อที่
ทั้งหมด) 

50,229 ไร 
(รอยละ 35 
ของเนื้อที่
ทั้งหมด) 

57,404 ไร 
(รอยละ 40 
ของเนื้อที่
ทั้งหมด) 
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 ตัวช้ีวัด สจก-5.1 :  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-5. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
สูตรในการคํานวณ จํานวนคร้ังที่ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธในระยะกอน ระหวาง และหลังการ

กอสราง 
หนวยวัด คร้ัง  
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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 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

48 คร้ัง 239  คร้ัง 439 คร้ัง 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

สจจ. ละ 2 คร้ัง 
 

- - 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

352 คร้ัง 374 คร้ัง 396 คร้ัง 418 คร้ัง 440 คร้ัง 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด/หัวหนาโครงการ
ปฏิบัติการคันคูน้ํา (แยกราย
ชคน.) 

    สจจ. ละ 10  
คร้ัง/คันคูน้ํา 
 ละ 5 คร้ังตอ
โครงการ 

 
หมายเหตุ  :   1.  สจจ.จํานวน 24 สจจ. 
  2.  โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําจะดําเนินการกอสรางงานคนัคูน้ํา จํานวน 39 โครงการ 

  ในป 2554 
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 ตัวช้ีวัด สจก-6.1    :    จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาท่ีแลวเสร็จ  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพ่ือใชในการปรับปรุงการทํางาน 
 โครงการของฝายแผนงานและประเมินผล หมายถึง การศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการจัดรูปที่ดินและ/หรือการประเมินผลโครงการจัด
รูปที่ดิน 

 โครงการของกลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน หมายถึง การปรับปรุงและรวม
กฎหมายวาดวยคันและคูน้ําและกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

เปาประสงค สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
สูตรในการคํานวณ จํานวนโครงการศึกษา วิจยัและพัฒนาที่แลวเสร็จ 
หนวยวัด โครงการ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

ฝายแผนงานและประเมินผล/ กลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล/ กลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน  
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

- 3 2 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

- 

1 
(การประเมินโครงการ 

จัดรูปที่ดินจังหวัด
อุดรธานี) 

1 
(การประเมินผลโครงการ

การจัดรูปที่ดินจังหวัด
หนองคาย) 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน 

- 
 

1 
(การปรับปรุงกฎหมายจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
และปญหาอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานดาน
กฎหมายของสํานักงาน

- 
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จัดรูปที่ดินจังหวัด) 
หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน - 1  

(การปรับปรุงระเบียบ
วิธีการเรียกเก็บเงิน

คาใชจายในการจัดรูป
ที่ดิน) 

1 
(การปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานเรียกเก็บเงิน

คาใชจายในการจัดรูปที่ดิน) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

- - - 1 2 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

    การประเมิน
โครงการ 

จัดรูปที่ดิน
จังหวัด  

(1 โครงการ) 
หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน     การปรับปรุง

และรวม
กฎหมายวา

ดวยคันและคู
น้ําและ

กฎหมายวา
ดวยการจัดรูป

ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
(1 โครงการ) 
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ตัวช้ีวัด สจก-7.1  :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุน 
ความหมายของตัวชี้วัด  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการ

เบิกจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่ เบิกจายในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ 
โดยใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปล่ียนระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และ
รายงานสรุปผลการใชจายเงินที่เปนเอกสาร  

 การคํานวณ จะไมรวมงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําเงินดังกลาว
ไปใชจายในโครงการอ่ืนตอ ทั้ งนี้  ตองรายงานเงินที่ประหยัดได 
(งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมิน 

เงื่อนไข  1.  การกอสรางงานจัดรูปที่ดิน ใชวงเงินงบประมาณตามสัญญา 
                จางกอสรางฯ 
             2. การกอสรางงานคันคูน้ําใชวงเงินงบประมาณตามยอดสรุปรวม 
                สุดทายที่สงรายงานฯ กองแผนงาน 

เปาประสงค สจก-7. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ     
สูตรในการคํานวณ (ผลการเบกิจายงบประมาณรายจายงบลงทนุ ? วงเงินงบประมาณรายจาย

งบลงทุนที่ไดรับ) x 100 
หนวยวัด รอยละ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สํานักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดและโครงการปฏิบัติการคนัคูน้าํจะรายงาน
สรุปผลการใชจายเงินที่เปนเอกสาร มายงัสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดย
ฝายแผนงานและประเมินผลเปนผูรวบรวมขอมูล 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดนิกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล/

หัวหนาสํานกังานจัดรูปที่ดนิจงัหวัด/หัวหนาโครงการปกบิัตกิารคนัคูน้าํ 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

100 100 85.79 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล/หัวหนาสํานักงานจัด

งบประมาณ 1 ลานบาท ดังน้ี 
1. สจจ. ราชบุรี 568,000 

งบประมาณ 5,226,000 
บาท ดังน้ี 
1. สจจ. พิจิตร   

ชคน. 
งบลงทุน จํานวน  
548,849,920.83บาท ดังน้ี 
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รูปที่ดินจังหวัด 
 

บาท 
2. สจจ. มหาสารคาม  
432,000  บาท 

    610,000 บาท 
2. สจจ. พิษณุโลก 
    610,000 บาท 
3. สจจ. สกลนคร  
    644,000 บาท 
4. สจจ. อางทอง 
    255,000 บาท 
5. สจจ. นครสวรรค 
    628,000 บาท 
6. สจจ. เพชรบุรี 
    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 

1.ชคน1   
  26,715,477.74 บาท 
2.ชคน2   
  51,205,091.34 บาท 
3.ชคน3   
    1,135,414.08บาท 
4.ชคน4   
  52,134,511.40 บาท 
5.ชคน5   
  45,588,587.60 บาท 
6.ชคน6   
  44,488,162.80 บาท 
7.ชคน7   
  54,622,591.55 บาท 
8.ชคน8   
  26,686,023.30 บาท 
9.ชคน9   
  18,405,648.68 บาท 
10.ชคน10   
   - 
11.ชคน11   
    152,540.70 บาท 
12.ชคน12   
    4,942,673.60 บาท 
13.ชคน13   
    66,992,817.11 บาท 
14.ชคน14   
    38,758,273.73 บาท 
15.ชคน15   
    70,699,227.79  บาท 
16.ชคน16   
    5,290,113.40 บาท 
17.ชคน17   
    41,185,306.71 บาท 
สจจ. 
งบลงทุน จํานวน  5,617,669.00 
บาท ดังน้ี 
1. สจจ. มหาสารคาม 
    1,367,799.00  บาท 
2. สจจ.บุรีรัมย 
    670,000.00  บาท 
3. สจจ.ราชบุรี 
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    618,000.00  บาท 
4. สจจ.สกลนคร 
    87,800 บาท 
5. สจจ.สิงหบุรี 
    699,070.00 บาท 
6. สจจ.อางทอง 
    617,000.00  บาท 
7. สจจ.นครสวรรค 
    1,558,000.00 บาท 
8. สจจ.อุดรธานี 
    0  บาท 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 รอยละ 83 รอยละ 86 

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

   ชคน.  
งบลงทุนจํานวน 
621,036,012 บาท 
ดังน้ี 
1. ชคน.1 
  32,277,000 บาท 
2. ชคน.2 
  37,757,000 บาท 
3. ชคน.3 
  8,500,000 บาท 
4. ชคน.4 
  28,080,000 บาท 
5. ชคน.5 
  26,165,012 บาท 
6. ชคน.6 
  35,950,000 บาท 
7. ชคน.7 
  42,537,000 บาท 
8. ชคน.8 
  24,399,000 บาท 
9. ชคน.9 
  24,828,000 บาท 
10. ชคน.10 
 104,600,000 บาท 
11. ชคน.12 
  35,000,000 บาท 

สจจ. 
งบลงทุนจํานวน 
171,077,355  
บาท ดังน้ี 
1. สจจ.อุดรธาน ี
   37,717,055 บาท 
2. สจจ.กาญจนบุร ี
   8,343,000 บาท 
3. สจจ.ขอนแกน 
   27,810,000 บาท 
4. สจจ.หนองคาย  
   7,096,700 บาท 
5. สจจ.มหาสารคาม 
   89,198,200 บาท
6.สจจ.พิจิตร 
   912,400 บาท  
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12. ชคน.13 
  48,400,000 บาท 
13. ชคน.14 
  32,098,000 บาท 
14. ชคน.15 
  64,500,000 บาท 
15. ชคน.16 
  22,500,000 บาท 
16. ชคน.17 
  53,445,000 บาท 
            

หมายเหตุ  :     งบลงทุนทั้งหมด จํานวน 792,113,367 บาท ประกอบดวย 
1. ชคน. 621,036,012  บาท 

  2.   สจจ. 171,077,355 บาท 
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ตัวช้ีวัด สจก-8.1: รอยละของขาราชการในสังกดัท่ีไดรับการพัฒนาตาม IDP  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  การพัฒนา หมายถึง การอบรมที่กรมชลประทาน/สํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลางเปนผูจัด หรือทางสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเปนผูสง
ขาราชการไปอบรม  

เปาประสงค สจก-8.  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 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

- 74.19 81.48 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป - 100 (6คน) 100 (4 คน) 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

- 100 (2คน) 100 (2 คน) 

หัวหนากลุมวิศวกรรม - ไมมี ไมมี 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน - 100 (6คน) ไมมี 

หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน - 100 (1คน) 0 (0 คน) 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

-   

สจจ.ชัยนาท  100 (2คน) ไมมี 

สจจ.อุบลราชธานี  100 (2คน) ไมมี 

สจจ.สกลนคร  0 (0คน) ไมมี 
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สจจ.สระบุรี  100 (3คน) ไมมี 

สจจ.อุดรธานี  100 (2คน) 100 (1 คน) 

สจจ.หนองคาย  50 (1คน) ไมมี 

สจจ.ลําปาง  66.67(2คน) ไมมี 

สจจ.พิษณุโลก  66.67 (2คน) ไมมี 

สจจ.พิจิตร  50 (2คน) 100 (3 คน) 

สจจ.สุรินทร  100 (1คน) ไมมี 

สจจ.ราชบุรี  100 (3คน) ไมมี 

สจจ.นครศรีธรรมราช  0 (0คน) 100 (2 คน) 

สจจ.นครปฐม  100 (1คน) ไมมี 

สจจ.กาญจนบุรี  50 (2คน) 100 (2 คน) 

สจจ.อางทอง  100 (4คน) 75 (3 คน) 

สจจ.ขอนแกน  100 (4คน) 100 (5 คน) 

สจจ.เพชรบุรี  ไมมี 0 (0 คน) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง 

65 70 75 80 85 
จํานวนที่ติด 
GAP ทั้งหมด 

4 คน  
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป     - 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประเมินผล 

    - 

หัวหนากลุมวิศวกรรม     - 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน     - 

หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน     - 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 
1. สจจ. ชัยนาท 
2. สจจ. อุบลราชธานี 
3. สจจ. สกลนคร 
4. สจจ. สระบุรี 
5. สจจ. อุดรธานี 

     
 
- 
- 
- 
- 
- 
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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    

- 
- 
- 

1 คน 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 คน 
- 

1 คน 
- 
- 
- 
- 

1 คน 
- 
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ตัวช้ีวัด 8.2 : รอยละของบุคลากรท่ีพอใจตอการปฏิบัติงาน  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  การพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงานดานกฎหมาย /กองทุน
จัดรูปที่ดิน / แผนงานและประเมินผล / วิศวกรรม/บริหาร (ประเมิน
โดย สจก.) 

 การพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงานดานความผาสุกกอนและ
หลังมีแผน บรรยากาศการทํางาน การเสริมสรางแรงจูงใจ นโยบาย
และการบริหาร และความพึงพอใจโดยรวม (ประเมินโดย สพบ.) 

เปาประสงค สจก-8. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
สูตรในการคํานวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ? จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด) X 100 
หนวยวัด รอยละ  
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

ฝายแผนงานและประเมินผล(สจก.)/สพบ.เปนผูเก็บรวบรวมและ
ประเมินผลขอมูล 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล(สจก.)/สพบ. 
ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล 
ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาฝาย
แผนงานและประเมินผล 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

- 75.55* 77.05* 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาฝาย
แผนงานและประเมินผล 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

65 70 75 80 85 

 
หมายเหตุ  :  * ประเมินโดย สพบ. 
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ตัวช้ีวัด สจก-9.1 : คุณภาพเวบ็ไซดของสาํนัก/กอง 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กองตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 ภายใต website ของ สจก. มี webpage ของแตละ ชคน./สจจ./

กลุม/ฝาย การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใดๆ ใน webpage สจก.ใหอิสระ
กับ ชคน./สจจ./กลุม/ฝาย ในการดําเนินการ และ webpage ของ 
สจจ.ใหเชื่อมโยงกับ website ของจังหวัดนั้นๆ และในสวนของ ชคน.
ใหเชื่อมโยงกับสํานักชลประทาน 

เปาประสงค สจก-9. 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 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง  

4.31 4.10 5.0* 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง  

1 2 3 4 5 

หมายเหตุ  :  * ประเมินเฉพาะ Webpage สจก. 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 - มี เว็บไซต สํานกั/กอง ที่สามารถเขาถึงได 

- เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับภารกจิของสํานัก/กอง โครงการหรือขอมูลอ่ืนที่เปน
ประโยชนตอผูเขาเยี่ยมชม 

2 
(1+2) 

- มีเว็บเพจของหนวยงาน ภายใตสํานัก/กอง เชน โครงการ สวน กลุม ฝาย 
- สัญลักษณปุมเชื่อมโยงขอมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือขอความ ตอง

สอดคลองกับเนื้อหาภายใน 
- แสดงผลอักขระภาษาไทยถูกตอง อานออกไดโดยไมผิดเพ้ียน 

3 
(1+2+3) 

- มีผูรับผิดชอบเว็บไซตและขอมูลเผยแพรอยางชดัเจนและสามารถติดตอได 
- มีปุมเชื่อมโยงขอมูลไปยังหนวยงานในระดบัสํานัก/กอง/โครงการ ภายใต

สังกัดกรมชลประทาน 
- เผยแพรคําส่ังแตงตั้ง หนงัสือเวียน ประกาศ ขาวประชาสัมพันธ ที่ทนัสมัย

และแสดงวันที่การปรับปรุงขอมูลคร้ังลาสุด 
- มีรูปแบบ โครงสรางสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏ เหมาะสมกับหนวยงาน

ราชการ ส่ือถึงภาพลักษณที่ดีตอองคกร 
4 

(1+2+3+4) 
- มีผังเว็บไซต (Site Map) 
- มีโครงสราง สํานัก/กอง และสถานที่สําหรับติดตอหนวยงานภายในสังกัด 
- เผยแพรคํารับรองการปฏิบตัิราชการของสํานกั/กอง ปงบประมาณปจจุบัน 
- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสํานัก/กอง ตามรอบการ

รายงานในปงบประมาณปจจุบนั 
- การเชื่อมโยงขอมูล ตองไมเกิดหนาวางเปลาหรือปรากฎขอความผิดพลาด

ของโปรแกรม 
5 

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

สํานัก/กอง 
-   มีการจัดหมวดหมูขอมูลดี งายตอการเขาถึง โดยขอมูลสําคัญไมอยูลึกเกินไป 
-   มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนัและทนัสมัยอยูเสมอ 
-   บนหนาหลักเว็บไซตของสํานกั/กอง มีเมนูหรือปุมเชื่อมโยง ไปยังระบบ 

ดังตอไปนี ้
    จดหมายอิเล็กทรอนกิสกรมชลประทาน 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
 ศูนยความรูกลางกรมชลประทาน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
 คลังความรูสํานัก/กอง 

-   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเปนที่นาสนใจ และสะดวกตอการใชงาน 
อาทิ 
    มีการจัดวางเมนู หรือ ปุมเชื่อมโยง ในแตละหนา เปนไปในทิศทางแบบ

เดียวกนั เพ่ือสะดวกตอการใชงาน 
 มีการเผยแพรขอมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคล่ือนไหว หรือวีดิทัศน ตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้ตองไมรบกวนหรือปดบังเนื้อหาขอมูล และมีขนาด 
(Size) ไมใหญเกินไป 

 มีระบบสืบคนขอมูล โดยสามารถสืบคนไดทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอก 

 มีปุมใหบริการ Download โปรแกรมตางๆ 
 

หมายเหตุ  :   การพิจารณาคะแนนในแตละระดบั คํานึงถงึความสําเร็จในแตละลําดับกจิกรรมโดยไมขาม
ข้ันตอน
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ตัวช้ีวัด คุณภาพเวบ็ไซตของกลุม/ฝาย/สจจ. 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  คุณภาพเว็บไซดของชคน./กลุม/ฝาย/สจจ. ตามเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด 
 ภายใต website ของ สจก. มี webpage ของแตละ ชคน./สจจ./กลุม/ฝาย 

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใดๆ ใน webpage สจก.ใหอิสระกับ ชคน./สจจ./
กลุม/ฝาย ในการดําเนินการ และ webpage ของ สจจ.ใหเชื่อมโยงกับ  
website ของจังหวัดนั้นๆ และในสวนของ ชคน.ใหเชื่อมโยงกับสํานัก
ชลประทาน 

เปาประสงค สจก-9. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการคํานวณ  
หนวยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล แตละหนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานตนเอง 
ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาฝายบริหารทั่วไป / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน 
/ หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิจังหวัด / หัวหนาโครงการปฏิบัติการคันคนู้ํา 

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

ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปทีด่ิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน 
/ หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดนิจังหวัด / หัวหนาโครงการปฏิบัติการคันคนู้ํา 

ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง /  สจจ. / กลุม / ฝาย 

คะแนนเฉล่ีย 4.31 คะแนนดังน้ี 
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 

คะแนนเฉล่ีย 4.10 คะแนนดังน้ี 
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 

คะแนนเฉล่ีย 4.28คะแนนดังน้ี 
1. สจจ. กาญจนบุรี  ระดับ 3.9 
2. สจจ. ขอนแกน ระดับ 4.95 
3. สจจ. ชัยนาท ระดับ 4.75 
4. สจจ. นครปฐม ระดับ 3.9 
5. สจจ. นครศรีธรรมราช  
    ระดับ 4 
6. สจจ. บุรีรัมย ระดับ 4.5 
7. สจจ. พระนครศรีอยุธยา 
    ระดับ 4.25 
8. สจจ. พิจิตร ระดับ 4.5 
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9. สจจ. พิษณุโลก ระดับ 5 
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 

9. สจจ. พิษณุโลก ระดับ 4.10 
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 

9. สจจ. พิษณุโลก ระดับ 4.5 
10. สจจ. เพชรบุรี ระดับ 4.25 
11. สจจ. นครสวรรค   
       ระดับ 4.25 
12. สจจ. มหาสารคาม  
      ระดับ 4.25 
13. สจจ. ราชบุรี ระดับ 4.5 
14. สจจ. ลําปาง ระดับ 4 
15. สจจ. ลพบุรี ระดับ 4.5 
16. สจจ. สระบุรี ระดับ 4 
17. สจจ. สิงหบุรี ระดับ 4.9 
18. สจจ. สุรินทร ระดับ 4.25 
19. สจจ. สุพรรณบุรี ระดับ 4 
20. สจจ. สกลนคร ระดับ 3.7 
21. สจจ. อางทอง ระดับ 4 
22. สจจ. หนองคาย ระดับ 4 
23. สจจ. อุดรธานี ระดับ 3.7 
24. สจจ. อุบลราชธานี  
      ระดับ 4.5 
25. กม.จก. ระดับ 4 
26. ฝบ.จก. ระดับ 4.65 
27. ฝก.จก. ระดับ 4.25 
28. ฝผ.จก. ระดับ 4.8 
29. กว.จก. ระดับ 4.25 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2554) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง  / สจจ ./ กลุม / ฝาย 
/ ชคน. 

1 2 3 4 5 
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ตัวช้ีวัด สจก-9.2 :  การพัฒนาระบบ GIS ดานการจัดรูปท่ีดิน 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  ระบบ GIS ครอบคลุมเร่ืองรายละเอียดรายแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินใน
เขตโครงการจัดรูปที่ดินและสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเปน
ผูดําเนินการในการพัฒนาระบบ GIS ดานการจัดรูปที่ดิน 

เปาประสงค สจก-9. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการคํานวณ - 
หนวยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเกบ็ขอมูลและ
รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บ
ขอมูล 

สจจ.หนองคาย / พิจิตร / พิษณุโลก 

ผูจัดเก็บขอมูล สจจ. หนองคาย / พิจิตร / พิษณุโลก โดยแตละหนวยงานเก็บรวบรวม
ขอมูลของหนวยงานตนเอง 

ผูตั้งเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดหนองคาย / พิจิตร / พิษณุโลก 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดหนองคาย / พิจิตร / พิษณุโลก 

ขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัด 

- 1 จังหวัด คือ สจจ.
บุรีรัมย 

3 จังหวัด คือ สจจ.สุรินทร 
/ อุดรธานี /อุบลราชธานี 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 
2554) 

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย / 
พิจิตร / พิษณุโลก 

1 2 3 4 5 

ระดับคะแนน 1 รวบรวมขอมูล GIS พื้นฐานของจังหวัด 

ระดับคะแนน 2 (1+2) ขอมูลโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ 

ระดับคะแนน 3 (1+2+3) ขอมูลเขตโครงการจัดรูปที่ดินและรูปผังแปลงที่ดิน 

ระดับคะแนน 4 (1+2+3+4) ขอมูลรายละเอียดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแยกรายแปลง 

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