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แผนที่ยุทธศาสตร และ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

กรมชลประทาน  
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 



 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

กรมชลประทาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
1. คํารับรองระหว่าง 
 
         นายสญัชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง 

 
 

ผู้รับคํารับรอง 

และ 
 

  

นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
 

ผู้ทําคํารับรอง 

 
2. ข้าพเจ้า นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง  ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของ

กรมชลประทาน   พร้อมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เช่ือมโยงกับ
เป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายน้ี        
 

3. คํารับรองน้ีใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  โดยจะนํา
ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองน้ีไปเช่ือมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี  

 
4. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่   กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  นํ้าหนัก  ข้อมูลพ้ืนฐาน  

เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี 
 
 
5. ข้าพเจ้า นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ 4 

แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามท่ีได้ให้คํารับรองไว้ 
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 สจก_3

สจก-3. การจัดซ้ือ
จัดจ้างแล้วเสร็จ
ตามแผนงาน

สจก-6. มีผลการศกึษา 
วิจัยและพฒันาสนับสนนุ
การดําเนนิงาน

สจก-10.ระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

สจก-9.องคก์รมีการจัดการ
ความรู้

สจก-8.บุคลากรมีสมรรถนะ
และขวัญกําลังใจในการทํางาน  

สจก-5. ประชาชน 
ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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แผนที่ยุทธศาสตร์จัดรูปที่ดินกลาง

สจก-7. ระบบการ
บริหารงานมีประสทิธิภาพ

สจก-4.  การเตรียม
ความพรอ้มกอ่นการ
ก่อสร้างเปน็ไปตาม
แผนงาน

สจก-1. มีงานจัดรปูทีด่ิน
และจัดระบบน้ําในพืน้ที่
ชลประทานเพื่อการใช้น้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ

สจก-2. เกษตรกรไดร้ับความพึง
พอใจในด้านการใหบ้รกิารของ
สํานกังานจัดรูปท่ีดนิจังหวัด

 

หมายเหตุ :               แสดงเป้าประสงค์ของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 



 สจก_4

ความเชื่อมโยงของเปา้ประสงคภ์ายใต้แผนที่ยุทธศาสตร์ของสาํนกังานจัดรปูทีด่นิกลางกบัแผนที่
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 

 

สจก-3. การจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จตามแผนงาน

สจก-6. มีผลการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาสนับสนนุ
การดําเนินงาน

สจก-10.ระบบ
ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสม

สจก-9.องค์กรมี
การจัดการ
ความรู้

สจก-8.บุคลากรมี
สมรรถนะและขวัญ

กําลังใจในการทํางาน  

สจก-5. ประชาชน 
ชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
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สจก-7. ระบบการ
บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สจก-4.  การเตรียมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไป
ตามแผนงาน

2. ทุกภาคส่วนไดร้ับ
น้ําอย่างทั่วถึง

4.อาคาร
ชลประทาน
อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

1.มีปริมาณน้ําเกบ็กักและ
พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน

3.ความสูญเสียที่ลดลง
อันเนื่องจากภัยอนัเกดิ
จากน้ํา

แผนท่ียุทธศาสตร์กรมชลประทาน แผนท่ียุทธศาสตร์สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง

สจก-1. มีงานจัดรูปท่ีดิน
และจัดระบบนํ้าในพ้ืนท่ี
ชลประทานเพ่ือการใช้นํ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

สจก-2. เกษตรกรได้รับ
ความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการของสํานักงานจัด
รูปท่ีดินจังหวัด

5.ผู้ใช้นํ้าได้รับ
ความพึงพอใจ
จากการ
ให้บริการนํ้า

6.คุณภาพนํ้า
ได้เกณฑ์
มาตรฐาน

7.ระบบพยากรณ์
เพ่ือเตือนภัยอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

8.การก่อสร้างซ่อมแซม
และปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามแผนงาน

9.การเตรียมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน

10.ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

11.มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง

13.มีผลการศึกษา วิจัยและการ
พัฒนาสนับสนนุการดําเนนิงาน

12.มีการวางแผนและการ
ดําเนนิการบริหารจัดการน้ําที่ดี

14.มีระเบียบและ
กฎหมายที่ทันสมัย

15.ระบบการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

16.บุคลากรมีสมรรถนะ
และขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน

17.องค์กรมีการจัดการ
ความรู้

18.มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

19.เครื่องจกัร เครื่องมือ 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

 

รูปแสดงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ภายใต้แผนท่ียุทธศาสตร์ของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางกับแผนท่ียุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน 

หมายเหตุ             แสดงเป้าประสงค ์

                                   แสดงเป้าประสงค์พ้ืนฐานของกรมท่ีควรจะมีในระดับสํานัก/กอง 

                                  แสดงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ระดับสํานัก/กองกับเป้าประสงค์ระดับกรม 
 



 สจก_5

เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัและการให้น้ําหนกัตัวชี้วดัของสํานกังานจดัรูปทีด่นิกลาง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
สจก-1. มีงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําในพ้ืนท่ี
ชลประทานเพ่ือการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

สจก-1.1 (ชป11.5) ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินตาม
แผนงาน (โครงการ) 

15.79% 

สจก-1.2 (ชป11.6) ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ํา
ตามแผนงาน (โครงการ) 

15.79% 

สจก-2. เกษตรกรได้รับความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

สจก-2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.26% 

สจก-3. การจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จตามแผนงาน สจก-3.1 ร้อยละความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจ้างของการ
ก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา (โครงการ) 

1.76% 

สจก-4. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน 

สจก-4.1 ร้อยละของงานจ้างท่ีปรึกษาจัดทําแผนแม่บทการจัด
รูปท่ีดินท่ีแล้วเสร็จตามแผน 

1.76% 

สจก-4.2 ร้อยละของจํานวนพืน้ที่ที่สามารถดําเนินการ
ประกาศเขตโครงการจดัรูปที่ดนิ (มาตรา 39) และเขตการ
จัดระบบน้ําเพือ่เกษตรกรรม (มาตรา 23) ให้แล้วเสร็จตาม
แผนงาน (ฉบับ) 

1.76% 

สจก-5. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

สจก-5.1 ร้อยละของจํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์
ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง 

15.79% 

สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุน
การดําเนินงาน 

สจก-6.1 (ชป21) ร้อยละของการจัดทําโครงการศกึษา วิจัย
และพัฒนาท่ีแล้วเสร็จตามแผน  

5.26% 

สจก-7. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สจก-7.1 (ชป24.2) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)  

15.79% 

สจก-8.บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน 

สจก-8.1 (ชป27) ร้อยละของบุคลากรท่ีพอใจต่อการปฏิบัติงาน 5.26% 

สจก-9.องค์กรมีการจัดการความรู้ สจก-9.1 (ชป28) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ
ความรู้ (KMA)  

5.26% 

สจก-10.ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสม 

สจก-10.1 (ชป29.2) คุณภาพเว็บไซด์ของสํานัก/กอง  5.26% 
สจก-10.2 (ชป29.1) ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตามออนไลน์  

5.26% 

 รวม 100.00%
 



 สจก_6

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนของสํานักงานจดัรูปที่ดินกลาง 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ
คะแนน 2

ระดับ
คะแนน 3 

ระดับ
คะแนน 4 

ระดับ
คะแนน 5 

สจก-1.1 (ชป11.5) ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดรูป
ท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 

15.79% 80 85 90 95 100 

สจก-1.2 (ชป11.6) ร้อยละของงานก่อสร้างงาน
จัดระบบนํ้าตามแผนงาน (โครงการ) 

15.79% 80 85 90 95 100 

สจก-2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.26% 88 89 90 91 92 
สจก-3.1 ร้อยละความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
การก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบนํ้า (โครงการ) 

1.76% 80 85 90 95 100 

สจก-4.1 ร้อยละของงานจ้างท่ีปรึกษาจัดทําแผนแม่บท
การจัดรูปท่ีดินท่ีแล้วเสร็จตามแผน 

1.76% 80 85 90 95 100 

สจก-4.2  ร้อยละของจํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถดําเนินการ
ประกาศเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน (มาตรา 39) และเขต
การจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม (มาตรา 23) ให้แล้ว
เสร็จตามแผนงาน (ฉบับ) 

1.76% 

80 85 90 95 100 

สจก-5.1 ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ดําเนินการจัดมวลชน
สัมพันธ์ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง 

15.79% 96 97 98 99 100 

สจก-6.1 (ชป21) ร้อยละของการจัดทําโครงการศกึษา 
วิจัยและพัฒนาท่ีแล้วเสร็จตามแผน 

5.26% 50 75 100 100 
(เสร็จก่อน 15 ก.ย.59) 

100 
(เสร็จก่อน 1 ก.ย.59) 

สจก-7.1 (ชป24.2) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ (ไตรมาส 4) 

15.79% 78 81 84 87 90 

สจก-8.1 (ชป27) ร้อยละของบุคลากรท่ีพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5.26% 65 70 75 80 85 

สจก-9.1 (ชป28) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมิน
การจัดการความรู้ (KMA) 

5.26% 1.00 – 1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00 

สจก-10.1 (ชป29.2) คุณภาพเว็บไซด์ของสํานัก/กอง 5.26% 10 คะแนน 30 คะแนน 50 คะแนน 70 คะแนน 100 คะแนน 
สจก-10.2 (ชป29.1) ร้อยละของการบันทึกข้อมูลใน
ระบบติดตามออนไลน์ 

5.26% 80 85 90 95 100 

รวม (15 ตัวชี้วัด) 100.00%      
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สจก-1.1 (ชป11.5) :  ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดรปูที่ดินตามแผนงาน (โครงการ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานจดัรูปท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ จํานวนโครงการท่ีได้รับการก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดิน หมายถึง โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้าง
งานจัดรูปท่ีดินแล้วตามท่ีได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 
๐ โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินแล้วเสร็จหมายถึง โครงการท่ีได้รับการก่อสร้าง
งานจัดรูปท่ีดินตามรายงานท่ีผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานรายงานผลการดําเนินงานถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดําเนินการเอง 
๐ ไม่นับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไม่สามารถควบคุมได้ 
๐ ไม่นับกรณีท่ีเกษตรกรเปล่ียนใจไม่เข้าร่วมโครงการฯ 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  (ชป11.5)       ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  
 

 

5  โครงการ 

พ้ืนท่ีท้ังหมด  8,060 ไร่ 
1. พ้ืนท่ีตําบลคําหยาด,ทางพระ  อําเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่างทอง  เนื้อท่ี 980 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลปะโค,เชียงเพ็ง  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
3. พ้ืนท่ีตําบลเมืองเก่า  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  เนื้อท่ี 1,950 ไร่ 
4. พ้ืนท่ีตําบลหอกลอง,ท้อแท้  อําเภอพรหมพิราม,วัดโบสถ์  จงัหวัดพิษณุโลก  เนื้อท่ี 1,130 ไร่ 
5. พ้ืนท่ีตําบลพังโคน,ม่วงไข่,ไฮหย่อง,เด่ือศรีคันไชย  อําเภอพังโคน,วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   
    เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 

น้ําหนักตัวชี้วัด : 15.52% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 
P B W 

ระดับคะแนน 

R M 
คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงนํ้าหนัก 

 

ระดับ 

1 

ระดับ 

2 

ระดับ 

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

P1 B1 W1 80 85 90 95 100 R1 M1 W1xM1 

P2 B2 W2 80 85 90 95 100 R2 M2 W2xM2 

• • • 80 85 90 95 100 • • • 

• • • 80 85 90 95 100 • • • 

• • • 80 85 90 95 100 • • • 

P5 B5 W5 80 85 90 95 100 R5 M5 W5xM5 

นํ้าหนัก

รวม 

∑(B1-
B5) 

∑(W1-
W5)        ∑(WixMi) 

 

โดยท่ี  : 
     P  หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการ 
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     B  หมายถึง  งบประมาณ 
     W  หมายถึง  สัดส่วนค่าน้ําหนักตามงบประมาณโครงการ 
     R  หมายถึง  ผลงานท่ีทําได้ 
     M  หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
     i  หมายถึง  จํานวนโครงการ ;  i =  1-5 (นับรายโครงการ) 
โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละโครงการ (M) จะคูณด้วยสัดส่วนค่าน้ําหนักคะแนนโครงการ (W) และนําผลรวมคะแนนท่ีได้เป็นคะแนน
ของตัวชี้วัด ∑(WixMi) 
 

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
40 50 60 70 80 90 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 
3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
56.40% 83.72% 92.01% 

 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดรายงานข้อมูลมายังส่วนวิศวกรรม เป็นผู้เก็บรวบรวม และสรุปรายเดือน 

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
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ตัวชี้วัด สจก-1.2 (ชป11.6) :  ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ําตามแผนงาน (โครงการ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานจดัระบบนํ้าตามแผนงาน (โครงการ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ จํานวนโครงการท่ีได้รับการก่อสร้างงานจัดระบบนํ้า หมายถึง โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้าง
งานจัดระบบนํ้าแล้วตามท่ีได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 
๐ โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างงานจัดระบบนํ้าแล้วเสร็จหมายถึง โครงการท่ีได้รับการก่อสร้าง
งานจัดระบบน้ําตามรายงานท่ีผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานรายงานผลการดําเนินงานถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดําเนินการเอง 
๐ ไม่นับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไม่สามารถควบคุมได้ 
๐ ไม่นับกรณีท่ีเกษตรกรเปล่ียนใจไม่เข้าร่วมโครงการฯ 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  (ชป11.6)       ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  
 

: 

49  โครงการ 

พ้ืนท่ีท้ังหมด  87,233 ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่1 
1.พื้นที่ตําบลป่าพลู  อําเภอบ้านโฮง่  จังหวัดลําพนู  เนื้อที่ 5,660 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลบ้านแม  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที ่1,771 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลสันตสิุข  อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่ 1,735 ไร่ 

รวม  9,166  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่2 
1.พื้นที่ตําบลแม่อ้อ  อําเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย  เนื้อที่ 4,136 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลทุ่งกว๋าว  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  เนื้อที่ 2,047 ไร่ 

รวม  6,183  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่3 
1.พื้นที่ตําบลเกยชัย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  เนื้อที่ 2,260 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลไทรโรงโขน  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  เนื้อที ่1,800 ไร่ 

รวม  4,060  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่4 
1.พื้นที่ตําบลเตาปูน  อําเภอสอง  จังหวัดแพร่  เนื้อที่ 2,900 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลบ้านแก่ง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสโุขทัย  เนื้อที ่2,500 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลไทยชนะศึก,ทุ่งเสลี่ยม  อําเภอทุ่งเสลีย่ม  จังหวัดสุโขทัย  เนื้อที ่1,200 ไร่ 

รวม  6,600  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่5 
1.พื้นที่ตําบลโพธ์ิไพศาล  อําเภอกสุุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ 2,800 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลอุ่มจาน  อําเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  เนือ้ที่ 1,000 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสงั  จังหวัดหนองบัวลําภู  เนื้อที่ 700 ไร่ 
4.พื้นที่ตําบลนาใน  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ 1,400 ไร่ 
5.พื้นที่ตําบลกุดไฮ  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ 700 ไร่ 

รวม  6,600  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่6 
1.พื้นที่ตําบลทรายมูล,ท่ากระเสริม  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น  เนื้อที ่2,800 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลบัวบาน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เนื้อที ่1,960 ไร่ 
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3.พื้นที่ตําบลปาฝา  อําเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื้อที่ 840 ไร่ 
รวม  5,600  ไร่ 

โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่7 
1.พื้นที่ตําบลหัวเมือง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  เนื้อที่ 2,520 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลสงยาง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  เนื้อที ่2,200 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลบ้านไทย  อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที ่1,500 ไร่ 
4.พื้นที่ตําบลหนองบ่อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  เนื้อที่ 600 ไร่ 

รวม  6,820  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่8 
1.พ้ืนท่ีตําบลตะคุ  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อท่ี 1,526 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลห้วยต๊ิกชู  อําเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื้อท่ี 1,766 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลโคกว่าน  อําเภอละหานทราย  จังหวัดนครบุรีรัมย์  เนื้อท่ี 2,525 ไร่ 

รวม  5,817  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่9 
1.พ้ืนท่ีตําบลคู้ยายหมี  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื้อท่ี 1,900 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลวังหว้า  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  เนื้อท่ี 1,250 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลเมืองใหม่  อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื้อท่ี 1,300 ไร่ 

รวม  4,450  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่10 
1.พ้ืนท่ีตําบลบ้านต้ิว  อําเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เนื้อท่ี 3,000 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลไก่เส่า  อําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 

รวม  4,000  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่11 
1.พ้ืนท่ีตําบลบางบาล  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื้อท่ี 1,500 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลตะค่า  อําเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  เนื้อที่ 1,500 ไร่ 

รวม  3,000  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่12 
1.พ้ืนท่ีหนองน้อย,หนองขุ่น  อําเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  เนื้อท่ี 4,500 ไร่ 

รวม  4,500  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 13 
1.พ้ืนท่ีตําบลดอนชะเอม  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลทุ่งขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เนื้อท่ี 500 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลยางม่วง,ดอนขม้ิน  อําเภอท่ามะกา  จงัหวัดกาญจนบุรี  เนื้อที ่1,500 ไร่ 

รวม  4,000  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่14 
1.พ้ืนท่ีตําบลสามกระทาย  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อท่ี 1,700 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อท่ี 2,100 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลทรายทอง  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อที่ 1,600 ไร่ 

รวม  5,400  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่15 
1.พ้ืนท่ีตําบลขอนหาด  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อท่ี 2,150 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลโคกเจริญ  อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  เนื้อท่ี 1,585 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลเหล  อําเภอกะปง  จงัหวัดพังงา  เนื้อที่ 755 ไร่ 

รวม  4,490  ไร่ 
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โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่16 
1.พ้ืนท่ีตําบลบ้านใหม่  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  เนื้อท่ี 702 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลโคกชะงาย  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เนื้อท่ี 900 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลควนรู  อําเภอรัตนภูมิ  จังหวัดสงขลา  เนื้อท่ี 2,055 ไร่ 

รวม  3,657  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่17 
1.พ้ืนท่ีตําบลตรัง  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 560 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลลุโบะยิไร  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 680 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลม่วงเต้ีย  อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 850 ไร่ 
4.พ้ืนท่ีตําบลคอกกระบือ  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 800 ไร่ 

รวม  2,890  ไร่ 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 15.52% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 
P B W 

ระดับคะแนน 

R M 
คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงนํ้าหนัก 

 

ระดับ 

1 

ระดับ 

2 

ระดับ 

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

P1 B1 W1 80 85 90 95 100 R1 M1 W1xM1 

P2 B2 W2 80 85 90 95 100 R2 M2 W2xM2 

• • • 80 85 90 95 100 • • • 

• • • 80 85 90 95 100 • • • 

• • • 80 85 90 95 100 • • • 

P49 B49 W49 80 85 90 95 100 R49 M49 W49xM49 

นํ้าหนัก

รวม 

∑(B1-
B49) 

∑(W1-
W49)        ∑(WixMi) 

โดยท่ี  : 
     P  หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการ 
     B  หมายถึง  งบประมาณ 
     W  หมายถึง  สัดส่วนค่าน้ําหนักตามงบประมาณโครงการ 
     R  หมายถึง  ผลงานท่ีทําได้ 
     M  หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
     i  หมายถึง  จํานวนโครงการ ;  i =  1-49 (นับรายโครงการ) 
โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละโครงการ (M) จะคูณด้วยสัดส่วนค่าน้ําหนักคะแนนโครงการ (W) และนําผลรวมคะแนนท่ีได้เป็นคะแนน
ของตัวชี้วัด ∑(WixMi) 
 

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
40 50 60 70 80 90 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 
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3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

99.82% 96.89% 100% 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมรายงานข้อมูลมายังส่วนวิศวกรรม เป็นผู้เก็บรวบรวม 

และสรุปรายเดือน 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
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ตัวชี้วัด สจก-2.1  :  ร้อยละความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ความหมายของตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับความพึงพอใจในด้านการให้บริการของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 85 
 : ทุก สจด. 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 5.17% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด) 

 

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
100 100 100 100 100 100 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 88 
2  = ร้อยละ 89 
3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 91 
5  = ร้อยละ 92 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

89.38 91.13 89.79 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดรายงานข้อมูลมายังส่วนติดตามและประเมินผล เป็นผู้เก็บรวบรวม 

และสรุปรายเดือน ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
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ตัวชี้วัด สจก-3.1 :  ร้อยละความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจ้างของการก่อสรา้งงานจัดรูปทีดิ่น                       
และจัดระบบน้ํา (โครงการ) 

 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจ้างของการก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา 
(โครงการ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐  โครงการเป้าหมายการก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบนํ้า หมายถึง โครงการตามท่ี
ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ  
๐  ความสําเร็จในการจัดซ้ือจัดจ้างของการก่อสร้างฯแล้วเสร็จ ให้หมายถึงการดําเนินการ
เม่ือได้ผู้รับจ้าง 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
 

 

54  โครงการ 

โครงการท้ังหมด (จัดรูปท่ีดิน+คันคูน้ํา) 
จํานวน  54  โครงการ (95,293 ไร่) 
1.พ้ืนท่ีท้ังหมดงานจัดรูปท่ีดิน 5 โครงการ (8,060 ไร่)  ดังนี้ 
1. พ้ืนท่ีตําบลคําหยาด,ทางพระ  อําเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่างทอง  เนื้อท่ี 980 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลปะโค,เชียงเพ็ง  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
3. พ้ืนท่ีตําบลเมืองเก่า  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  เนื้อท่ี 1,950 ไร่ 
4. พ้ืนท่ีตําบลหอกลอง,ท้อแท้ อําเภอพรหมพิราม,วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อท่ี 1,130 ไร่ 
5. พ้ืนท่ีตําบลพังโคน,ม่วงไข่,ไฮหย่อง,เด่ือศรีคันไชย  อําเภอพังโคน,วานรนิวาส   
    จังหวัดสกลนคร  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีท้ังหมดงานคันคูน้ํา 49 โครงการ (87,233 ไร่)  ดังนี้ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่1 
1.พื้นที่ตําบลป่าพลู  อําเภอบ้านโฮง่  จังหวัดลําพนู  เนื้อที่ 5,660 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลบ้านแม  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที ่1,771 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลสันตสิุข  อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่ 1,735 ไร่ 

รวม  9,166  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่2 
1.พื้นที่ตําบลแม่อ้อ  อําเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย  เนื้อที่ 4,136 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลทุ่งกว๋าว  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  เนื้อที่ 2,047 ไร่ 

รวม  6,183  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่3 
1.พื้นที่ตําบลเกยชัย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  เนื้อที่ 2,260 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลไทรโรงโขน  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  เนื้อที ่1,800 ไร่ 

รวม  4,060  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่4 
1.พื้นที่ตําบลเตาปูน  อําเภอสอง  จังหวัดแพร่  เนื้อที่ 2,900 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลบ้านแก่ง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสโุขทัย  เนื้อที ่2,500 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลไทยชนะศึก,ทุ่งเสลี่ยม  อําเภอทุ่งเสลีย่ม  จังหวัดสุโขทัย  เนื้อที ่1,200 ไร่ 

รวม  6,600  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่5 
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1.พื้นที่ตําบลโพธ์ิไพศาล  อําเภอกสุุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ 2,800 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลอุ่มจาน  อําเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  เนือ้ที่ 1,000 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสงั  จังหวัดหนองบัวลําภู  เนื้อที่ 700 ไร่ 
4.พื้นที่ตําบลนาใน  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ 1,400 ไร่ 
5.พื้นที่ตําบลกุดไฮ  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ 700 ไร่ 

รวม  6,600  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่6 
1.พื้นที่ตําบลทรายมูล,ท่ากระเสริม  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น  เนื้อที ่2,800 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลบัวบาน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เนื้อที ่1,960 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลปาฝา  อําเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื้อที่ 840 ไร่ 

รวม  5,600  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่7 
1.พื้นที่ตําบลหัวเมือง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  เนื้อที่ 2,520 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลสงยาง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  เนื้อที ่2,200 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลบ้านไทย  อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที ่1,500 ไร่ 
4.พื้นที่ตําบลหนองบ่อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  เนื้อที่ 600 ไร่ 

รวม  6,820  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่8 
1.พ้ืนท่ีตําบลตะคุ  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อท่ี 1,526 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลห้วยต๊ิกชู  อําเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื้อท่ี 1,766 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลโคกว่าน  อําเภอละหานทราย  จังหวัดนครบุรีรัมย์  เนื้อท่ี 2,525 ไร่ 

รวม  5,817  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่9 
1.พ้ืนท่ีตําบลคู้ยายหมี  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื้อท่ี 1,900 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลวังหว้า  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  เนื้อท่ี 1,250 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลเมืองใหม่  อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื้อท่ี 1,300 ไร่ 

รวม  4,450  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่10 
1.พ้ืนท่ีตําบลบ้านต้ิว  อําเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เนื้อท่ี 3,000 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลไก่เส่า  อําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 

รวม  4,000  ไร่ 
 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่11 
1.พ้ืนท่ีตําบลบางบาล  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื้อท่ี 1,500 ไร่ 
2.พื้นที่ตําบลตะค่า  อําเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  เนื้อที่ 1,500 ไร่ 

รวม  3,000  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่12 
1.พ้ืนท่ีหนองน้อย,หนองขุ่น  อําเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  เนื้อท่ี 4,500 ไร่ 

รวม  4,500  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่13 
1.พ้ืนท่ีตําบลดอนชะเอม  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลทุ่งขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เนื้อท่ี 500 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลยางม่วง,ดอนขม้ิน  อําเภอท่ามะกา  จงัหวัดกาญจนบุรี  เนื้อที ่1,500 ไร่ 

รวม  4,000  ไร่ 
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โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่14 
1.พ้ืนท่ีตําบลสามกระทาย  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อท่ี 1,700 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อท่ี 2,100 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลทรายทอง  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อที่ 1,600 ไร่ 

รวม  5,400  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 15 
1.พ้ืนท่ีตําบลขอนหาด  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อท่ี 2,150 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลโคกเจริญ  อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  เนื้อท่ี 1,585 ไร่ 
3.พื้นที่ตําบลเหล  อําเภอกะปง  จงัหวัดพังงา  เนื้อที่ 755 ไร่ 

รวม  4,490  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 16 
1.พ้ืนท่ีตําบลบ้านใหม่  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  เนื้อท่ี 702 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลโคกชะงาย  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เนื้อท่ี 900 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลควนรู  อําเภอรัตนภูมิ  จังหวัดสงขลา  เนื้อท่ี 2,055 ไร่ 

รวม  3,657  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 17 
1.พ้ืนท่ีตําบลตรัง  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 560 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลลุโบะยิไร  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 680 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลม่วงเต้ีย  อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 850 ไร่ 
4.พ้ืนท่ีตําบลคอกกระบือ  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 800 ไร่ 

รวม  2,890  ไร่ 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 1.72% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : - 
 
 
 
 

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
40 50 60 70 80 90 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 
3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

96.47% 98.39% 100% 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม รายงานข้อมูล

มายังส่วนวิศวกรรม เป็นผู้เก็บรวบรวม และสรุปรายเดือน 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 

ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด/ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรม 
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ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 

ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด/ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรม 
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ตัวชี้วัด สจก-4.1 :   ร้อยละของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานจา้งท่ีปรึกษาจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปท่ีดินท่ีแล้วเสร็จตามแผน 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ การกํากับดูแลที่ปรึกษาในการจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ซ่ึงประกอบด้วย  
แผนการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม และ แผนการจดัรูปที่ดินประกอบด้วย แผนการ
จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม และ แผนการจัดรูปที่ดนิ โดยแสดงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ที่
เหมาะสมแก่การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามแผนกรอบงบประมาณ รวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน  
แนวทางการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบชลประทาน การ
บริหารและพัฒนาที่ดิน และการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการทําเกษตรกรรม 
๐ การจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินโดยที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ให้หมายถึง การดําเนินการของ
ที่ปรึกษาเมื่อได้สง่มอบงานท้ังสัญญา 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 1.72% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (ผลงานจ้างท่ีปรึกษาจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปท่ีดินท่ีแล้วเสร็จ  แผนงานท้ังหมดของ
การจ้างท่ีปรึกษาจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปท่ีดิน) X 100 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 
3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 (ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน) 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

- - - 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายไตรมาส 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : ส่วนวิศวกรรม ได้จัดจ้างท่ีปรึกษาและกํากับดูแลท่ีปรึกษาจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปท่ีดิน    

ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลเป็นรายไตรมาส 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
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ตัวชี้วัด สจก-4.2  : ร้อยละของจํานวนพื้นที่ที่สามารถดําเนินการประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (มาตรา 39) และ
เขตการจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 23) ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน (ฉบับ) 

 

ชื่อตัวชี้วัด : 
ร้อยละของจํานวนพื้นทีท่ี่สามารถดําเนินการประกาศเขตโครงการจดัรูปที่ดิน 
(มาตรา 39) และเขตการจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 23) ให้แล้วเสรจ็ตาม
แผนงาน (ฉบับ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หมายถึง คจจ.เห็นชอบแผนผังโครงการจัดรูป
ที่ดินและเสนอ คจก.เพื่อประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
การประกาศเขตเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง สจก.ได้พิจารณา
เห็นชอบกับแผนผังการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม และเสนออธิบดีเพื่อประกาศ
เขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 
 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  (จํานวน 30 ฉบับ) 

 : 
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
1. โครงการจัดรูปท่ีดิน 3 ฉบับ 
2. โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 27 ฉบับ  

น้ําหนักตัวชี้วัด : 1.72% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (จํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถดําเนินการส่งเร่ืองฯ ได้แล้วเสร็จ  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีต้องส่งเร่ืองฯ
ท้ังหมดตามแผนงาน) X 100 

 

เป้าหมายรายเดือน 
(ระดับ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
40 50 60 70 80 90 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 
3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

- - - 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายไตรมาส 

 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : สํานักงานจัดรูปที่ดินและโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมรวบรวมข้อมูลพร้อม

ทั้งแผนผังเพื่อเสนอ   
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนกฎหมายจัดรูปท่ีดิน 
โทร.0-2241-3058 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนกฎหมายจัดรูปท่ีดิน 
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โทร.0-2241-3058 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
ผู้อํานวยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 
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ตัวชี้วัด สจก-5.1 :  ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะก่อน ระหว่าง และ 
                         หลังการก่อสร้าง   
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการ
ก่อสร้าง 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐  การจัดมวลชนสัมพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์งานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้าในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การอบรม ดูงาน เป็นต้น แบ่งเป็นระยะดังนี้ 
ก่อนโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือขยายงานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้า 
- การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้า 
- ประชุมเพ่ือจัดทําบันทึกยินยอมงานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้า 
- ประชุมชี้แจงเนื้อท่ีแปลงกรรมสิทธ์ิ 
- ประชุมชี้แจงรูปแบบผังแปลงการก่อสร้าง(ออกแบบ) 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือส่งมอบพ้ืนท่ีการก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้า  (แจ้งให้หยุดการ

ทําการเพาะปลูกเพ่ือส่งพ้ืนท่ีให้ผู้รับจ้าง) 
- ประชุมจัดต้ัง/ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ใช้น้ํางานจัดระบบนํ้า 
ระหว่างโครงการ 
- ประชุมชี้แจงข้ันตอนงานการก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้า 
- ประชุมชี้แจงการวางแนวก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดิน 
- ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมรับมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างงานจดัรูปท่ีดิน (ก่อนตรวจรับงาน) 
หลังโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเก็บเอกสารสิทธิท่ีดิน 
- ประชุมชี้แจงการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปท่ีดิน 
- ประชุมจัดต้ัง/ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ใช้น้ํางานจัดรูปท่ีดิน 
- อบรมเกษตรกรหลักสูตรต่างๆ 
- ประชุมแก้ไขปัญหาร้องเรียน/การขออนุญาตต่างๆ 
- ประชุมเผยแพร่งานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้า 
- อบรมกลุ่มผู้ใช้น้ําและถ่ายโอนภารกิจงานจัดระบบนํ้า 

เงื่อนไข  ไม่นับรวมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้  สื่อโทรทัศน์ / 
สื่อวิทยุกระจายเสียง / สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่ออินเทอร์เน็ต / ป้ายประชาสัมพันธ์ (Bill Bord) / 
สื่อกิจกรรม / สื่อนิทรรศการ / สื่อคลีนิคเกษตรกร 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  

 : 378  คร้ัง 
(สจด. ละ 7 คร้ัง จํานวน 26 หน่วย / โครงการละ 4 คร้ัง (ผจก.) จํานวน 49 โครงการ 

น้ําหนักตัวชี้วัด : 15.52% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์  จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตาม
แผน) X 100 

 

เป้าหมายรายเดือน : มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
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(ร้อยละ) 70 75 80 85 90 95 100 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 = ร้อยละ 96 
2 = ร้อยละ 97 
3 = ร้อยละ 98 
4 = ร้อยละ 99 
5 = ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

100 % (444 คร้ัง) 107 % (276 คร้ัง) 112.18% (304 คร้ัง) 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม รายงานข้อมูล

มายังส่วนติดตามและประเมินผลเป็นผู้เก็บรวบรวม และรายเดือน 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด / ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรม 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด / ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรม 
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ตัวชี้วัด สจก-6.1 (ชป21) :  ร้อยละของการจัดทําโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาทีแ่ล้วเสร็จตามแผนงาน  
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดทําโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาท่ีแล้วเสร็จตามแผน 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐  พิจารณาจากโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการทํางานท่ีแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ และโครงการต่อเนื่องท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ท้ังนี้ไม่รวมโครงการวิจัย
และพัฒนาต่อเนื่องท่ีแล้วเสร็จในปีถัดไป 
๐  พิจารณาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่ี สจก. ดําเนินการเองเท่านั้น 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (ชป21)         ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (เสร็จสิ้น 1 ก.ย.59) 
 : การประเมินผลโครงการจัดรูปท่ีดิน (4 โครงการ) 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 5.17% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : ค่าเฉลี่ยรวมของร้อยละผลการดําเนินงานของแต่ละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายรายเดือน 
(ระดับ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
40 50 60 70 80 90 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 50 
2  = ร้อยละ 75 
3  = ร้อยละ 100 
4  = ร้อยละ 100 (เสร็จสิ้น 15 ก.ย.59) 
5  = ร้อยละ 100 (เสร็จสิ้น 1 ก.ย.59) 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
100 % 

(2  โครงการ) 
100 % 

(2  โครงการ) 
100 % 

(2  โครงการ) 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : ราย 3 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นผู้ดําเนินการและรวบรวมโครงการวิจัยและพัฒนา  

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
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ตัวชี้วัด สจก-7.1 (ชป24.2) :  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐  พิจารณาผลสาํเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสํานัก/กอง โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) ท้ังนี้ ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 
๐  การคํานวณ จะไม่รวมงบประมาณท่ีประหยัดได้และไม่ได้นําเงินดังกล่าวไปใช้จา่ยใน
โครงการอ่ืนต่อ ท้ังนี้ ต้องรายงานเงนิท่ีประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้
ประกอบการประเมิน 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (ชป24.2)   ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
 : งบลงทุน จํานวน 682,862,620 บาท (เปลี่ยนแปลงได้ตามใบโอนจัสรรงบประมาณ) 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 15.25% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ÷ วงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนท่ี
ได้รับ) x 100 

 

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
60 65 70 75 80 85 90 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 78 
2  = ร้อยละ 81 
3  = ร้อยละ 84 
4  = ร้อยละ 87 
5  = ร้อยละ 90 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

95.63 97.22 99.08 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายเดือน  

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดและโครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมจะ
รายงานข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายเงินท่ีเป็นเอกสาร / ระบบการรายงานผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ (Online) โดยส่วนติดตามและประเมินผลเป็นผู้รวบรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด/ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือ
เกษตรกรรม 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
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ตัวชี้วัด 8.1 (ชป27): ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน  
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนา
สมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มี
เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาอย่างเป็นธรรม 
เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการทํางานเป็นทีม 
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทํางาน อันจะนําไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร      
๐ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการทํางาน เพื่อให้บุคลากรทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร 

2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมท้ังมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี มี
แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณี
ปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรที่เหมาะสม 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (ชป27)       ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 85 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 5.17% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนด้านท้ังหมด
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 65 
2  = ร้อยละ 70 
3  = ร้อยละ 75 
4  = ร้อยละ 80 
5  = ร้อยละ 85 

 
 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

78.43 79.58 79.16 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายปี 

 

แหล่งข้อมูล/ : สบค. เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
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วิธีการเก็บข้อมูล 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  
โทร.0-2669-3553 
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ตัวชี้วัด 9.1 (ชป28): ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : 
KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ)  พจิารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการตัดการความรู้
ของสํานัก/กอง หมวด 1 –  7  โดยการตรวจประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บคลงัความรู้ของ
สํานกั/กอง  กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
ค่าเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจดัการความรู้ระดับสํานกั/กอง หมวดที ่1 – 7 
   ระดับ  1  ค่าเฉลีย่คะแนน  1.00 – 1.50  คะแนน 
   ระดับ  2  ค่าเฉลีย่คะแนน  1.51 – 2.00  คะแนน 
  ระดับ  3   ค่าเฉลี่ยคะแนน  2.01 – 2.50  คะแนน 
   ระดับ  4   ค่าเฉลี่ยคะแนน  2.51 – 3.00  คะแนน 
   ระดับ  5  ค่าเฉลีย่คะแนน  3.01 – 5.00  คะแนน 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (ชป28)      ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา     ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 5.17% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1  = 1.00 – 1.50  คะแนน 
ระดับ 2  = 1.51 – 2.00  คะแนน 
ระดับ 3  = 2.01 – 2.50  คะแนน 
ระดับ 4  = 2.51 – 3.00  คะแนน 
ระดับ 5  = 3.01 – 5.00  คะแนน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

3.49 3.49 ระดับ 5 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายปี 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : คณะทํางาน KM สจก.  

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : คณะทํางาน KM สจก. 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะทํางาน KM สจก. 
คณะทํางาน KM กรมชลประทาน 
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ตัวชี้วัด สจก-10.1 (ชป29.2): คุณภาพเว็บไซด์ของสาํนกั/กอง 
 

ชื่อตัวชี้วัด : คุณภาพเว็บไซด์สํานัก/กอง 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐  คุณภาพเว็บไซด์ของสํานัก/กองตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
๐  ภายใต้ website ของ สจก. มีwebpage ของแต่ละ ผจก./สจด./ส่วน/ฝ่าย การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใดๆ ใน webpage สจก. ให้อิสระในการดําเนินการ และ webpage ของ 
สจด. ให้เชื่อมโยงกับ website ของจังหวัดนั้นๆ และในส่วนของ ผจก. ให้เชื่อมโยงกับ
สํานักชลประทาน 
๐  คณะทํางาน Website สจก. เป็นผู้ติดตามและประเมินตนเอง 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (ชป29.2)   ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 5.17% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายละเอียดการดําเนินการจะต้องเรียงตามลําดับและไม่ข้ามข้ันตอน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1  = 10  คะแนน 
ระดับ  2  = 30  คะแนน 
ระดับ  3  = 50  คะแนน 
ระดับ  4  = 70  คะแนน 
ระดับ  5  = 100  คะแนน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : รายปี 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : คณะทํางาน  Website สจด. เป็นผู้ติดตามและควบคุม Web page 

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : คณะทํางาน Website สจด. 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะทํางาน Website สจด. 
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การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสํานัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด 
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดําเนินงานตามขั้นตอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 
1 1.โครงสร้างเว็บไซต์ 

  1.1 มีเว็บไซต์สํานัก/กอง ท่ีสามารถเข้าถึงได้ (1 คะแนน) 
  1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
     (1) หน้าหลัก  (1 คะแนน) 
     (2) เกี่ยวกับองค์กรประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน) 
        -  โครงสร้างหน่วยงาน 
        -  หน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ 
        -  ยุทธศาสตร์ของสํานัก/กอง 
     (3) คํารับรองการปฏิบัติราชการประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน) 
        -  คํารับรองปฏิบัติราชการ 
        -  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
     (4) ติดต่อเรา ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน) 
        -  ท่ีต้ังหน่วยงาน 
        -  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
     (5) ผังเว็บไซต์ (Site Map)  (1 คะแนน) 
  1.3 มีผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลและผูดู้แลเว็บไซต์อย่างชัดเจนและสามารถติอต่อได ้(1 คะแนน) 

10 

2 
(1+2) 

2.การออกแบบเว็บไซต์ 
  2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแต่ละหน้าเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน  
(5 คะแนน) 
  2.2 มีรูปแบบ  โครงสร้างสี  ตัวอักษร และภาพท่ีปรากฏเหมาะสมกับหน่วยงานราชการ 
สื่อถึงภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร มีการใช้เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์กรท่ีถูกต้อง  
(5 คะแนน) 
  2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดเพ้ียน (5 คะแนน) 
  2.4 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี และข้อมูลสําคัญง่ายต่อการเขา้ถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป  
(5 คะแนน) 

20 

3 
(1+2+3) 

3.การเชื่อมโยง (Link) 
  3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสํานัก/กอง/โครงการ
ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน (4 คะแนน) 
  3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหาภายใน (4 คะแนน) 
  3.3 การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของ
โปรแกรม (4 คะแนน) 
  3.4 มีข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน (4 คะแนน) 
  3.5 มีบริการ Download โปรแกรมต่างๆ (4 คะแนน) 

20 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ  
4 

(1+2+3+4) 
4.การใช้เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ 
  4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ตามความ
เหมาะสม (5 คะแนน) 
  4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก (5 
คะแนน) 

20 
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  4.3 มีเคร่ืองมือสําหรับเก็บข้อมูล การเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ เช่น จํานวนคร้ังการเข้าเย่ียม
ชม (5 คะแนน) 
  4.4 มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Socail Network ของหน่วยงานของตน 
เช่น Facebook หรือ Fan page หรืออ่ืนๆ (5 คะแนน) 

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

5.การ Update และการแสดงผลข้อมูล 
  5.1 มีคําสั่งแต่งต้ัง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ี
ทันสมัย และแสดงวันท่ีมีการปรับปรุงข้อมูลคร้ังล่าสุด (10 คะแนน) 
  5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลท่ีเผยแพร่ (10 
คะแนน) 
  5.3 มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) 

30 

 รวม 100 
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ตัวชี้วัด สจก-10.2 (ชป29.1):  ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน ์
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ของสํานักท่ีมีงบรายจ่ายลงทุน 
เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ ของสํานักตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การ
บันทึกข้อมูลท่ัวไป กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ  
๐ พิจารณาจากจาํนวนช่องข้อมูลท่ีต้องบันทึกในระบบท้ังหมด 44 ช่อง (ข้ันตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง แผน ผล จํานวน 38 ช่อง และข้อมูลแผนท่ีประมาณการ 6 ช่อง) ตัวอย่างเชน่ 
รายการ ก.  บันทึก 36 ช่อง (36/44) x 100 = 81.81% 
รายการ ข.  บันทึก 38 ช่อง (38/44) x 100 = 86.36% 
รายการ ค.  บันทึก 44 ช่อง (44/44) x 100 = 100.00% 
รวม          (ก+ข+ค) / 3 
               (81.81+86.36+100.00) / 3 = ค่าเฉลีย่ 89.39 
                                            คะแนน    = 2.8780 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (ชป29.1)      ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 5.17% 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ :              ช่องรายการท่ีบันทึก 
        ช่องรายการทั้งหมดท่ีต้องบันทึก 

 

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
100 100 100 100 100 100 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 
3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

94.32 99.17 99.93 
 

 
 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : 

๐ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งรายงานทุกวันจันทร์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน 
๐ บันทึกผลการจัดซ้ือจัดจ้าง Cash flow และ Plus ในระบบติดตามออนไลน์ 
๐ บันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบติดตามออนไลน์ บันทึกข้อมูลทุกวันอังคาร 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด และโครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม บันทึก

ข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้าง Cash flow บันทึกผลการปฏิบัติงานและ Plus ในระบบติดตาม

X 100 
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ผลการการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งข้อมูลท่ีเป็นรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณมาท่ีส่วนติดตามและประเมินผล ซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59 

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจดัระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจดัระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
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