
 

 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

กรมชลประทาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

1. คํารับรองระหวาง 

 

      นายสุเทพ  นอยไพโรจน รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา 

 

 

ผูรับคํารับรอง 

และ 

 

  

นายเอกจิต  ไตรภาควาสิน ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

 

ผูทําคํารับรอง 

 

2. ขาพเจา นายเอกจิต  ไตรภาควาสิน ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ ดินกลาง  ขอใหการยืนยันแผน

ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน   พรอมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานให

เช่ือมโยงกับเปาประสงคของกรมชลประทาน มาตามแนบทายน้ี        

 

3. คํารับรองน้ีใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554    ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555  โดย

จะนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองน้ีไปเช่ือมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  

 

4. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก   กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  นํ้าหนัก  ขอมูล

พื้นฐาน  เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามทีป่รากฏอยูในเอกสารประกอบทาย

คํารับรองน้ี 



 

สจก_2 

5. ขาพเจา นายเอกจิต  ไตรภาควาสิน ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ไดทําความเขาใจคํารับรอง

ตามขอ 4 แลว  ขอใหคํารับรองกับรองอธิบดีฝายบํารุงรักษาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี

ตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีใน

การบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ไดใหคํารับรองไว 

 

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงไดลงลายมือ

ช่ือไวเปนสําคัญ  

 

 

 

  

   

 (นายสุเทพ  นอยไพโรจน)                                (นายเอกจิต  ไตรภาควาสิน) 

          รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา       ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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สจก-5. ประชาชน ชุมชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

มีสวนรวม

แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สจก-1. มีงานจัดรูปที่ดินและ
คันคูน้ําในพื้นที่ชลประทานเพื่อ
การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

สจก-3. การจัดซื้อจัดจาง
แลวเสร็จตามแผนงาน

สจก-4. การเตรียมความ
พรอมกอนการกอสราง

เปนไปตามแผนงาน

สจก-9. มีระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสม 

สจก-7. ระบบการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

สจก-8. บุคลากรมี
สมรรถนะและขวัญ

กําลังใจในการทํางานการ
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สจก-2. เกษตรกรไดรับความ        
พึงพอใจในดานการใหบริการ      

ของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

สจก-6. มีผลการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาสนับสนุน

การดําเนินงาน

 

 

หมายเหตุ :               แสดงเปาประสงคของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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ความเชื่อมโยงของเปาประสงคภายใตแผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางกับแผนท่ี

ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน 

3. ความสูญเสียที่
ลดลง อันเน่ืองจาก
ภัยอันเกิดจากนํ้า

1. มีปริมาณนํ้าเก็บกัก
และพื้นที่ชลประทาน

เพ่ิมขึ้น

�??

??•
�
??��r�?

12. มีการวางแผนและการ
ดําเนินการบริหารจัดการนํ้าที่ดี�????��????

…?��??

�’?�?�???��??

�?–???�??

�????��?�?�????��???�?r

แผนท่ียุทธศาสตรกรมชลประทาน แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง

2. ทุกภาคสวนได       
รับน้ําอยางทั่วถึง

และเปนธรรม

4. มีจํานวนพ้ืนที่ทํา
การเกษตรในเขตจัด
รูปที่ดินที่เหมาะสม

6. ผูใชนํ้าไดรับ
ความพึงพอใจจาก

การบริหารน้ํา

8. การกอสรางซอมแซม 
และปรับปรุงแลวเสร็จ 

ตามแผนงาน

9. การเตรียมความ
พรอมกอนการกอสราง

เปนไปตามแผนงาน

11. มีการประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ืองและทั่วถึง

การ
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5. อาคารชลประทาน
อยูในสภาพ        
พรอมใชงาน

7. คุณภาพนํ้า
ไดเกณฑ
มาตรฐาน

10. ประชาชน ชุมชน 
และหนวยงาน ที่

เกี่ยวของมีสวนรวม

14. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

ปร
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ทธ
ิพล

ตาม
ยุท

ธศ
าสต

ร

สจก-1. มีงานจัดรูปที่ดินและ
คันคูน้ําในพื้นที่ชลประทานเพ่ือ
การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

สจก-2. เกษตรกรไดรับความ        
พึงพอใจในดานการใหบริการ      

ของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด

สจก-7. ระบบการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

สจก-8. บุคลากรมี
สมรรถนะและขวัญ

กําลังใจในการทํางาน

สจก-9. มีระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสม 

สจก-3. การจัดซ้ือจัดจาง     
แลวเสร็จตามแผนงาน

สจก-4. การเตรียมความ
พรอมกอนการกอสราง

เปนไปตามแผนงาน

สจก-5. ประชาชน ชุมชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

มีสวนรวม

สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัย
และพัฒนาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน

17. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม

15. ระบบการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

16. บุคลากรมีสมรรถนะและ
ขวัญกําลังใจในการทํางาน

13. มีผลการศึกษา วิจัย และการ
พัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน

 

รูปแสดง ความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนที่ยุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

               กับแผนที่ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน 

หมายเหตุ             แสดงเปาประสงค 

                                      แสดงเปาประสงคพื้นฐานของกรมที่ควรจะมีในระดับสํานัก/กอง 

                                      แสดงความเช่ือมโยงของเปาประสงคระดับสํานัก/กองกับเปาประสงคระดับกรม 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดและการใหนํ้าหนักตัวชี้วัดของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

สจก-1.1 รอยละของพื้นที่ที่ไดรับการกอสรางงานจัดรูป

ที่ดิน 

10% สจก-1. มีงานจัดรูปที่ดินและคันคูนํ้าในพื้นที่

ชลประทานเพื่อการใชนํ้าอยางมี

ประสิทธิภาพ สจก-1.2 รอยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรับการกอสรางงานคันคูนํ้า 10% 

สจก-2. เกษตรกรไดรับความพึงพอใจในดาน

การใหบริการของสํานักงานจัดรูปที่ ดิน

จังหวัด 

สจก-2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรในดาน

การใหบริการของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 

 

6% 

สจก-3. การจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จตาม

แผนงาน 

สจก-3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดซื้อจัดจางของ

การกอสรางงานจัดรูปที่ดินและคันคูนํ้า  

10% 

สจก-4.  การเตรียมความพรอมกอนการ

กอสรางเปนไปตามแผนงาน 

สจก-4.1 รอยละของงานจางที่ปรึกษาออกแบบที่แลว

เสร็จตามแผน 

6% 

สจก-5. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของมีสวนรวม  

สจก-5.1 รอยละของการดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ

ในระยะกอน ระหวาง และหลังการกอสราง 

10% 

สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา

สนับสนุนการดําเนินงาน 

สจก-6.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แลว

เสร็จ 

6% 

สจก-7. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สจก-7.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจาย

งบลงทุน 

10% 

สจก-8.1 รอยละของขาราชการในสังกัดที่ไดรับการ

พัฒนาตาม IDP 

6% 

สจก-8.2 รอยละของบุคลากรที่พอใจตอการปฏิบัติงาน  6% 

สจก-8.บุคลากรมสีมรรถนะและขวัญกําลังใจ

ในการทํางาน 

สจก-8.3 คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ

ความรู (KMA) 

8% 

สจก-9.1 คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง 6% สจก-9.ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม สจก-9.2 การพัฒนาระบบ GIS ดานการจัดรูปที่ดิน 6% 

 รวม 100.00% 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด สจก-1.1 :  รอยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรับการกอสรางงานจัดรูปท่ีดิน  

ความหมายของตัวช้ีวัด  จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการกอสรางงานจัดรูปที่ดิน หมายถึง พื้นที่ที่ไดดําเนินการ

กอสรางงานจัดรูปที่ดินแลวตามที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 

 พื้นที่ที่ไดดําเนินการกอสรางงานจัดรูปที่ดินแลวหมายถึง พื้นที่ที่ไดรับการ

กอสรางงานจัดรูปที่ดินตามรายงานที่ผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผล

การดําเนินงานถึงคณะกรรมตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการ

ปฏิบัติงานดําเนินการเอง 

 ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติที่สํานักไมสามารถควบคุมได 

 ไมนับกรณีที่เกษตรกรเปลี่ยนใจไมเขารวมโครงการฯ 

เงื่อนไข ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานทั้งหมดใหหมายถึงความยาวเปนเมตร

ที่ไดปรับแกตามสภาพภูมิประเทศ 

เปาประสงค สจก-1 มีงานจัดรูปที่ดินและคันคูนํ้าในพื้นที่ชลประทานเพื่อการใชนํ้าอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

สูตรในการคํานวณ (ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานที่ทําได÷ปริมาณความยาวเปนเมตรของงาน

ทั้งหมด)x100 

หนวยวัด รอยละ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดรายงานมายังกลุมวิศวกรรม เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล

และสรุปราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนา

สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม 

(ตัวชี้วัดรวม) 

แผน 9,000 ไร 

ผล 2,432 ไร 

คิดเปน 27.02 % 

- 

แผน 23,945 ไร 

ผล 22,990 ไร 

คิดเปน 96.01 % 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

1. พื้นที่ ต.เขื่อน ต.ยาง

ทาแจง อ.โกสุมพิสัย 

จ.มหาสารคาม เน้ือที่ 

3,975 ไร 

- 

1.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอ

กุดจับจังหวัดอุดรธานี เน้ือที่ 

3,810 ไร 

2.  พื้นที่ตําบลรางสาล่ี อําเภอทา
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2. พื้นที่ ต.บานดอน อ.อู

ทอง ต.หัวโพธ์ิ อ.สอง

พี่นอง จ.สุพรรณบุรี 

เน้ือที่ 1,700 ไร 

3. พื้นที่ต.เมืองเพีย อ.กุด

จับ จ.อุดรธานี (สวนที่

2) น้ือที่ 1,970 ไร 

4. พื้นที่ ต.มะตูม อ.

พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก เน้ือที่ 400 

ไร 

5. พื้นที่ ต.ทางาม อ.วัด

โบสถ จ.พิษณุโลก 

เน้ือที่ 1,530 ไร 

มวง  จังหวัดกาญจนบุรี   

เนื้อท่ี 1,500 ไร 

3.  พื้นที่ตําบลโคกสําราญ อําเภอ

บานแฮด จังหวัดขอนแกน 

เน้ือที่ 4,500 ไร 

4.  พื้นที่ตําบลพระธาตุบังพวน 

อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย เน้ือที่ 

1,400 ไร 

5.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางทา

แจง อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม  เน้ือที่ 

1,610 ไร 

6.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม (สวนที่ 2)  

เน้ือที่ 1,800 ไร 

7.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม (สวนที่ 3)  

เน้ือที่ 1,670 ไร 

8.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอ

กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (สวน

ที่ 5) เน้ือที่ 1,710 ไร 

9.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยาง

ทาแจง ตําบลหัวขวาง 

ตําบลยางนอย อําเภอโกสุม

พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

เน้ือที่ 5,945 ไร 

 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม 

(ตัวชี้วัดรวม) 

80 85 90 95 100 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

   พื้นที่ทั้งหมด 10,682 ไร  ดังน้ี 

1. พื้นที่ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร เน้ือที่ 2,059 ไร 



 

สจก_8 

2. พื้นที่ตําบลทางาม,ในเมือง,วัดโบสถ 

อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก(สวน

ที่ 2,3) เน้ือที่ 1,533 ไร 

3. พื้นที่ตําบลทับยายเชียง อําเภอ   

พรหมพิราม,ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัด

โบสถ จังหวัดพิษณุโลก(สวนที่ 5) เน้ือ

ที่ 3,230 ไร 

4. พื้นที่ตําบลทอแท,วัดโบสถ อําเภอวัด

โบสถ จังหวัดพิษณุโลก(สวนที่ 6) เน้ือ

ที่ 3,860 ไร 
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ตัวชี้วัด สจก-1.2 :  รอยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรับการกอสรางงานคันคูนํ้า 

ความหมายของตัวช้ีวัด  จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการกอสรางงานคันคูนํ้า หมายถึง พื้นที่ที่ไดดําเนินการ

กอสรางงานคันคูนํ้าแลวตามที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 

 พื้นที่ที่ไดดําเนินการกอสรางงานคันคูนํ้าแลวหมายถึง พื้นที่ที่ไดรับการกอสราง

งานคันคูนํ้าตามรายงานที่ผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผลการดําเนินงานถึง

คณะกรรมตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดําเนินการเอง 

 ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติที่สํานักไมสามารถควบคุมได 

 ไมนับกรณีที่เกษตรกรเปลี่ยนใจไมเขารวมโครงการฯ 

เงื่อนไข ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานทั้งหมดใหหมายถึงความยาวเปนเมตรที่ได

ปรับแกตามสภาพภูมิประเทศ 

เปาประสงค สจก-1 มีงานจัดรูปที่ดินและคันคูนํ้าในพื้นที่ชลประทานเพื่อการใชนํ้าอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

สูตรในการคํานวณ (ปริมาณความยาวเปนเมตรของงานที่ทําได÷ปริมาณความยาวเปนเมตรของงาน

ทั้งหมด)x100 

หนวยวัด รอยละ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล โครงการปฏิบัติการคันคูนํ้ารายงานมายังกลุมวิศวกรรม เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและ

สรุปราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม / ผูอํานวยการ

โครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / ผูอํานวยการโครงการ

ปฏิบัติการคันคูนํ้า(ตัวชี้วัดรวม) 

NA 

 

แผน 154,627 ไร 

ผล 144,856 ไร 

คิดเปน 93.68 % 

แผน 101,224 ไร 

ผล 84,504 ไร 

คิดเปน 83.48 % 

ผูอํานวยการโครงการ

ปฏิบัติการคันคูนํ้า (แยกราย 

ผคน.) 

NA 

 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที่ 1 

1. จังหวัดเชียงใหม ตําบล

เหมืองแกว อําเภอแมริม 

พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร 

2. จังหวัดเชียงใหม ตําบลปา

ไหน อําเภอพราว พื้นที่

ประมาณ 4,000 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที่ 1 

1.  จังหวัดเชียงใหม ตําบลแมแฝก 

อําเภอสันทราย พื้นที่ประมาณ 

1,000 ไร 

2.  จังหวัดลําพูน ตําบลบานเรือน, 

ทาตุม, ปากบอง, วังผาง 

อําเภอปาซาง พื้นทีป่ระมาณ 
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รวม  6,000  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่2 

1. จังหวัดนาน ตําบลวรนคร 

อําเภอปว พื้นที่ประมาณ 

1,485 ไร 

2. จังหวัดนานตําบลถืมตอง 

อําเภอเมือง พื้นที่

ประมาณ 2,330 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตําบลบาน

เอ้ือม อําเภอเมือง พื้นที่

ประมาณ 1,288 ไร 

4. จังหวัดลําปาง ตําบล

หนองหลม อําเภอหาง

ฉัตรพื้นท่ีประมาณ 545 ไร 

5. จังหวัดลําปาง ตําบล

หนองหลม อําเภอหาง

ฉัตร พื้นที่ประมาณ 

3,280 ไร 

รวม  8,928  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่3 

1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลคอ

รุม อําเภอพิชัย พื้นที่

ประมาณ 2,170 ไร 

รวม  2,170  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่4 

1. จังหวัดแพร ตําบลแม

ทราย อําเภอรองกวาง 

พื้นที่ประมาณ 1,119 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลบาน

แกง อําเภอศรีสัชนาลัย 

พื้นที่ประมาณ 2,415 ไร 

3. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุง 

เสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม 

พื้นที่ประมาณ 2,481 ไร 

4. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุง 

เสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม 

พื้นที่ประมาณ 2,438 ไร 

5. จังหวัดกําแพงเพชร 

5,000 ไร 

รวม 6,000 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที่ 2 

1. จังหวัดพะเยา ตําบลรมเย็น 

อําเภอเชียงคํา พื้นที่ประมาณ 

1,600 ไร 

2. จังหวัดเชียงราย ตําบลแม

สรวย อําเภอแมสรวย พื้นที่

ประมาณ 1,100 ไร 

3. จังหวัดนาน ตําบลตึมตอง, ไชย

สถาน อําเภอเมือง พื้นที่

ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  5,700 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที่ 3 

1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลบาน

หมอ อําเภอพิชัย พื้นที่

ประมาณ 2,200 ไร 

รวม  2,200 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที่ 4 

1. จังหวัดสุโขทัย ตําบลไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่

ประมาณ 1,719 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบล          

ทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม 

พื้นที่ประมาณ 1,650 ไร 

3. จังหวัดกําแพงเพชร ตําบล

มหาชัย อําเภอไทรงาม ตําบล

จันทมิา อําเภอมหาชัย พื้นที่

ประมาณ 3,066 ไร 

รวม  6,435 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที่ 5 

1.  จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 

อําเภอบานมวง พื้นที่ประมาณ

1,204ไร 

2.  จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 

อําเภอบานมวง พื้นที่ประมาณ

2,000ไร 

3.  จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 



 

สจก_11 

ตําบลมหาชัย อําเภอไทร

งาม พื้นที่ประมาณ 

5,042 ไร 

รวม  13,495  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่5 

1. จังหวัดสกลนคร ตําบลดง

เหนือ อําเภอบานมวง 

พื้นที่ประมาณ 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

พ้ืนท่ีประมาณ 488 ไร 

รวม  13,583  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่6 

1. จังหวัดมหาสารคาม 

ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา 

เน้ือที่ประมาณ 1,577 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลอิ

ตื้อ อําเภอยางตลาด เน้ือ

ที่ประมาณ 2,700 ไร 

3. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลลํา

พาน อําเภอเมือง เน้ือที่

ประมาณ 2,119 ไร 

4. จังหวัดขอนแกน ตําบล

โคกสี อําเภอเมือง เน้ือที่

ประมาณ 3,500 ไร 

อําเภอบานมวง พื้นที่ประมาณ

1,800ไร 

4.  จังหวัดหนองคาย ตําบลโซ 

อําเภอโซพิสัย พื้นที่ประมาณ 

1,500 ไร  

รวม  6,504  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่6 

1.  จังหวัดมหาสารคาม ตําบล   

เขวา อําเภอเมือง พื้นที่

ประมาณ 813 ไร 

2.  จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลนาคู 

อําเภอนาคู พื้นที่ประมาณ 

1,879 ไร 

3.  จังหวัดขอนแกน ตําบล     

ดอนหัน อําเภอเมือง พื้นที่

ประมาณ1,507ไร 

4.  จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานชวน 

อําเภอบําเหน็จณรงค พื้นที่

ประมาณ 1,900 ไร 

รวม  6,099  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่7 

1.  จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลโนน

กลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร 

พื้นที่ประมาณ 5,069 ไร 

2.  จังหวัดอุบลราชธานี  ตําบล 

สหธาตุ อําเภอเขื่องใน พื้นที่

ประมาณ 2,489 ไร 

3.  จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล

ดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร 

พื้นที่ประมาณ 2,974 ไร 

รวม 10,532 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่8 

1.  จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลสิ 

อําเภอขุนหาญ พื้นที่ประมาณ 

932 ไร 

2.  จังหวัดนครราชสีมา อําเภอโชค

ชัย พื้นท่ีประมาณ 3,992 ไร 

รวม  4,924  ไร 
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รวม  9,896  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่7 

1. จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล

โนนกลาง อําเภอพิบูลมัง

สาหาร เน้ือที่ประมาณ 

2,044 ไร 

2. จังหวัดนครพนม อําเภอ

เมือง เน้ือที่ประมาณ 

1,323 ไร 

3. จังหวัดนครพนม อําเภอ

นาแก เน้ือที่ประมาณ 

2,390 ไร 

4. จังหวัดยโสธร อําเภอมหา

ชนะชัย เน้ือที่ประมาณ 

2,300 ไร 

5. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอ

เมือง เนื้อท่ีประมาณ 3,787 ไร 

6. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอ

เมือง เนื้อท่ีประมาณ 2,928 ไร 

รวม  14,772  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่8 

1. จังหวัดนครราชสีมา 

ตําบลทาหลวง ตําบลชี

วาน อําเภอพิมาย เน้ือที่

ประมาณ 2,685 ไร 

2. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล

ทุงอรุณ อําเภอโชคชัย เนื้อ

ท่ีประมาณ2,615ไร 

3. จังหวัดนครราชสีมา 

ตําบลหนองหลัก อําเภอ

ชุมพวง เน้ือที่ประมาณ

2,729ไร 

4. จังหวัดบุรีรัมย ตําบล

หนองบัว อําเภอปะคํา 

เน้ือที่ประมาณ 2,538 ไร 

5. จังหวัดศรีสะเกษ ตําบล

กันทรอม อําเภอขุนหาญ 

เนื้อท่ีประมาณ 2,511 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่9 

1.  จังหวัดตราด ตําบลหนองเสม็ด 

อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 1,500 

ไร 

2.  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลทา

ตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ 

พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,500 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที่ 10 

1.  จังหวัดสระบุรี ตําบลหัวปลวก 

อําเภอเสาให พื้นที่ประมาณ 

9,000 ไร 

2.  จังหวัดลพบุรี ตําบลวังจ่ัน 

อําเภอโคกสําโรง ตําบลนิยมชัย 

อําเภอสระโบสถ พื้นที่

ประมาณ 10,000 ไร 

รวม  19,000 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหนองบัว 

อําเภอวัดสิงห พื้นที่ประมาณ 

4,698 ไร 

รวม  4,698  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่13 

1.  จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลดอน

เจดีย อําเภอพนมทวน พื้นที่

ประมาณ 900 ไร 

2.  จังหวัดนครปฐม ตําบลกระตีบ, 

หวยมวง, สระพัฒนา อําเภอ

กําแพงแสน พื้นที่ประมาณ 3,417 

ไร 

รวม  4,317  ไร 

โครงการปฏิบตัิงานคันคูน้ําที ่14 

1.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบล

หาดขาม อําเภอกุยบุรี พื้นที่

ประมาณ 2,170 ไร 

2.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบล

ศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด 

พื้นที่ประมาณ 1,800 ไร 
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รวม  13,078 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่9 

1. จังหวัดสระแกว ตําบล

หนองหมากฝาย อําเภอ

วัฒนานคร เน้ือที่

ประมาณ 1,800 ไร 

2. จังหวัดสระแกว ตําบลผานศึก 

อําเภออรัญประเทศ เน้ือ

ที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,800  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่11 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล

บานชาง อําเภอสองพี่

นอง เน้ือที่ประมาณ 

1,973 ไร 

รวม  1,973  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหวย

งู ตําบลสามงาม ตําบล     

ทาโบสถ อําเภอหันคา  

เน้ือที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  3,000  ไร 

โครงการปฏิบตัิงานคันคูน้ําที ่13 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล

บอสุพรรณ อําเภอสองพี่

นอง เน้ือที่ประมาณ 

1,200 ไร 

2. จังหวัดราชบุรี ตําบลสวน

กลวย อําเภอบานโปง    

เน้ือที่ประมาณ 1,468 ไร 

3. จังหวัดนครปฐม ตําบล

หวยมวง อําเภอ

กําแพงแสน เน้ือที่

ประมาณ 1,654 ไร 

4. จังหวัดกาญจนบุรี ตําบล

ทามะกา อําเภอทามะกา 

เนื้อท่ีประมาณ971ไร 

รวม  5,293  ไร 

รวม  3,970 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่15 

1.  จังหวัดพังงา ตําบลคุระ อําเภอ

คุระบุรี พื้นที่ประมาณ 994 ไร 

2.   จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบล

ไชยคราม อําเภอดอนสัก พื้นที่

ประมาณ 1,300 ไร 

3.   จังหวันครศรีธรรมราช ตําบล

กะทูน อําเภอพิปูน พื้นที่

ประมาณ 1,000 ไร 

4.   จังหวัดครศรีธรรมราช ตําบล

เทพราช อําเภอสิชล พื้นที่

ประมาณ 2,800 ไร 

รวม  6,094  ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่16 

1.  จังหวัดพัทลุง  ตําบลชะรัด, 

สมหวัง อําเภอกงหรา พื้นที่

ประมาณ 1,200 ไร 

2.  จังหวัดสงขลา ตําบลคอนโส 

อําเภอควนเนียง พื้นที่

ประมาณ 1,500 ไร 

รวม  2,700   ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่17 

1. จังหวัดปตตานี ตําบลสะกํา, 

กระหวะ, ลูโบะยีไร, บาโลย 

อําเภอมายอ, ยะหริ่ง พื้นที่

ประมาณ 2,700 ไร 

2. จังหวัดนราธิวาส ตําบลเกาะ

สะทอน อําเภอตากใบ พื้นที่

ประมาณ 3,090 ไร 

   รวม  5,790  ไร 
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โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่14 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี 

เนื้อท่ีประมาณ 3,887 ไร 

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตําบลหนองพลับ อําเภอ

หัวหิน เน้ือที่ประมาณ 

1,906 ไร 

รวม  5,793 ไร 

โครงการปฏิบตัิงานคันคูน้ําที ่15 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําบลอินคีรี อําเภอพรหม

คีรี เนื้อท่ีประมาณ 802 ไร 

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

เน้ือที่ประมาณ 2,500 ไร 

3. จังหวัดกระบี่ ตําบล

ทรายขาว อําเภอคลอง

ทอมเน้ือที่ประมาณ 578 

ไร 

4. จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบล

ไชยคราม อําเภอดอนสัก 

เนื้อท่ีประมาณ 3,500 ไร 

5. จังหวัดพังงา ตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุรี เน้ือที่

ประมาณ 8,000 ไร 

รวม 15,380 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่16 

1.จังหวัดสตูล ตําบลฉลุง 

ตําบลควนโพธ์ิ  อําเภอ

เมือง เน้ือที่ประมาณ

2,000 ไร 

รวม 2,000 ไร 
โครงการปฏิบัติงานคันคูน้ําที ่17 

1. จังหวัดปตตานี ตําบลสา

บัน ตําบลตนหยงดาลอ 

ตําบลบานนอก อําเภอยะ

หริ่ง อําเภอปะนาเระ เน้ือ

ที่ประมาณ  3,071 ไร 
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2. จังหวัดปตตานี ตําบลกอ

ลํา อําเภอยะรัง เน้ือที่

ประมาณ 2,500 ไร 

รวม 5,571 ไร 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / ผูอํานวยการโครงการ

ปฏิบัติการคันคูนํ้า(ตัวชี้วัดรวม) 

80 85 90 95 100 

ผูอํานวยการโครงการ

ปฏิบัติการคันคูนํ้า (แยกราย

ผคน.) 

   พื้นที่ทั้งหมด 73,529 ไร  ดังน้ี 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 1 

1. จังหวัดเชียงใหม ตําบลแมทะลบ,ศรีดง

เย็น,ไชยปราการ อําเภอไชยปราการ 

พื้นที่ 3,000 ไร 

รวม 3,000 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 2 

1. จังหวัดเชียงราย ตําบลแมสรวย อําเภอเม

สรวย พื้นที่ 700 ไร 

2. จังหวัดนาน ตําบลศิลาเพชร อําเภอปว 

พื้นที่ 1,100 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตําบลเมืองยาว อําเภอหาง

ฉัตร พื้นที่ 1,600 ไร 

รวม 3,400 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 3 

1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลบานหมอ อําเภพิชัย 

พื้นท่ี 2,100 ไร 

รวม 2,100 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 4 

1. จังหวัดแพร ตําบลเตาปูน,บานกลาง 

อําเภอสอง พื้นที่ 2,147 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลไทยชนะศึก,บานใหม

ชัยมงคล,เขาแกวศรีสมบูรณ อําเภอทุง  

เสล่ียม พื้นที่ 2,930 ไร 

รวม 5,077 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 5 

1. จังหวัดสกลนคร ตําบลตองโขบ อําเภอ

โคกศรีสุพรรณ พื้นที่ 1,800 ไร 

รวม 1,800 ไร 
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โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 

1. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลลําพาน อําเภอ

เมือง พื้นที่ 2,352 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลคําเหมือดแกว 

อําเภอหวยเม็ก พื้นที่ 1,800 ไร 

3. จังหวัดขอนแกน ตําบลวังชัย,นํ้าพอง 

อําเภอนํ้าพอง พื้นที 2,500 ไร 

รวม 6,652 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 

1. จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลโดมประดิษฐ 

อําเภอนํ้ายืน พื้นที่ 4,000 ไร 

2. จังหวัดยโสธร ตําบลหัวเมือง อําเภอมหา

ชนะชัย พื้นที่ 1,700 ไร 

รวม 5,700 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 8 

1. จังหวัดนครราชสีมา ตําบลหนองหลัก 

อําเภอชุมพวง พื้นที่ 1,825 ไร 

2. จังหวัดนครราชสีมา ตําบลทุงอรุณ อําเภอ

โชคชัย พื้นที่ 3,400 ไร 

รวม 5,225 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 9 

1. จังหวัดสระแกว ตําบลตาพระยา อําเภอ

ตาพระยา พื้นที่ 3,500 ไร 

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลทาตะเกียบ 

อําเภอทาตะเกียบ พื้นที่ 1,000 ไร 

รวม 4,500 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 10 

1. จังหวัดลพบุรี ตําบลหนองบัว อําเภอ

พัฒนานิคม พื้นที่ 8,000 ไร 

2. จังหวัดลพบุรี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคก

เจรญิ พื้นท่ี 4,000 ไร 

รวม 12,000 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหนองบัง อําเภอวัด

สิงห พื้นที่ 3,502 ไร 

รวม 3,502 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 

1. จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลทามะกา,ทาไม 
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อําเภอทามะกา พื้นที่ 3,000 ไร 

2. จังหวัดนครปฐม ตําบลสระส่ีมุม,สระพัฒนา 

อําเภอกําแพงแสน พื้นท่ี 1,800 ไร 

รวม 4,800 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 14 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุรี พื้นที่ 4,000 ไร 

รวม 4,000 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 15 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลวังอาง 

อําเภอชะอวด พืน้ที่ 662 ไร 

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลเทพราช 

อําเภอสิชล พื้นที่ 1,100 ไร 

3. จังหวัดพังงา ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี 

พื้นที่ 3,217 ไร 

รวม 4,979 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 16 

1. จังหวัดสงขลา ตําบลควนโส อําเภอควน

เนียง พื้นที่ 2,500 ไร 

2. จังหวัดพัทลุง ตําบลทามิหรํา,ตํานาน 

อําเภอเมือง พื้นที่ 2,000 ไร 

รวม 4,500 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 17 

1. จังหวัดปตตานี ตําบลกระโด,ลุโบบะยีไร 

อําเภอระยัง,มายอ พื้นที่ 1,035 ไร 

2. จังหวัดนราธิวาส ตําบลเกาะสะทอน 

อําเภอตากใบ พื้นที่ 1,259 ไร 

รวม 2,294 ไร 

หมายเหตุ  :  NA หมายถึง ไมมีขอมูล
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ตัวชี้วัด สจก-2.1  :  ผลสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรในดานการใหบริการของสํานักงาน 

                         จัดรูปท่ีดินจังหวัด 
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  การสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรในดานการใหบริการของสํานักงานจัดรูป

ที่ดินจังหวัด 

เปาประสงค สจก-2. เกษตรกรไดรับความพึงพอใจในดานการใหบริการของสํานักงานจัดรูปที่ดิน 

จังหวัด 

 

สูตรในการคํานวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด) 

หนวยวัด รอยละ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

ราย 3 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดรายงานมายังคณะทํางาน PMQA/ฝายแผนงานและ

ประเมินผล เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปราย 3 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล คณะทํางาน PMQA/ฝายแผนงานและประเมินผล 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 

93.10 88.66 91.89 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

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) 

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) 

13. สจจ. พิษณุโลก (88.66) 

1. สจจ. พิจิตร (84.50) 

2. สจจ. สิงหบุรี (96.88) 

3. สจจ. เพชรบุรี (90.00) 

4. สจจ. กาญจนบุรี (92.00) 

5. สจจ. ขอนแกน (NA) 

6. สจจ. อยุธยา (91.66) 

7. สจจ. ลพบุรี (80.00) 

8. สจจ. สุรินทร (NA) 

9. สจจ. ราชบุรี (89.75) 

10. สจจ. สุพรรณบุรี (78.00) 

11. สจจ. นครสวรรค (100.00) 

12. สจจ. ชัยนาท (98.00) 

13. สจจ. พิษณุโลก (NA) 
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12. สจจ. ชัยนาท (95.50) 

13. สจจ. พิษณุโลก (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. อุดรธานี  (90.70) 

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. อุดรธานี  (75.00) 

14. สจจ. อางทอง (NA) 

15. สจจ. บุรีรัมย (96.00) 

16. สจจ. ลําปาง (NA) 

17. สจจ. นครปฐม (95.00) 

18. สจจ. หนองคาย (90.00) 

19. สจจ. สระบุรี (91.67) 

20. สจจ. อุบลราชธานี (96.67) 

21. สจจ. สกลนคร (79.00) 

22. สจจ. มหาสารคาม (90.00) 

23. สจจ. นครศรีธรรมราช    

      (97.85) 

24. สจจ. อุดรธานี  (NA) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 

65 70 75 80 85 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

    ทุก สจจ. 

หมายเหตุ   :   1.  NA หมายถึง ไมมีขอมูล 

  2.  ป 2553 - 2554 สจจ.เปนผูประเมินดวยตนเอง(จากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ) 
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ตัวชี้วัด สจก-3.1 :  รอยละความสําเร็จในการจัดซื้อจัดจางของการกอสรางงานจัดรูปท่ีดิน 

                         และคันคูนํ้า 

ความหมายของตัวช้ีวัด  พื้นที่เปาหมายการกอสรางงานจัดรูปที่ดินและคันคูนํ้า หมายถึง พื้นที่ตามที่ไดรับ

อนุมัติในปงบประมาณ  

 ความสําเร็จในการจัดซื้อจัดจางของการกอสรางฯแลวเสร็จ ใหหมายถึงการ

ดําเนินการเมื่อไดผูรับจาง 

เปาประสงค สจก-3.การจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จตามแผนงาน 

สูตรในการคํานวณ - 

หนวยวัด รอยละ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า รายงานมายังกลุมวิศวกรรม 

เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปรายไตรมาส 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนาสํานักงานจัด

รูปที่ดินจังหวัด / ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม 

(ตัวชี้วัดรวม) 

แผน 9,000 ไร 

ผล 8,198 ไร 

คิดเปน 91.09 % 

แผน 154,627 ไร 

ผล 153,947 ไร 

คิดเปน 99.56 % 

แผน 125,169 ไร 

ผล 125,169 ไร 

คิดเปน 100 % 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) / 

ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการ

คันคูนํ้า (แยกรายผคน.) 

สจจ. 

1.พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบล

ยางทาแจง อําเภอโกสุม

พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

เน้ือที่ 3,975 ไร 

2.พื้นที่ตําบลบานดอน 

อําเภออูทอง ตําบลหัวโพธ์ิ 

อําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เน้ือที่ 1,700 

ไร 

3.พื้นที่ตําบลเมืองเพีย 

อําเภอกุดจับ จังหวัด

อุดรธานี (สวนที่2) เน้ือที่ 

1,970 ไร 

ผคน. 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 1 

1. จังหวัดเชียงใหม ตําบลเหมือง

แกว อําเภอแมริม พื้นที่

ประมาณ 2,000 ไร 

2. จังหวัดเชียงใหม ตําบลปา

ไหน อําเภอพราว พื้นที่

ประมาณ 4,000 ไร 

รวม  6,000  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 2 

1. จังหวัดนาน ตําบลวรนคร 

อําเภอปว พื้นที่ประมาณ 

1,485 ไร 

2. จังหวัดนาน ตําบลถืมตอง 

1.  พื้นที่ทั้งหมดงานจัดรูปที่ดิน 

จํานวน 23,945 ไร ดังน้ี 

สจจ. 

1.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุด

จับจังหวัดอุดรธานี เน้ือที่ 3,810 

ไร 

2.  พื้นที่ตําบลรางสาล่ี อําเภอทา

มวง  จังหวัดกาญจนบุรี เน้ือที่ 

1,500 ไร 

3.  พื้นที่ตําบลโคกสําราญ อําเภอ

บานแฮด จังหวัดขอนแกน เน้ือที่ 

4,500 ไร 

4.  พื้นที่ตําบลพระธาตุบังพวน 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
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4.พื้นที่ตําบลมะตูม 

อําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก  

เน้ือที่ 400 ไร 

5.พื้นที่ตําบลทางาม 

อําเภอวัดโบสถ จังหวัด

พิษณุโลก เน้ือที่ 1,530 ไร 

 

อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 

2,330 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตําบลบาน

เอ้ือม 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 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 3 

1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลคอรุม 

อําเภอพิชัย พื้นที่ประมาณ 

2,170 ไร 

รวม  2,170  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 4 

1. จังหวัดแพร ตําบลแมทราย 

อําเภอรองกวาง พื้นที่

ประมาณ 1,119 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลบาน

แกง อําเภอศรีสัชนาลัย 

พื้นที่ประมาณ 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 

พื้นที่ประมาณ 5,042 ไร 

รวม  13,495  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 5 

1. จังหวัดสกลนคร ตําบล 

ดงเหนือ อําเภอบานมวง 

พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร 

หนองคาย เน้ือที่ 1,400 ไร 

5.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางทา

แจง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม เน้ือที่ 1,610 ไร 

6.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

(สวนที่ 2)  เน้ือที่ 1,800 ไร 

7.  พื้นที่ตําบลยางนอย อําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

(สวนที่ 3) เน้ือที่ 1,670 ไร 

8.  พื้นที่ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุด

จับ จังหวัดอุดรธานี (สวนที่ 5) 

เน้ือที่ 1,710 ไร 

9.  พื้นที่ตําบลเขื่อน ตําบลยางทา

แจง ตําบลหัวขวาง ตําบลยางนอย 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม เน้ือที่ 5,945 ไร 

2.  พื้นที่ทั้งหมดงานคันคูนํ้า 

จํานวน 99,463 ไร ดังน้ี 

ผคน. 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 1 

1.  จังหวัดเชียงใหม ตําบลแมแฝก 

อําเภอสันทราย พื้นที่ประมาณ 

1,000 ไร 

2.  จังหวัดลําพูน ตําบลบานเรือน, 

ทาตุม, ปากบอง, วังผาง 

อําเภอปาซาง  

พื้นที่ประมาณ 5,000 ไร 

รวม 6,000 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 2 

1. จังหวัดพะเยา ตําบลรมเย็น 

อําเภอเชียงคํา พื้นที่ประมาณ 

1,600 ไร 

2. จังหวัดเชียงราย ตําบลแม

สรวย อําเภอแมสรวย พื้นที่

ประมาณ 1,100 ไร 

3. จังหวัดนาน ตําบลตึมตอง, ไชย

สถาน อําเภอเมือง พื้นที่
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2. จังหวัดสกลนคร ตําบลพัง

ขวาง 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 

พ้ืนท่ีประมาณ 1,425 ไร 

6. จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบล 

ดงสวรรค อําเภอนากลาง 

พื้นที่ประมาณ 488 ไร 

รวม  13,583  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 6 

1. จังหวัดมหาสารคาม ตําบล

แกดํา อําเภอแกดํา เน้ือที่

ประมาณ 1,577 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลอิตื้อ 

อําเภอยางตลาด เน้ือที่

ประมาณ 2,700 ไร 

3. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบล 

ลําพาน อําเภอเมือง เน้ือที่

ประมาณ 2,119 ไร 

4. จังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี 

อําเภอเมือง เน้ือที่ประมาณ 

3,500 ไร 

รวม  9,896  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 7 

1.  จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลโนน

กลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร เนื้อ

ท่ีประมาณ 2,044 ไร 

2.  จังหวัดนครพนม อําเภอเมือง 

เนื้อท่ีประมาณ 1,323 ไร 

3. จังหวัดนครพนม อําเภอนา

แก เนื้อท่ีประมาณ 2,390ไร 

ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  5,700 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 3 

1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลบาน

หมอ อําเภอพิชัย พื้นที่

ประมาณ 2,200 ไร 

รวม  2,200 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 4 

1. จังหวัดสุโขทัย ตําบลไทยชนะ

ศึก อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่

ประมาณ 1,719 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลทุงเสล่ียม 

อําเภอทุงเสล่ียม พื้นที่

ประมาณ 1,650 ไร 

3. จังหวัดกําแพงเพชร ตําบล

มหาชัย อําเภอไทรงาม ตําบล

จันทิมา อําเภอมหาชัย พื้นที่

ประมาณ 3,066 ไร 

รวม  6,435 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 5 

1.  จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 

อําเภอบานมวง พื้นที่ประมาณ 

1,204 ไร 

2.  จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 

อําเภอบานมวง พื้นที่ประมาณ 

2,000 ไร 

3.  จังหวัดสกลนคร ตําบลมวง 

อําเภอบานมวง พื้นที่ประมาณ 

1,800 ไร 

4.  จังหวัดหนองคาย ตําบลโซ 

อําเภอโซพิสัย พื้นที่ประมาณ 

1,500 ไร 

รวม  6,504  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 6 

1.  จังหวัดมหาสารคาม ตําบล   

เขวา อําเภอเมือง พื้นที่

ประมาณ 813 ไร 

2.  จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลนาคู 
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4. จังหวัดยโสธร อําเภอมหาชนะ

ชัย เน้ือที่ประมาณ 2,300 ไร 

5. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมือง 

เนื้อท่ีประมาณ 3,787 ไร 

6. จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมือง 

เนื้อท่ีประมาณ 2,928 ไร 

รวม  14,772  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 8 

1. จังหวัดนครราชสีมา ตําบลทา

หลวง ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย 

เน้ือที่ประมาณ 2,685 ไร 

2. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล 

ทุงอรุณ อําเภอโชคชัย เน้ือ

ที่ประมาณ 2,615 ไร 

3. จังหวัดนครราชสีมา ตําบล

หนองหลัก อําเภอชุมพวง  

เน้ือที่ประมาณ 2,729 ไร 

4. จังหวัดบุรีรัมย ตําบลหนอง

บัว อําเภอปะคํา เน้ือที่

ประมาณ 2,538 ไร 

5. จังหวัดศรีสะเกษ ตําบล 

กันทรอม อําเภอขุนหาญ  

เน้ือที่ประมาณ 2,511 ไร 

รวม  13,078 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 9 

1. จังหวัดสระแกว ตําบล

หนองหมากฝาย อําเภอ

วัฒนานคร เน้ือที่ประมาณ 

1,800 ไร 

2.  จังหวัดสระแกว ตําบลผาน

ศึก อําเภออรัญประเทศ 

เน้ือที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,800  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 11 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล

บานชาง อําเภอสองพี่นอง 

เน้ือที่ประมาณ 1,973 ไร 

รวม  1,973  ไร 

อําเภอนาคู พื้นที่ประมาณ 

1,879 ไร 

3.  จังหวัดขอนแกน ตําบลดอน

หัน อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 

1,507 ไร 

4.  จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานชวน 

อําเภอบําเหน็จณรงค พื้นที่

ประมาณ 1,900 ไร 

รวม  6,099  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 7 

1. จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล

โนนกลาง อําเภอพิบูลมังสา

หาร พื้นที่ประมาณ 5,069 ไร 

2. จังหวัดอุบลราชธานี  ตําบล 

สหธาตุ อําเภอเขื่องใน พื้นที่

ประมาณ 2,489 ไร 

3. จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล

ดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร 

พื้นที่ประมาณ 2,974 ไร 

รวม 10,532 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 8 

1. จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลสิ 

อําเภอขุนหาญ พื้นที่ประมาณ 

932 ไร 

2. จังหวัดนครราชสีมา อําเภอโชค

ชัย พื้นที่ประมาณ 3,992 ไร 

รวม  4,924  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 9 

1.  จังหวัดตราด ตําบลหนองเสม็ด 

อําเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 1,500 

ไร 

2.  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลทา

ตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ 

พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  4,500 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 10 

1.  จังหวัดสระบุรี ตําบลหัวปลวก 

อําเภอเสาให พื้นที่ประมาณ 
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โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหวยงู 

ตําบลสามงาม ตําบลทา

โบสถ อําเภอหันคา เน้ือที่

ประมาณ 3,000 ไร 

รวม  3,000  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 13 

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลบอ

สุพรรณ อําเภอสองพี่นอง 

เน้ือที่ประมาณ 1,200 ไร 

2. จังหวัดราชบุรี ตําบลสวน

กลวย อําเภอบานโปง เน้ือ

ที่ประมาณ 1,468 ไร 

3. จังหวัดนครปฐม ตําบลหวย

มวง อําเภอกําแพงแสน เน้ือ

ที่ประมาณ 1,654 ไร 

4. จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลทา

มะกา อําเภอทามะกา เน้ือที่

ประมาณ 971 ไร 

รวม  5,293  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 14 

1.   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี 

เน้ือที่ประมาณ 3,887 ไร 

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตําบลหนองพลับ อําเภอหัว

หิน เนื้อท่ีประมาณ 1,906 ไร 

รวม  5,793 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 15 

1.   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําบลอินคีรี อําเภอพรหมคีรี 

เน้ือที่ประมาณ 802 ไร 

2.   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

เน้ือที่ประมาณ 2,500 ไร 

3. จังหวัดกระบี่ ตําบล

ทรายขาว อําเภอคลองทอม 

เน้ือที่ประมาณ 578 ไร 

9,000 ไร 

2.  จังหวัดลพบุรี ตําบลวังจ่ัน 

อําเภอโคกสําโรง ตําบลนิยมชัย 

อําเภอสระโบสถ พื้นที่

ประมาณ 10,000 ไร 

รวม  19,000 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหนองบัว 

อําเภอวัดสิงห พื้นที่ประมาณ 

4,698 ไร 

รวม  4,698 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 13 

1.  จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลดอน

เจดีย อําเภอพนมทวน พื้นที่

ประมาณ 900 ไร 

2.  จังหวัดนครปฐม ตําบลกระตีบ, 

หวยมวง, สระพฒันา อําเภอ

กําแพงแสน พื้นที่ประมาณ 3,417 

ไร 

รวม  4,317  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 14 

1.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบล

หาดขาม อําเภอกุยบุรี พื้นที่

ประมาณ 2,170 ไร 

2.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบล

ศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด 

พื้นที่ประมาณ 1,800 ไร 

รวม  3,970 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 15 

1.  จังหวัดพังงา ตําบลคุระ อําเภอ

คุระบุรี พื้นที่ประมาณ 994 ไร 

2.  จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบลไชย

คราม อําเภอดอนสัก พื้นที่

ประมาณ 1,300 ไร 

3.  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบล

กะทูน อําเภอพิปูน พื้นที่

ประมาณ 1,000 ไร 

4.  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบล



 

สจก_25 

4. จังหวัดสุราษฎรธานี ตําบล

ไชยคราม อําเภอดอนสัก 

เน้ือที่ประมาณ 3,500 ไร 

5. จังหวัดพังงา ตําบลครุะ 

อําเภอคุระบุรี เน้ือที่

ประมาณ 8,000 ไร 

รวม 15,380 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 16 

1. จังหวัดสตูล ตําบลฉลุง ตําบล

ควนโพธ์ิ  อําเภอเมือง เน้ือ

ที่ประมาณ 2,000 ไร 

รวม 2,000 ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 17 

1.   จังหวัดปตตานี ตําบลสาบัน 

ตําบลตนหยงดาลอ ตําบล

บานนอก อําเภอยะหริ่ง 

อําเภอปะนาเระ เน้ือที่

ประมาณ  3,071 ไร 

2.   จังหวัดปตตานี ตําบลกอลํา 

อําเภอยะรัง เน้ือที่

ประมาณ 2,500 ไร 

 รวม 5,571 ไร 

เทพราช อําเภอสิชล พื้นที่

ประมาณ 2,800 ไร 

รวม  6,094  ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 16 

1.  จังหวัดพัทลุง  ตําบลชะรัด, 

สมหวัง อําเภอกงหรา พื้นที่

ประมาณ 1,200 ไร 

2.  จังหวัดสงขลา ตําบลคอนโส 

อําเภอควนเนียง พื้นที่

ประมาณ 1,500 ไร 

รวม  2,700   ไร 

โครงการปฏิบัติงานคันคูนํ้าที่ 17 

1. จังหวัดปตตานี ตําบลสะกํา, 

กระหวะ, ลูโบะยีไร, บาโลย 

อําเภอมายอ, ยะหริ่ง พื้นที่

ประมาณ 2,700 ไร 

2. จังหวัดนราธิวาส ตําบลเกาะ

สะทอน อําเภอตากใบ พื้นที่

ประมาณ 3,090 ไร 

   รวม  5,790  ไร 

 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม 

(ตัวชี้วัดรวม) 

67,369 ไร 

(รอยละ 80 

ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด) 

71,579 ไร 

(รอยละ 85 

ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด) 

75,790 ไร 

(รอยละ 90 

ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด) 

80,000 ไร 

(รอยละ 95 

ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด) 

84,211 ไร 

(รอยละ 100 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด) 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) / 

ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการ

คันคูนํ้า (แยกรายผคน.) 

   พื้นที่ทั้งหมด(จัดรูปที่ดิน+คันคูนํ้า) 

จํานวน 84,211 ไร  ประกอบดวย 

1. พื้นที่ทั้งหมดงานจัดรูปที่ดิน 10,682 ไร  

ดังน้ี 

1. พื้นที่ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร เน้ือที่ 2,059 ไร 

2. พื้นที่ตําบลทางาม,ในเมือง,วัดโบสถ อําเภอ

วัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก(สวนที่ 2,3) เน้ือ

ที่ 1,533 ไร 

3. พื้นที่ตําบลทับยายเชียง อําเภอพรมหม
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พิราม,ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ 

จังหวัดพิษณุโลก(สวนที่ 5) เน้ือที่ 3,230 ไร 

4. พื้นที่ตําบลทอแท,วัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ 

จังหวัดพิษณุโลก(สวนที่ 6) เน้ือที่ 3,860 ไร 

2. พื้นที่ทั้งหมดงานคันคูนํ้า 73,529 ไร  ดังน้ี 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 1 

1. จังหวัดเชียงใหม ตําบลแมทะลบ,ศรีดงเย็น,

ไชยปราการ อําเภอไชยปราการ พื้นที่ 

3,000 ไร 

รวม 3,000 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 2 

1. จังหวัดเชียงราย ตําบลแมสรวย อําเภอเม

สรวย พื้นที่ 700 ไร 

2. จังหวัดนาน ตําบลศิลาเพชร อําเภอปว 

พื้นที่ 1,100 ไร 

3. จังหวัดลําปาง ตําบลเมืองยาว อําเภอหาง

ฉัตร พื้นที่ 1,600 ไร 

รวม 3,400 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 3 

1. จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลบานหมอ อําเภพิชัย 

พื้นที่ 2,100 ไร 

รวม 2,100 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 4 

1. จังหวัดแพร ตําบลเตาปูน,บานกลาง อําเภอ

สอง พื้นที่ 2,147 ไร 

2. จังหวัดสุโขทัย ตําบลไทยชนะศึก,บานใหม

ชัยมงคล,เขาแกวศรีสมบูรณ อําเภอทุง 

เสล่ียม พื้นที่ 2,930 ไร 

รวม 5,077 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 5 

1. จังหวัดสกลนคร ตําบลตองโขบ อําเภอโคก

ศรีสุพรรณ พื้นที่ 1,800 ไร 

รวม 1,800 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 

1. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลลําพาน อําเภอเมือง 

พื้นที่ 2,352 ไร 

2. จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลคําเหมือดแกว 

อําเภอหวยเม็ก พื้นที่ 1,800 ไร 
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3. จังหวัดขอนแกน ตําบลวังชัย,นํ้าพอง 

อําเภอนํ้าพอง พื้นที 2,500 ไร 

รวม 6,652 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 

1. จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลโดมประดิษฐ 

อําเภอนํ้ายืน พื้นที่ 4,000 ไร 

2. จังหวัดยโสธร ตําบลหัวเมือง อําเภอมหา

ชนะชัย พื้นที่ 1,700 ไร 

รวม 5,700 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 8 

1. จังหวัดนครราชสีมา ตําบลหนองหลัก 

อําเภอชุมพวง พื้นที่ 1,825 ไร 

2. จังหวัดนครราชสีมา ตําบลทุงอรุณ อําเภอ

โชคชัย พื้นที่ 3,400 ไร 

รวม 5,225 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 9 

1. จังหวัดสระแกว ตําบลตาพระยา อําเภอตา

พระยา พื้นที่ 3,500 ไร 

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลทาตะเกียบ 

อําเภอทาตะเกียบ พื้นที่ 1,000 ไร 

รวม 4,500 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 10 

1. จังหวัดลพบุรี ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนา

นิคม พื้นที่ 8,000 ไร 

2. จังหวัดลพบุรี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคก

เจริญ พื้นท่ี 4,000 ไร 

รวม 12,000 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 12 

1. จังหวัดชัยนาท ตําบลหนองบัง อําเภอวัด

สิงห พื้นที่ 3,502 ไร 

รวม 3,502 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 

1. จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลทามะกา,ทาไม 

อําเภอทามะกา พื้นที่ 3,000 ไร 

2. จังหวัดนครปฐม ตําบลสระส่ีมุม,สระพัฒนา 

อําเภอกําแพงแสน พื้นท่ี 1,800 ไร 

รวม 4,800 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 14 
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1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุรี พื้นที่ 4,000 ไร 

รวม 4,000 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 15 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลวังอาง 

อําเภอชะอวด พื้นที่ 662 ไร 

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลเทพราช 

อําเภอสิชล พื้นที่ 1,100 ไร 

3. จังหวัดพังงา ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี 

พื้นที่ 3,217 ไร 

รวม 4,979 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 16 

1. จังหวัดสงขลา ตําบลควนโส อําเภอควน

เนียง พื้นที่ 2,500 ไร 

2. จังหวัดพัทลุง ตําบลทามิหรํา,ตํานาน 

อําเภอเมือง พื้นที่ 2,000 ไร 

รวม 4,500 ไร 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 17 

1. จังหวัดปตตานี ตําบลกระโด,ลุโบบะยีไร 

อําเภอระยัง,มายอ พื้นที่ 1,035 ไร 

2. จังหวัดนราธิวาส ตําบลเกาะสะทอน อําเภอ

ตากใบ พื้นที่ 1,259 ไร 

รวม 2,294 ไร 
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 ตัวชีวั้ด สจก-4.1 :   รอยละของงานจางท่ีปรึกษาออกแบบท่ีแลวเสร็จตามแผน 
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  พื้นที่เปาหมาย หมายถึง พื้นที่งานออกแบบจัดรูปที่ดินโดยที่ปรึกษา

ตามที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ  

 การออกแบบจัดรูปที่ดินโดยที่ปรึกษาแลวเสร็จ ใหหมายถึง การ

ดําเนินการเมื่อไดผูรับจาง 

เปาประสงค สจก-4. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 

สูตรในการคํานวณ (จํานวนงานออกแบบที่แลวเสร็จตามแผน   จํานวนงานออกแบบตาม

แผนงาน) x 100 

หนวยวัด รอยละ  

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

ราย 3 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม ไดจัดจางที่ปรึกษาออกแบบงานจัดรูปที่ดิน  

ในปงบประมาณ 2555  เน้ือที่ 65,690 ไร ดังน้ี 

ต.หอกลอง ต.ทอแท ต.ทางาม ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ ต.มะขามสูง   

ต.หัวรอ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เน้ือที่ 65,690 ไร  

เขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนแควนอยบํารุงแดน 

ผูจัดเก็บขอมูล กลุมวิศวกรรม 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม  

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม 

(ตัวชี้วัดรวม) 

- แผน 81,750 ไร 

ผล 81,750 ไร 

คิดเปน 100 % 

แผน 143,510 ไร 

ผล 76,320ไร 

คิดเปน 53.18 % 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนากลุมวิศวกรรม 

(ตัวชี้วัดรวม) 

19,707 ไร 

(รอยละ 30 

ของเน้ือที่

ทั้งหมด) 

26,276 ไร 

(รอยละ 40 

ของเน้ือที่

ทั้งหมด) 

32,845 ไร 

(รอยละ 50 

ของเน้ือที่

ทั้งหมด) 

39,414 ไร 

(รอยละ 60 

ของเน้ือที่

ทั้งหมด) 

45,983 ไร 

(รอยละ 70 

ของเน้ือที่

ทั้งหมด) 
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 ตัวชี้วัด สจก-5.1 :  รอยละของการดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธในระยะกอน ระหวาง และ 

                         หลังการกอสราง   
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  การจัดมวลชนสัมพันธ เปนการประชาสัมพันธงานจัดรูปที่ดิน/คันคูนํ้าในรูปแบบ

ตางๆ เชน การประชุมช้ีแจง การอบรม ดูงาน เปนตน แบงเปนระยะดังน้ี 

    กอนโครงการ 

   - ประชุมช้ีแจงเพื่อขยายงานจัดรูปที่ดิน/คันคูนํ้า 

   -  การศึกษาดูงานในพื้นที่จัดรูปที่ดิน/คันคูนํ้า 

   - ประชุมเพื่อจัดทําบันทึกยินยอมงานจัดรูปที่ดิน/คันคูนํ้า 

   - ประชุมช้ีแจงเน้ือที่แปลงกรรมสิทธ์ิ 

   - ประชุมช้ีแจงรูปแบบผังแปลงการกอสราง(ออกแบบ) 

   - ประชุมช้ีแจงเพื่อสงมอบพื้นที่การกอสรางจัดรูปที่ดิน/คันคูนํ้า 

     (แจงใหหยุดการทําการเพาะปลูกเพื่อสงพื้นที่ใหผูรับจาง) 

    - ประชุมจัดต้ัง/ฟนฟูกลุมผูใชนํ้างานคันคูนํ้า 

ระหวางโครงการ 

  - ประชุมช้ีแจงข้ันตอนงานการกอสรางจัดรูปที่ดิน/คันคูนํ้า 

  - ประชุมช้ีแจงการวางแนวกอสรางงานจัดรูปที่ดิน 

  - ประชุมช้ีแจงการแกไขปญหางานกอสรางจัดรูปที่ดิน 

  - ประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมรับมอบพื้นที่กอสรางงานจัดรูปที่ดิน 

    (กอนตรวจรับงาน) 

หลังโครงการ 

    - ประชุมช้ีแจงเก็บเอกสารสิทธิที่ดิน 

    - ประชุมช้ีแจงการเรียกเก็บเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน 

    - ประชุมจัดต้ัง/ฟนฟูกลุมผูใชนํ้างานจัดรูปที่ดิน 

    - อบรมเกษตรกรหลักสูตรตางๆ 

    - ประชุมแกไขปญหารองเรียน/การขออนุญาตตางๆ 

    - เผยแพรงานจัดรูปที่ดิน/คันคูนํ้า (จัดนิทรรศการ คลีนิคเกษตร เปนตน) 

         - อบรมกลุมผูใชนํ้าและถายโอนภารกิจงานคันคูนํ้า 

เปาประสงค สจก-5. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม 

สูตรในการคํานวณ - 

หนวยวัด รอยละ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

ราย 6 เดือน 
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แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า รายงานมายังฝายแผนงานและ

ประเมินผลเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและราย 6 เดือน 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/หัวหนา

โครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรปูที่ดิน

กลาง 

239  ครั้ง 439 ครั้ง 553 ครั้ง 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด)/ 

ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการ

คันคูนํ้า (แยกราย ผคน.) 

- - เปาหมาย 

สจจ. ละ 10 ครั้ง /  

คันคูนํ้า ละ 5 ครั้งตอโครงการ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 (390 

ครั้ง) 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) /

ผูอํานวยการโครงการ

ปฏิบัติการคันคูนํ้า (แยกราย

ผคน.) 

    เปาหมาย 

สจจ. ละ 10  
ครั้ง/คันคูนํ้า 

 ละ 5 ครั้งตอ

โครงการ 

 

หมายเหตุ  :   1.  สจจ.จํานวน 24 สจจ. (เปาหมาย 240 ครั้ง) 

  2.  โครงการปฏิบัติการคันคูนํ้าจะดําเนินการกอสรางงานคันคูนํ้า จํานวน 30 โครงการ 

  ในป 2555 (เปาหมาย 150 ครั้ง) 



 

สจก_32 

ตัวชี้วัด สจก-6.1    :    จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาท่ีแลวเสร็จ  
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อใชในการปรับปรุงการทํางาน 

 โครงการของฝายแผนงานและประเมินผล หมายถึง การศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการฯ และ/หรือการประเมินผลโครงการฯ 

เปาประสงค สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 

สูตรในการคํานวณ จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แลวเสร็จ 

หนวยวัด โครงการ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

ราย 6 เดือน 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล  

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 
3 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 

หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล 

1 โครงการ 
(การประเมินผลโครงการ 

จัดรูปที่ดินจังหวัด

อุดรธานี) 

1 โครงการ 

(การประเมินผลโครงการ

การจัดรูปที่ดินจังหวัด

หนองคาย) 

1 โครงการ 

(การประเมินผลโครงการ 

จัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร) 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน 1 โครงการ 

(การปรับปรุงกฎหมายจัด

รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

และปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานดานกฎหมาย

ของสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด) 

- 

1 โครงการ 

(การปรับปรุงและรวม

กฎหมายวาดวยคันและคูนํ้า

และกฎหมายวาดวยการจัด

รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 

หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน 1 โครงการ 

(การปรับปรุงระเบียบ

วิธีการเรียกเก็บเงิน

คาใชจายในการจัดรูปท่ีดิน) 

1 โครงการ 

(การปรับปรุงคูมือการ

ปฏิบัติงานเรียกเก็บเงิน

คาใชจายในการจัดรูปท่ีดิน) 

 

- 
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เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 

- - - 1 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล 

    การประเมินผล

โครงการจัดรูป

ที่ดิน/คันคูนํ้า(2 

โครงการ) 
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ตัวชี้วัด สจก-7.1  :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุน 

ความหมายของตัวช้ีวัด  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการ

เบิกจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ โดยใชขอมูล

การเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และรายงานสรุปผลการใช

จายเงินที่เปนเอกสาร  

 การคํานวณ จะไมรวมงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําเงินดังกลาวไป

ใชจายในโครงการอื่นตอ ทั้งน้ี ตองรายงานเงินที่ประหยัดได (งบประมาณ

เหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมิน 

เงื่อนไข  1. งบลงทุนของการกอสรางงานคันคูนํ้าใชวงเงินงบประมาณตามยอด

สรุปรวมสุดทายที่สงรายงานฯ กองแผนงาน 

 2. งบลงทุนของการกอสรางจัดรูปที่ดิน ไมนํามารวมในการคํานวณ  

เน่ืองจากเปนเงินนอกงบประมาณ(เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน) แตให

รวมงบลงทุนในสวนของคาคุรภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางตาม

งบประมาณรายจาย และใชวงเงินตามสัญญาจาง 

เปาประสงค สจก-7. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ     

สูตรในการคํานวณ (ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุน ÷ วงเงินงบประมาณรายจายงบ

ลงทุนที่ไดรับ) x 100 

หนวยวัด รอยละ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดและโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้าจะรายงานสรุปผล

การใชจายเงินที่เปนเอกสาร มายังสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดยฝายแผนงาน

และประเมินผลเปนผูรวบรวมขอมูล 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล/

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด / ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 

 

100 85.79 88.37 
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หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล/หัวหนาสํานักงานจัด

รูปที่ดินจังหวัด 

 

งบประมาณ 5,226,000 บาท 

ดังนี ้

1. สจจ. พิจิตร   

    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 

งบประมาณ 554,467,590 บาท 

ดังนี ้

1.ผคน. 

งบลงทุน จํานวน  

548,849,920.83บาท ดังนี ้

1.ผคน1   

  26,715,477.74 บาท 

2.ผคน2   

  51,205,091.34 บาท 

3.ผคน3   

    1,135,414.08บาท 

4.ผคน4   

  52,134,511.40 บาท 

5.ผคน5   

  45,588,587.60 บาท 

6.ผคน6   

  44,488,162.80 บาท 

7.ผคน7   

  54,622,591.55 บาท 

8.ผคน8   

  26,686,023.30 บาท 

9.ผคน9   

  18,405,648.68 บาท 

10.ผคน10   

   - 

11.ผคน11   

    152,540.70 บาท 

12.ผคน12   

    4,942,673.60 บาท 

13.ผคน13   

    66,992,817.11 บาท 

14.ผคน14   

    38,758,273.73 บาท 

15.ผคน15   

    70,699,227.79  บาท 

16.ผคน16   

    5,290,113.40 บาท 

17.ผคน17   

    41,185,306.71 บาท 

2. สจจ. 

งบลงทุน จํานวน  

5,617,669.00 

บาท ดังนี ้

1. สจจ. มหาสารคาม 

งบประมาณ 792,113,367 บาท  

ดังนี ้

1.ผคน.  

งบลงทุนจํานวน 

621,036,012 บาท ดังนี ้

1. ผคน.1 

  32,277,000 บาท 

2. ผคน.2 

  37,757,000 บาท 

3. ผคน.3 

  8,500,000 บาท 

4. ผคน.4 

  28,080,000 บาท 

5. ผคน.5 

  26,165,012 บาท 

6. ผคน.6 

  35,950,000 บาท 

7. ผคน.7 

  42,537,000 บาท 

8. ผคน.8 

  24,399,000 บาท 

9. ผคน.9 

  24,828,000 บาท 

10. ผคน.10 

 104,600,000 บาท 

11. ผคน.12 

  35,000,000 บาท 

12. ผคน.13 

  48,400,000 บาท 

13. ผคน.14 

  32,098,000 บาท 

14. ผคน.15 

  64,500,000 บาท 

15. ผคน.16 

  22,500,000 บาท 

16. ผคน.17 

  53,445,000 บาท 

2. สจจ. 
งบลงทุนจํานวน 

171,077,355  

บาท ดังนี ้

1. สจจ.อุดรธานี 

   37,717,055 บาท 

2. สจจ.กาญจนบุร ี
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    1,367,799.00  บาท 

2. สจจ.บุรีรัมย 

    670,000.00  บาท 

3. สจจ.ราชบุรี 

    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 

   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 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 

3 

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 

รอยละ 78 รอยละ 81 รอยละ 84 รอยละ 87 รอยละ 90 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด(แยกรายจังหวัด)/

ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการ

คันคูนํ้า(แยกราย ผคน.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผคน.  

งบลงทุนจํานวน 

508,819,500 บาท 

ดังนี ้

1. ผคน.1 

  20,000,000 บาท 

2. ผคน.2 

  36,000,000 บาท 

3. ผคน.3 

  18,176,000 บาท 

4. ผคน.4 

  32,654,000 บาท 

5. ผคน.5 

  9,600,000 บาท 

6. ผคน.6 

  37,800,000 บาท 

7. ผคน.7 

  32,430,000 บาท 

8. ผคน.8 

  23,000,000 บาท 

9. ผคน.9 

  27,965,000 บาท 

10. ผคน.10 

  50,194,500 บาท 

สจจ. 

งบลงทุนจํานวน 

727,700บาทดังนี ้ 

1.สจจ.สกลนคร 

 274,500 บาท 

2.สจจ.พิจิตร 

453,200 บาท 
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 11. ผคน.12 

  30,000,000 บาท 

12. ผคน.13 

  45,000,000 บาท 

13. ผคน.14 

  25,000,000 บาท 

14. ผคน.15 

  45,000,000 บาท 

15. ผคน.16 

  36,000,000 บาท 

16. ผคน.17 

  40,000,000 บาท 

            

หมายเหตุ  :     งบลงทุนทั้งหมด จํานวน 509,547,200. บาท ประกอบดวย 

1. ผคน. 508,819,500  บาท 

  2.   สจจ. 727,700  บาท 
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ตัวชี้วัด สจก-8.1: รอยละของขาราชการในสังกัดท่ีไดรับการพัฒนาตาม IDP  
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  การพัฒนา หมายถึง การอบรมที่กรมชลประทาน/สํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง  เปนผูจัด หรือทางสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเปนผูสงขาราชการ

ไปอบรมและ/หรือพัฒนาดวยตนเอง 

เปาประสงค สจก-8.  บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการทํางาน 

สูตรในการคํานวณ (จํานวนขาราชการในสังกัดที่ไดรับพัฒนาตาม IDP ÷ จํานวนขาราชการใน

สังกัดที่ติด GAP) x 100 

หนวยวัด รอยละ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

รายไตรมาส 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานมายังฝายบริหารทั่วไปเปนผูเก็บรวบรวม

ขอมูลและสรุป 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายบริหารทั่วไป 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายบริหารทั่วไป / 

หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนา

กลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน / หัวหนา

สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด / ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 

74.19 81.48 100 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 100 (6คน) 100 (4 คน) ไมมี 

หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล 

100 (2คน) 100 (2 คน) ไมมี 

หัวหนากลุมวิศวกรรม ไมม ี ไมมี ไมมี 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน 100 (6คน) ไมมี ไมมี 

หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน 100 (1คน) 0 (0 คน) ไมมี 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 

   

สจจ.ชัยนาท 100 (2คน) ไมมี ไมมี 

สจจ.อุบลราชธานี 100 (2คน) ไมมี ไมมี 

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

สจจ.อุดรธานี 100 (2คน) 100 (1 คน) ไมมี 

สจจ.หนองคาย 50 (1คน) ไมมี ไมมี 

สจจ.ลําปาง 66.67(2คน) ไมมี ไมมี 

สจจ.พิษณุโลก 66.67 (2คน) ไมมี ไมมี 

สจจ.พิจิตร 50 (2คน) 100 (3 คน) 100 (1 คน) 

สจจ.สุรินทร 100 (1คน) ไมมี ไมมี 

สจจ.ราชบุรี 100 (3คน) ไมมี ไมมี 

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

สจจ.นครปฐม 100 (1คน) ไมมี ไมมี 

สจจ.กาญจนบุรี 50 (2คน) 100 (2 คน) ไมมี 

สจจ.อางทอง 100 (4คน) 75 (3 คน) ไมมี 

สจจ.ขอนแกน 100 (4คน) 100 (5 คน) 100 (1 คน) 

สจจ.เพชรบุรี ไมมี 0 (0 คน) 100 (1 คน) 

สจจ.สิงหบุร ี ไมมี ไมมี 100 (1 คน) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง 

65 70 75 80 85 

จํานวนที่ติด 

GAP ทั้งหมด 

24 คน * 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป     ไมมี 

หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล     ไมมี 

หัวหนากลุมวิศวกรรม     ไมมี 

หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน     ไมมี 

หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน     2 คน 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด (แยกรายจังหวัด) 
1. สจจ. ชัยนาท 

2. สจจ. อุบลราชธานี 

3. สจจ. สกลนคร 

4. สจจ. สระบุรี 

5. สจจ. อุดรธานี 

6. สจจ. หนองคาย 

7. สจจ. ลําปาง 

     

 

ไมมี 

ไมมี 

6 คน 

1 คน 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 
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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.สิงหบุร ี

24. สจจ.พระนครศรีอยุธยา 

ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการ

คันคูน้ํา (แยกราย ผคน.) 

1. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 1 

2. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 2 

3. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 3 

4. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 4 

5. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 5 

6. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 6 

7. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 7 

8. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 8 

9. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี 9 

10.โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี10 

11.โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี11 

12โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี12 

13.โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี13 

14.โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี14 

15.โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี15 

16.โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี16 

17.โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี17 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

4 คน 

ไมมี 

ไมมี 

3 คน 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

3 คน 

ไมมี 

1 คน 

ไมมี 

ไมมี 

1 คน 

ไมมี 

ไมมี 

1 คน 

2 คน 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

 

หมายเหตุ  :  *  เฉพาะขาราชการที่ติด GAP เรื่อง การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
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ตัวชี้วัด 8.2 : รอยละของบุคลากรท่ีพอใจตอการปฏิบัติงาน  
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  การพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงานดานกฎหมาย /กองทุนจัด

รูปที่ดิน / แผนงานและประเมินผล / วิศวกรรม/บริหาร   

     (ประเมินโดย สจก.) 

 การพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงานดานความผาสุกกอนและ

หลังมีแผน บรรยากาศการทํางาน การเสริมสรางแรงจูงใจ  

 นโยบายและการบริหาร และความพึงพอใจโดยรวม  

 (ประเมินโดย สพบ.) 

เปาประสงค สจก-8. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

สูตรในการคํานวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด) 

หนวยวัด รอยละ  

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล(สจก.)/สพบ.เปนผูเก็บรวบรวมและประเมินผล

ขอมูล 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล(สจก.)/สพบ. 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล (ตัวชี้วัดรวม) 

75.55* 77.05* 78.20* 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล / สพบ.(ตัวชี้วัดรวม) 

65 70 75 80 85 

 

หมายเหตุ  :  * ประเมินโดย สพบ. 
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ตัวชี้วัด 8.3 : คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู (KMA) 
 

ความหมายของตัวช้ีวัด คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู (Knowledge 
Management Assessment : KMA หรือการจดัการความรูสูความเปนเลิศ) 
พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรูของสํานัก/กอง  
หมวด 1 – หมวด 6 โดยการตรวจประเมนิจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บคลังความรู
ของสํานัก/กอง กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

คาเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑการตรวจประเมินการจัดการความรูระดับสํานัก/
กอง หมวดที่ 1-6  
     ระดับ 1 คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 คะแนน 
     ระดับ 2 คาเฉลี่ยคะแนน 1.51 - 2.00 คะแนน 
     ระดับ 3 คาเฉลี่ยคะแนน 2.01 - 2.50 คะแนน 
     ระดับ 4 คาเฉลี่ยคะแนน 2.51 - 3.00 คะแนน 
     ระดับ 5 คาเฉลี่ยคะแนน 3.01 - 5.00 คะแนน 
(เกณฑการประเมินเปนไปตามบันทึกสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลที่  
สบค.1796/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555) 

เปาประสงค สจก-8. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

สูตรในการคํานวณ - 

หนวยวัด ระดับ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและรายงาน รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล คณะทํางาน KM สจก. 

ผูจัดเก็บขอมูล คณะทํางาน KM สจก./ คณะทํางาน KM กรมชลประทาน 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / คณะทํางาน KM สจก. 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / คณะทํางาน KM 
สจก. (ตัวชี้วัดรวม) 

ไดรับรางวัลอันดับ 1 

(สวนกลาง) 

- - 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / คณะทํางาน KM 
สจก./ คณะทํางาน KM กรม
ชลประทาน*(ตัวช้ีวัดรวม) 

1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00 

 

หมายเหตุ  :  * ผูประเมินผล 
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ตัวชี้วัด สจก-9.1 : คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง 
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 ภายใต website ของ สจก. มีwebpage ของแตละ ผคน./สจจ./กลุม/

ฝาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ในwebpage   สจก.ใหอิสระกับ 

ผคน./สจจ./กลุม/ฝาย ในการดําเนินการ และ webpage ของ สจจ.ให

เช่ือมโยงกับ website ของจังหวัดน้ันๆ และในสวนของ ผคน.ให

เช่ือมโยงกับสํานักชลประทาน 

เปาประสงค สจก-9. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

สูตรในการคํานวณ - 

หนวยวัด ระดับ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล คณะทํางาน  Website สจก. เปนผูติดตามและควบคุม Web page 

ผูจัดเก็บขอมูล คณะทํางาน Website สจก. 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / คณะทํางาน Website สจก. 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง  

4.10 5.0* 5.0* 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง  

1 2 3 4 5 

หมายเหตุ  :  * ประเมินเฉพาะ Webpage สจก. (ประเมินตนเองตามเกณฑ ศท.) 
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 

1 - มีเว็บไซต สํานัก/กอง ที่สามารถเขาถึงได  

- มีขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของสํานัก/กอง 

- มีโครงสรางสํานัก/กอง  

- มีที่ต้ัง หมายเลขโทรศัพท สําหรับติดตอหนวยงานภายในสังกัด 

2 

(1+2) 

- มีผังเว็บไซต (Site Map) 

- มีเว็บเพจของหนวยงาน ภายใตสํานัก/กอง อยางนอย 1 ระดับ 

- มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกตอง อานออกไดโดยไมผิดเพี้ยน 

-   มีผูรับผิดชอบเว็บไซตและขอมูลเผยแพรอยางชัดเจนและสามารถติดตอได 

3 

(1+2+3) 

-   มีปุมเช่ือมโยงขอมูลไปยังหนวยงานในระดับสํานัก/กอง/โครงการ ภายใตสังกัด

กรม  ชลประทาน 

- มีสัญลักษณปุมเช่ือมโยงขอมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือขอความ ตองสอดคลอง

กับเน้ือหาภายใน  

- มีการเช่ือมโยงขอมูล ตองไมเกิดหนาวางเปลาหรือปรากฏขอความผิดพลาดของ

โปรแกรม 

มี  -   มีรูปแบบ โครงสรางสี   ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏ เหมาะสมกับหนวยงาน

ราชการ สื่อถึง 

    ภาพลักษณที่ดีตอองคกร มีการใชเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณขององคกรที่

ถูกตอง   

4 

(1+2+3+4) 

- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสํานัก/กอง ตามรอบการรายงาน

ในปงบประมาณปจจุบัน 

- มีคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก/กอง ปงบประมาณปจจุบัน 

- มีคําสัง่แตงต้ัง หนังสือเวียน ประกาศ ขาวประชาสัมพันธ ที่ทันสมัย และแสดง

วันที่การปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุด 

- มีการจัดหมวดหมูขอมูลดี และขอมูลสําคัญงายตอการเขาถึง ไมควรอยูลึก

เกินไป  
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 

5 

(1+2+3+4+5) 

- มีปุมเช่ือมโยงไปยังหนาหลักของกรมชลประทานและสํานัก/กอง ทุกหนา 

- มีเมนูหรือปุมเช่ือมโยง บนหนาหลักเว็บไซตของสํานัก/กอง ไปยังระบบ ดังตอไปน้ี 

o จดหมายอิเล็กทรอนิคสกรมชลประทาน 

o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส 

o ศูนยความรูกลางกรมชลประทาน 

o คลังความรูสํานัก/กอง 

o ขอมูลสถานการณนํ้า กรมชลประทาน 

- มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเปนที่นาสนใจ และสะดวกตอการใชงาน อาท ิ

o มีการจัดวางเมนู หรือ ปุมเช่ือมโยง ในแตละหนา เปนไปในทิศทางแบบ

เดียวกัน เพื่อสะดวกตอการใชงาน 

o มีการเผยแพรขอมูลในรูปแบบเสียง  ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน ตาม

ความเหมาะสม  

o มีระบบสืบคนขอมูล โดยสามารถสืบคนไดทั้งหนวยงานภายในและ

ภายนอก 

o มีปุมใหบริการ Download โปรแกรมตางๆ 

 - มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ 

 

หมายเหตุ  :   การพิจารณาคะแนนในแตละระดับ คํานึงถึงความสําเร็จในแตละลําดับกิจกรรมโดยไมขาม

ข้ันตอน
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ตัวชี้วัด คุณภาพเว็บไซตของกลุม/ฝาย/สจจ. 
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  คุณภาพเว็บไซดของ ผคน./กลุม/ฝาย/สจจ. ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด / 

คณะทํางาน Website สจก. 

 ภายใต website ของ สจก. มีwebpage ของแตละ ผคน./สจจ./กลุม/ฝาย 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ในwebpage   สจก.ใหอิสระกับ ผคน./สจจ./

กลุม/ฝาย ในการดําเนินการ และ webpage ของ สจจ.ใหเ ช่ือมโยงกับ  

website ของจังหวัดน้ันๆ และในสวนของ ผคน.ใหเ ช่ือมโยงกับสํานัก

ชลประทาน 

 คณะทํางาน Website สจก. เปนผูติดตามและประเมินผล 

เปาประสงค สจก-9. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

สูตรในการคํานวณ  

หนวยวัด ระดับ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล แตละหนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานตนเอง 

ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาฝายบริหารทั่วไป / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน / 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด / ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / คณะทํางานเว็บไซต  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป / หัวหนากลุมวิศวกรรม / หัวหนาฝายแผนงานและ

ประเมินผล / หัวหนากลุมกฎหมายจัดรูปที่ดิน / หัวหนาฝายกองทุนจัดรูปที่ดิน / 

หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด / ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552* ปงบประมาณ 2553* ปงบประมาณ 2554* 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / สจจ. / กลุม / ฝาย / 

ผคน. 

คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน ดังนี ้

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 

คะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน ดังนี ้

1. สจจ.กาญจนบุรี  ระดับ3.9 

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 

คะแนนเฉลี่ย 4.36 คะแนน ดังนี ้

1. สจจ.กาญจนบุรี  ระดับ 4.80 

2. สจจ.ขอนแกน ระดับ 4.74 

3. สจจ.ชัยนาท ระดับ 4.96 

4. สจจ.นครปฐม ระดับ 4.99 

5. สจจ.นครศรีธรรมราช  

    ระดับ 4.93 

6. สจจ.บุรีรัมย ระดับ 4.92 

7. สจจ.พระนครศรีอยุธยา 

    ระดับ 4.48 
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8. สจจ.พิจิตร ระดับ 4.68 

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 

8. สจจ.พิจิตร ระดับ 4.5 

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 

8. สจจ.พิจิตร ระดับ 4.99 

9. สจจ.พิษณุโลก ระดับ 4.97 

10. สจจ.เพชรบุรี ระดับ 4.97 

11. สจจ.นครสวรรค ระดบั 4.87 

12. สจจ.มหาสารคาม  

     ระดับ 4.98 

13. สจจ.ราชบุรี ระดับ 4.86 

14. สจจ.ลําปาง ระดับ 4.87 

15. สจจ.ลพบุรี ระดับ 4.78 

16. สจจ.สระบุรี ระดับ 4.97 

17. สจจ.สิงหบุรี ระดับ 4.77 

18. สจจ.สุรินทร ระดับ 4.85 

19. สจจ.สุพรรณบุรี ระดับ 3.69 

20. สจจ.สกลนคร ระดับ 4.80 

21. สจจ.อางทอง ระดับ 4.95 

22. สจจ.หนองคาย ระดับ 4.90 

23. สจจ.อุดรธานี ระดับ 4.66 

24. สจจ.อุบลราชธานี  

     ระดับ 4.34 

25. กม.จก. ระดับ 5 

26. ฝบ.จก. ระดับ 5 

27. ฝก.จก. ระดับ 5 

28. ฝผ.จก. ระดับ 5 

29. กว.จก. ระดับ 5 

30. ผคน.1 ระดับ 4.89 

31. ผคน.2 ระดับ 5.00 

32.ผคน.3 ระดับ 4.82 

33. ผคน.4 ระดับ 3.60 

34. ผคน.5 ระดับ 3.06 

35. ผคน.6 ระดับ 4.58 

36. ผคน.7 ระดับ 4.47 

37. ผคน.8 ระดับ 1.36 

38. ผคน.9 ระดับ 4.89 

39.ผคน.10 ระดับ 2.64 
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40. ผคน.11 ระดับ 3.29 

41. ผคน.12 ระดับ 0.83 

42. ผคน.13 ระดับ 4.44 

43. ผคน.14 ระดับ 3.41 

44. ผคน.15 ระดับ 3.46 

45. ผคน.16 ระดับ 3.27 

46. ผคน.17  ระดับ 2.40 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง  / สจจ ./ กลุม / ฝาย / 

ผคน. 

1 2 3 4 5 

 

หมายเหตุ : * ประเมินโดยคณะทํางานเว็ปไซต สจก. 
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ตัวชี้วัด สจก-9.2 :  การพัฒนาระบบ GIS ดานการจัดรูปท่ีดิน 
 

ความหมายของตัวช้ีวัด  ระบบ GIS ครอบคลุมเรื่องรายละเอียดรายแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินในเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน 

 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเปนผูดําเนินการในการพัฒนาระบบ GIS 

ดานการจัดรูปที่ดิน 

เปาประสงค สจก-9. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

สูตรในการคํานวณ - 

หนวยวัด ระดับ 

ความถ่ีในการเก็บขอมูลและ

รายงาน 

รายป 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล สจจ.กาญจนบุร ี/ นครปฐม / นครสวรรค 

ผูจัดเก็บขอมูล สจจ.กาญจนบุร ี/ นครปฐม / นครสวรรค โดยแตละหนวยงานเก็บรวบรวม

ขอมูลหนวยงานตนเอง 

ผูต้ังเปาหมาย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัดกาญจนบุรี / นครปฐม / นครสวรรค 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัดกาญจนบุรี / นครปฐม / นครสวรรค 

ขอมูลพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูป

ที่ดินจังหวัด 

1 จังหวัด คือ สจจ.บุรีรัมย 3 จังหวัด คือ สจจ.สุรินทร 

/ อุดรธานี /อุบลราชธานี 

3 จังหวัด คือ สจจ.

หนองคาย / พิจิตร / 

พิษณุโลก 

เปาหมาย (ปงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง / หัวหนาสํานักงานจัดรูป

ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี/

นครปฐม / นครสวรรค 

1 2 3 4 5 

(3 จังหวัด คือ 

กาญจนบุรี /

นครปฐม และ 

นครสวรรค) 

ระดับคะแนน 1 รวบรวมขอมูล GIS พื้นฐานของจังหวัด 

ระดับคะแนน 2 (1+2) ขอมูลโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ 

ระดับคะแนน 3 (1+2+3) ขอมูลเขตโครงการจัดรูปที่ดินและรูปผังแปลงที่ดิน 

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

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

 


