
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

กรมชลประทาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1. คํารับรองระหว่าง 
 
         นายณรงค์ ลีนานนท ์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ผู้รับคํารับรอง 

 
 

และ 
 

   
นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผู้ทําคํารับรอง 

 
 
2. ข้าพเจ้า นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง  ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรม

ชลประทาน   พร้อมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ของ
กรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้        
 

3. คํารับรองน้ีใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  โดยจะนําผล
การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองน้ีไปเช่ือมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี  

 
4. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่   กรอบการประเมินผล  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  นํ้าหนัก  ข้อมูลพ้ืนฐาน  

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

ขอให้คํารับรองกับรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดแต่
ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้
ให้คํารับรองไว้ 





สจก-9. องคก์รมกีารจดัการ
ความรู้

สจก-8.บุคลากรมีสมรรถนะ
และขวัญกาํลังใจในการ
ทํางาน  

สจก-7. มีระบบฐานข้อมลูและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสม

  สจก-5. ประชาชน ชุมชน 
   และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมี

ส่วนร่วม 
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แผนท่ียุทธศาสตร์สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง

สจก-6. มกีารบริหาร
งบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

 สจก-4.  การเตรียมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้าง
เปน็ไปตามแผนงาน

สจก-2. มงีานจดัรูปท่ีดนิ
และจดัระบบน้าํในพืน้ท่ี
ชลประทานเพื่อการใชน้้าํ
อย่างมปีระสิทธิภาพ

สจก-3. เกษตรกรได้รับความพงึ
พอใจในดา้นการให้บริการของ
สํานกังานจดัรูปท่ีดนิจังหวดั

สจก-1. การปรับเปลีย่น
การใชน้้าํภาคเกษตรมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

 
 
หมายเหตุ :               แสดงเป้าประสงค์ของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

 สจก_3





ความเชื่อมโยงของเปา้ประสงคภ์ายใต้แผนที่ยทุธศาสตร์ของสาํนกังานจัดรปูทีด่นิกลางกบัแผนที่
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน (ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการน้ําอย่าง 
บรูณาการ ตามวัตถุประสงคก์ารใชน้้ํา) 

สจก-5. ประชาชน 
ชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
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สจก-6. มีการบริหาร
งบประมาณอย่างมีระสิทธิ
ภาพ

สจก-4.  การเตรยีมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไป
ตามแผนงาน

SG2 การบริหารจัดการน้ําโดยให้ทกุภาคส่วนไดร้บัน้ําท่ีมีคณุภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีในแตล่ะปี

แผนท่ียุทธศาสตร์กรมชลประทาน แผนท่ียุทธศาสตร์สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง

สจก-2. มีงานจัดรูปท่ีดิน
และจัดระบบนํ้าในพ้ืนท่ี
ชลประทานเพ่ือการใช้นํ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

สจก-3. เกษตรกรได้รับความ
พึงพอใจในด้านการให้บริการ
ของสํานักงานจัดรูปท่ีดิน
จังหวัด

   อาคารชลประทานอยู่

  ในสภาพพร้อมใช้งาน
ผู้ใช้นํ้ามีความพึงพอใจจากการบริหารนํ้า

SG3 การปรับเปลี่ยนการใช้นํ้าภาค
เกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การก่อสร้างซ่อมแซมและ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน

มีการวางแผนและดําเนนิการ
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้ที่เหมาะสม
ในงานชลประทาน

 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการทํางานบนฐานดิจิตัล 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้
ประโยชน์ในงานชลประทาน

SG8. เพ่ิมเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้นํ้า

มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย
SG9. ได้รับการสนับสนนุจากท้องถิ่น
และจังหวัดในการพัฒนาโครงการ

สจก-7. มีระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม

สจก-8.บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
กําลังใจในการทํางาน  

สจก-9. องค์กรมีการจัดการความรู้

สจก-1. การปรับเปลี่ยนการใช้นํ้า
ภาคเกษตรมีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

 
 

 

 

รูปแสดงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ภายใต้แผนที่ยุทธศาสตร์ของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางกับแผนท่ียุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน 

หมายเหตุ             แสดงเป้าประสงค ์

                                   แสดงเป้าประสงค์พ้ืนฐานของกรมท่ีควรจะมีในระดับสํานัก/กอง 

                                  แสดงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ระดับสํานัก/กองกับเป้าประสงค์ระดับกรม 



เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัและการให้น้ําหนกัตัวชี้วดัของสํานกังานจดัรูปทีด่นิกลาง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
สจก.-1.การปรับเปลี่ยนการใช้น้ําภาคเกษตร 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9 
(20.93%) 

สจก.-1.1(k9) อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสร้างจัดรูปที่ดิน
เพ่ิมขึ้น (Cropping Intensity) (ร้อยละ) 
สจก-2.1 (opk9) ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินตาม
แผนงาน (โครงการ) 

3 
(6.98%) 

สจก-2. มีงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําในพ้ืนท่ี
ชลประทานเพ่ือการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

สจก-2.2 (opk9)  ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ําตาม
แผนงาน (โครงการ) 

3 
(6.98%) 

สจก-3. เกษตรกรได้รับความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

สจก-3.1 (opk22)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 
(6.98%) 

สจก-4.1 ร้อยละของงานจ้างท่ีปรึกษาออกแบบท่ีแล้วเสร็จตาม
แผน 

3 
(6.98%) 

สจก-4. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน 

สจก-4.2 ร้อยละของจํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถดําเนินการประกาศ
เขตโครงการจัดรูปท่ีดิน (มาตรา 39) และเขตการจัดระบบนํ้า
เพ่ือเกษตรกรรม (มาตรา 23) ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน (ฉบับ) 

1 
(2.33%) 

สจก-5.1 (k19)  ร้อยละของจํานวนโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการ
ร่วมมือในงานชลประทาน (ร้อยละ) 

3 
(6.98%) 

สจก-5. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

สจก-5.2 ร้อยละของจํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์
ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง 

3 
(6.98%) 

สจก-4. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน 

สจก-4.1 ร้อยละของงานจ้างท่ีปรึกษาออกแบบท่ีแล้วเสร็จตาม
แผน 

3 
(6.98%) 

สจก-6. มีการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สจก-6.1 (opk12)  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน  

3 
(6.98%) 

สจก-7.1 (opk17.1)  คุณภาพเว็บไซด์ของสํานัก/กอง  3 
(6.98%) 

สจก-7.ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสม 

สจก-7.2 (opk17.2)  ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตามออนไลน์  

3 
(6.98%) 

สจก-8.บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน 

สจก-8.1 (opk19.1)   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติงาน 

3 
(6.98%) 

สจก-9 องค์กรมีการจัดการความรู้ สจก-9.1 (opk21)  ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

3 
(6.98%) 

 รวม 43 
(100%) 

 

 สจก_2



ตัวชี้วัด นํ้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนของสํานักงานจดัรูปที่ดินกลาง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก ระดับ

คะแนน 1 
ระดับ

คะแนน 2
ระดับ

คะแนน 3 
ระดับ

คะแนน 4 
ระดับ

คะแนน 5 
9 

(20.93%) 10 15 20 25 30 
สจก.-1.1(k9) อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสร้าง
จัดรูปที่ดินเพ่ิมขึ้น (Cropping Intensity) 
(ร้อยละ) 
สจก-2.1 (opk9) ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดรูป
ท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 

3 
(6.98%) 

60 70 80 90 100 

สจก-2.2 (opk9)  ร้อยละของงานก่อสร้างงาน
จัดระบบนํ้าตามแผนงาน (โครงการ) 

3 
(6.98%) 

60 70 80 90 100 

สจก-3.1 (opk22)  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3 
(6.98%) 

65 70 75 80 85 

สจก-4.1 ร้อยละของงานจ้างท่ีปรึกษาออกแบบท่ี
แล้วเสร็จตามแผน 

3 
(6.98%) 

50 75 100 100 
(

100 
(เสร็จก่อน 15 ก.ย.60) เสร็จก่อน 1 ก.ย60) 

สจก-4.2 ร้อยละของจํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ดําเนินการประกาศเขตโครงการจดัรูปท่ีดิน (มาตรา 
39) และเขตการจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรม 
(มาตรา 23) ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน (ฉบับ) 

1 
(2.33%) 

80 85 90 95 100 

สจก-5.1 (k19)  ร้อยละของจํานวนโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีการดําเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน 
(ร้อยละ) 

3 
(6.98%) 

60 65 70 75 80 

สจก-5.2 ร้อยละของจํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัด
มวลชนสัมพันธ์ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการ
ก่อสร้าง 

3 
(6.98%) 96 97 98 99 100 

สจก-6.1 (opk12)  ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  

3 
(6.98%) 

81 83 85 87 89 

สจก-7.1 (opk17.1)  คุณภาพเว็บไซด์ของสํานัก/
กอง  

3 
(6.98%) 

10 คะแนน 30 คะแนน 50 คะแนน 70 คะแนน 100 คะแนน 

สจก-7.2 (opk17.2)  ร้อยละของการบันทึกข้อมูล
ในระบบติดตามออนไลน์  

3 
(6.98%) 

80 85 90 95 100 

สจก-8.1 (opk19.1)   ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

3 
(6.98%) 

65 70 75 80 85 

สจก-9.1 (opk21)  ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

3 
(6.98%) 

60 70 80 90 100 

รวม (12 ตัวชี้วัด) 43 
(100%)      

 

 สจก_3



รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สจก-1.1  : (k9) อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสรา้งจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (Cropping Intensity)  
(หน่วย : ร้อยละ) 
ชื่อตัวชี้วัด : อัตราการใช้ท่ีดินในเขตก่อสร้างจัดรูปท่ีดินเพ่ิมข้ึน (Cropping Intensity)  

(หน่วย : ร้อยละ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ําในเขตก่อสร้างจัดรูปท่ีดินโดยพิจารณาจากการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (Cropping Intensity) 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์         ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 30  
น้ําหนักตัวชี้วัด : 9 (20.93%)   
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

 
= (จํานวนพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน ÷ จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขต
ก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน) x100  สูตรในการคํานวณ 
เทียบกับก่อนดําเนินการ (ในปีปกติท่ีมีน้ําต้นทุน) 

 
 

: 

1  = ร้อยละ 10 
2  = ร้อยละ 15 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 20 
4  = ร้อยละ 25 
5  = ร้อยละ 30 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน : 
NA NA NA 

 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายปี 

 

แหล่งข้อมูล/ : วิธีการเก็บข้อมูล 
ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม นํามาประมวลผล และสรุป 

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
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ตัวชี้วัด สจก-2.1  : (opk9)  ร้อยละของงานก่อสรา้งงานจัดรูปที่ดินตามแผนงาน (โครงการ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานจดัรูปท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 
๐ จํานวนโครงการที่ได้รับการก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดิน หมายถึง โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้าง
งานจัดรูปท่ีดินแล้วตามท่ีได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 

ความหมายของตัวชี้วัด : 
๐ โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดินแล้วเสร็จหมายถึง โครงการท่ีได้รับการก่อสร้าง
งานจัดรูปท่ีดินตามรายงานท่ีผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานรายงานผลการดําเนินงานถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดําเนินการเอง 
๐ ไม่นับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไม่สามารถควบคุมได้ 
๐ ไม่นับกรณีท่ีเกษตรกรเปล่ียนใจไม่เข้าร่วมโครงการฯ 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์         ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  

4  โครงการ  

 

พ้ืนท่ีท้ังหมด  7,640 ไร่ 
1. พ้ืนท่ีตําบลดงลิง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เนื้อท่ี 2,250 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลม่วงไข่  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
3. พ้ืนท่ีตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
4.พื้นที่ตําบลหัวเขา  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  เนื้อที่ 1,390 ไร่ 
 

น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

: ระดับคะแนน 

P B W ระดับ 

1 

ระดับ 

2 

ระดับ 

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

R M 
คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงนํ้าหนัก 

P1 B1 W1 60 70 80 90 100 R1 M1 W1xM1 

P2 B2 W2 60 70 80 90 100 R2 M2 W2xM2 

• • • 60 70 80 90 100 • • • 

• • • 60 70 80 90 100 • • • 

• • • 60 70 80 90 100 • • • 

P4 B4 W4 60 70 80 90 100 R4 M4 W4xM4 

สูตรในการคํานวณ 

 

นํ้าหนัก

รวม 

∑(B1-
B4) 

∑(W1-
W4)        ∑(W4xM4)

 

โดยท่ี  : 

     P  หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการ 

     B  หมายถึง  งบประมาณ 

     W  หมายถึง  สัดส่วนค่าน้ําหนักตามงบประมาณโครงการ 
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     R  หมายถึง  ผลงานท่ีทําได้ 

     M  หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
     i  หมายถึง  จํานวนโครงการ ;  i =  1-4 (นับรายโครงการ) 
โดยคะแนนท่ีได้ในแต่ละโครงการ (M) จะคูณด้วยสัดส่วนค่าน้ําหนักคะแนนโครงการ (W) และนําผลรวมคะแนนท่ีได้เป็นคะแนน
ของตัวชี้วัด ∑(WixMi) 
 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป้าหมายรายเดือน : 
40 50 60 70 80 90 100 (ร้อยละ) 

 

: 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน : 
83.72% 92.01% 76.47 % 

 

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-2.2  : (opk9)   ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ําตามแผนงาน (โครงการ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานจดัระบบนํ้าตามแผนงาน (โครงการ) 
๐ จํานวนโครงการท่ีได้รับการก่อสร้างงานจัดระบบนํ้า หมายถึง โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้าง
งานจัดระบบน้ําแล้วตามท่ีได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 

ความหมายของตัวชี้วัด : 
๐ โครงการท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้ําแล้วเสร็จหมายถึง โครงการท่ีได้รับการก่อสร้าง
งานจัดระบบน้ําตามรายงานท่ีผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานรายงานผลการดําเนินงานถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดําเนินการเอง 
๐ ไม่นับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไม่สามารถควบคุมได้ 
๐ ไม่นับกรณีท่ีเกษตรกรเปล่ียนใจไม่เข้าร่วมโครงการฯ 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์         ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  

54 โครงการ  

: 

พ้ืนท่ีท้ังหมด  87,170 ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่1 
1. พื้นที่ตําบลบ้านแม  อําเภอสนัป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที ่1,767 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลสันติสุข  อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที ่918 ไร่ 
3. พื้นที่ตําบลบ้านธิ  อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพนู  เนื้อที่ 1,900 ไร่ 

รวม  4,585  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่2 
1. พื้นที่ตําบลแมอ่้อ  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ 1,000 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลศรีถ้อย  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ 3,100 ไร่ 
3. พื้นที่ตําบลบ้านเอ้ือม  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  เนื้อที่ 1,790 ไร่ 

รวม  5,890  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่3 
1. พื้นที่ตําบลตะคร้อ  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  เนื้อที ่4,500 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลบ้านพร้าว  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  เนื้อที ่2,450 ไร่ 

รวม  6,950  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่4 
1. พื้นที่ตําบลเตาปูน  อําเภอสอง  จังหวัดแพร่  เนื้อที่ 1,500 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลท่าขุนราม  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  เนื้อที่ 850 ไร่ 
3. พื้นที่ตําบลบ้านแก่ง  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  เนื้อที่ 900 ไร่ 
4. พื้นที่ตําบลนาบ่อคํา  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  เนื้อที ่600 ไร่ 

รวม  3,850  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่5 
1. พื้นที่ตําบลโพธิ์ไพศาล  อําเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที ่700 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลอุ่มจาน  อําเภอประจักษ์ศิลปาคม  จงัหวัดอุดรธานี  เนื้อที่ 1,900 ไร่ 
3. พื้นที่ตําบลนาด้วง  อําเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  เนื้อที่ 1,500 ไร่ 
4. พื้นที่ตําบลโนนสัง  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  เนื้อที่ 1,000 ไร่ 
5. พื้นที่ตําบลบ่อแก้ว  อําเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที ่1,100 ไร่ 

รวม  6,200  ไร่ 
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โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่6 
1. พื้นที่ตําบลทรายมูล  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น  เนื้อที ่2,931 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลปาฝา  อําเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื้อที่ 1,085 ไร่ 
3. พื้นที่ตําบลบัวบาน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เนื้อที ่1,504 ไร่ 

รวม  5,520  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่7 
1. พื้นที่ตําบลบ้านไทย  อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที ่1,400 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลน้ําอ้อม  อําเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  เนื้อที ่1,200 ไร่ 
3. พื้นที่ตําบลหัวเมือง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  เนื้อที่ 1,100 ไร่ 
4. พื้นที่ตําบลม่วง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  เนื้อที่ 500 ไร่ 

รวม  4,200  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่8 
1. พ้ืนท่ีตําบลหนองแก้ว,เปาะ  อําเภอกันทรารมย์,บึงบูรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลโคกว่าน,หนองไทร,สะเดา  อําเภอละหานทราย,นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  
    เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 
3. พ้ืนท่ีตําบลตะคุ  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อท่ี 1,330 ไร่ 
4. พ้ืนท่ีตําบลดงใหญ่,ตลาดไทร  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อท่ี 700 ไร่ 

รวม  6,030  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่9 
1. พ้ืนท่ีตําบลคู้ยายหมี  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื้อท่ี 1,400 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลวังหว้า  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 
3. พ้ืนท่ีตําบลแก่งดินสอ  อําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  เนื้อท่ี 870 ไร่ 
4. พ้ืนท่ีตําบลกองดิน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 

รวม  4,270  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่10 
1. พ้ืนท่ีตําบลห้วยหวาย  อําเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เนื้อท่ี 2,500 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลหนองแซง  อําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 
3. พ้ืนท่ีตําบลห้วยไร่  อําเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เนื้อท่ี 1,200 ไร่ 

รวม  4,700  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่11 
1. พ้ืนท่ีตําบลจรเข้สามพัน  อําเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เนื้อท่ี 1,400 ไร่ 

รวม  1,400  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่12 
1. พ้ืนท่ีหนองน้อย  อําเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  เนื้อท่ี 6,600 ไร่ 

รวม  6,600  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 13 
1. พ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ่  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เนื้อท่ี 200 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลทุ่งขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 
3. พื้นที่ตําบลท่าผา  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เนื้อที ่1,000 ไร่ 
4. พ้ืนท่ีตําบลทุ่งขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 
5. พ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ่  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เนื้อท่ี 800 ไร่ 

รวม  4,000  ไร่ 
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โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่14 
1. พ้ืนท่ีตําบลสามกระทาย  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อท่ี 2,300 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อท่ี 2,000 ไร่ 

รวม  4,300  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่15 
1. พ้ืนท่ีตําบลนางหลง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อท่ี 2,624 ไร่ 
2. พื้นที่ตําบลเหล  อําเภอกะปง  จังหวัดพังงา  เนือ้ที่ 757 ไร่ 
3. พ้ืนท่ีตําบลลําแก่น  อําเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  เน้ือท่ี 492 ไร่ 
4. พ้ืนท่ีตําบลเกาะขันธ์  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อท่ี 552 ไร่ 

รวม  4,425  ไร่ 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่16 
1. พ้ืนท่ีตําบลบ้านใหม่  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  เนื้อท่ี 6,000 ไร่ 
2. พ้ืนท่ีตําบลป่าพะยอม  อําเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  เนื้อท่ี 5,000 ไร่ 

รวม  11,000  ไร ่
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที ่17 
1.พ้ืนท่ีตําบลบางเขา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 
2.พ้ืนท่ีตําบลกอลํา  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 850 ไร่ 
3.พ้ืนท่ีตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เนื้อท่ี 700 ไร่ 
4.พ้ืนท่ีตําบลเกาะสะท้อน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เนื้อท่ี 700 ไร่ 

รวม  3,250  ไร่ 
 

น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

: ระดับคะแนน 

P B W ระดับ 

1 

ระดับ 

2 

ระดับ 

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

5 

R M 
คะแนนเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนัก 

P1 B1 W1 60 70 80 90 100 R1 M1 W1xM1 

P2 B2 W2 60 70 80 90 100 R2 M2 W2xM2 

• • • 60 70 80 90 100 • • • 

• • • 60 70 80 90 100 • • • 

• • • 60 70 80 90 100 • • • 

P54 B54 W54 60 70 80 90 100 R54 M54 W54xM54 

สูตรในการคํานวณ 

 

นํ้าหนัก

รวม 

∑(B1-
B54) 

∑(W1-
W54)        ∑(W54xM54)

โดยท่ี  : 

     P  หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการ 

     B  หมายถึง  งบประมาณ 

     W  หมายถึง  สัดส่วนค่าน้ําหนักตามงบประมาณโครงการ 
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     R  หมายถึง  ผลงานท่ีทําได้ 

     M  หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
     i  หมายถึง  จํานวนโครงการ ;  i =  1-54 (นับรายโครงการ) 
โดยคะแนนท่ีได้ในแต่ละโครงการ (M) จะคูณด้วยสัดส่วนค่าน้ําหนักคะแนนโครงการ (W) และนําผลรวมคะแนนท่ีได้เป็นคะแนน
ของตัวชี้วัด ∑(WixMi) 
 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป้าหมายรายเดือน : 
40 50 60 70 80 90 100 (ร้อยละ) 

 

: 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : 
96.89% 100%  99.21% เป้าหมาย 

 

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-3.1  : (opk22) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ความหมายของตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับความพึงพอใจในด้านการให้บริการของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 85 
 : ทุก สจด. 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

: (สูตรในการคํานวณ ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด) 

 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป้าหมายรายเดือน : 
100 100 100 100 100 100 100 (ร้อยละ) 

 

: 

1  = ร้อยละ 65 
2  = ร้อยละ 70 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 75 
4  = ร้อยละ 80 
5  = ร้อยละ 85 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : เป้าหมาย ร้อยละ 91.13 ร้อยละ 89.79 ร้อยละ 91.25 
 

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-4.1 :  ร้อยละของงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบท่ีแล้วเสร็จตามแผน 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานจา้งท่ีปรึกษาออกแบบท่ีแล้วเสร็จตามแผน 

ความหมายของตัวชี้วัด : 
๐ พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่งานออกแบบจัดรูปที่ดินโดยที่ปรึกษาตามที่ได้รับอนุมัติใน
ปีงบประมาณ  
๐ การออกแบบจัดรูปที่ดินโดยที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ให้หมายถึง การดําเนินการเม่ือไดผู้รั้บจ้าง 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (เสร็จก่อน1ก.ย.60) 

พ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวน  24,7100 ไร่ 
1. งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา โครงการอ่างเก็บน้ํามวกเหล็ก  เนื้อท่ีประมาณ 
4,100 ไร่ 

 : 2. งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา โครงการอ่างเก็บน้ําประแสร์  เนื้อท่ีประมาณ 
15,000 ไร่ 
3. งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา โครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลวง  เนื้อท่ีประมาณ ถ
5,000 ไร่ 
 

น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (จํานวนงานออกแบบท่ีแล้วเสร็จ   จํานวนงานออกแบบตามแผนงาน) x 100 
 

: 

1  = ร้อยละ 50 
2  = ร้อยละ 75 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 100 
4  = ร้อยละ 100 (เสร็จก่อน15ก.ย.60) 
5  = ร้อยละ 100 (เสร็จก่อน1ก.ย.60) 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ข้อมูลพ้ืนฐาน/ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มีในคํารับรองฯ : เป้าหมาย (เนื่องจากไม่มีงานจ้างท่ี

ปรึกษา) 
 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ : วิธีการเก็บข้อมูล 
ส่วนวิศวกรรม ได้จัดจ้างท่ีปรึกษาออกแบบงานจดัรูปท่ีดิน ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลเป็นรายเดือน 
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ผู้กํากับตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 

 

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

 

ชื่อตัวชี้วัด : 
ร้อยละของจํานวนพื้นทีท่ี่สามารถดําเนินการประกาศเขตโครงการจดัรูปที่ดิน 
(มาตรา 39) และเขตการจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 23) ให้แล้วเสรจ็ตาม
แผนงาน (ฉบับ) 
การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หมายถึง คจจ.เห็นชอบแผนผังโครงการจัดรูป
ที่ดินและเสนอ คจก.เพื่อประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

ความหมายของตัวชี้วัด : การประกาศเขตเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง สจก.ได้พิจารณา
เห็นชอบกับแผนผังการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม และเสนออธิบดีเพื่อประกาศ
เขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 
 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  (จํานวน 20 ฉบับ) 

 : 
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
1. โครงการจัดรูปท่ีดิน 3 ฉบับ 
2. โครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 17 ฉบับ  

น้ําหนักตัวชี้วัด : 1 (2.33%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

: (สูตรในการคํานวณ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถดําเนินการส่งเรื่องฯ ได้แล้วเสร็จ  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีต้องส่งเร่ืองฯ
ท้ังหมดตามแผนงาน) X 100 

 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป้าหมายรายเดือน : 
40 50 60 70 80 90 100 (ระดับ) 

 

: 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : 
- - 0 เป้าหมาย ฉบับ 

 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายไตรมาส 

 
แหล่งข้อมูล/ 

: วิธีการเก็บข้อมูล 
สํานักงานจัดรูปที่ดินและโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมรวบรวมข้อมูลพร้อม

ทั้งแผนผังเพื่อเสนอ   
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมายจัดรูปท่ีดิน 
โทร.0-2241-3058 
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ผู้อํานวยการส่วนกฎหมายจัดรูปท่ีดิน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : โทร.0-2241-3058 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
ผู้อํานวยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 
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ตัวชี้วัด สจก-5.1 : (k19) ร้อยละของจํานวนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีการดําเนินการแบบมีส่วน
ร่วมในระดับ การร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) (ร้อยละ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : 
ร้อยละของจํานวนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วม
ในระดับ การร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) (ร้อยละ) 
เป็นตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่ ไปสู่
ระดับสูงสุดของการสร้างความมีส่วนร่วมคือการเสริมอํานาจการบริหารจัดการนํ้าใน
ระดับ 4 การร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

งานจัดรูปที่ดิน หมายถึง การจัดทําบันทึกยินยอมในการจัดรูปที่ดิน และการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน (ตัวแทนจากเจ้าของที่ดินโดยการคัดเลือกกันเองและให้
ผู้บริหารท้องถิ่นในพ้ืนที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง) พิจารณาผังโครงการเบ้ืองต้นร่วมกับ
เจ้าหน้าที่  
งานจัดระบบน้ํา หมายถึง การจัดต้ังคณะกรรมการจัดระบบน้ําชุมชน (ตัวแทนจาก
เจ้าของที่ดินโดยการคัดเลือกกันเองและให้ผู้บริหารท้องถ่ินในพ้ืนที่เป็นกรรมการโดย
ตําแหน่ง) พิจารณาจัดทําระบบชลประทาน ถนน หรือทางลําเลียงในไร่นา ฯลฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ และการจัดทําบันทึกยินยอมให้ดําเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ตนเอง  
 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

: 
= (

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ

ในงานชลประทานกับประชาชนในพ้ืนท่ี (ระดับ 4) ÷ จํานวนโครงการเก่ียวกับ 
การพัฒนาแหล่งน้ําท้ังหมด) x 100 

 
 

มีนาคม 
60 

เมษายน
60 

พฤษภาคม
60 

มิถุนายน
60 

กรกฎาคม
60 

สิงหาคม
60 

กันยาย60 เป้าหมายรายเดือน : 

      
(ร้อยละ) 

จด. 4 โครงการ/ 
จก. 54 โครงการ 

 

 

: 

1  = ร้อยละ 60 
2  = ร้อยละ 65 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 70 
4  = ร้อยละ 75 
5  = ร้อยละ 80 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน : 
ยังไม่มีการวัด ยังไม่มีการวัด ยังไม่มีการวัด 

 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ : สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดรายงานข้อมูลมายังส่วนติดตามและประเมินผล เป็นผู้เก็บ

 สจก_16



วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวม และสรุปรายเดือน โดยเก็บข้อมูลที่เป็นหลักฐาน ดังนี้ 
1. บันทึกยินยอมในการจัดรูปที่ดิน 
2. บันทึกยินยอมให้ดําเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ตนเอง (จัดระบบนํ้า) 
3. รายงานการประชุมการจัดต้ังคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน/จัดระบบน้ําชุมชน 
4. รายงานประชุมการพิจารณาตัดสินใจฯ ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน/

จัดระบบน้ําชุมชน 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด / ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  
โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด / ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 
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ตัวชี้วัด สจก-5.2 :  ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะก่อน ระหว่าง และ 
                       หลังการก่อสร้าง   
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการ
ก่อสร้าง 
๐  การจัดมวลชนสัมพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์งานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบนํ้าในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การอบรม ดูงาน เป็นต้น แบ่งเป็นระยะดังนี้ 
ก่อนโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือขยายงานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบน้ํา 
- การศึกษาดูงานในพื้นท่ีจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบน้ํา 
- ประชุมเพ่ือจัดทําบันทึกยินยอมงานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบน้ํา 
- ประชุมชี้แจงเนื้อท่ีแปลงกรรมสิทธ์ิ 
- ประชุมชี้แจงรูปแบบผังแปลงการก่อสร้าง(ออกแบบ) 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือส่งมอบพ้ืนท่ีการก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบน้ํา  (แจ้งให้หยุดการ

ทําการเพาะปลูกเพ่ือส่งพ้ืนท่ีให้ผู้รับจ้าง) 
- ประชุมจัดต้ัง/ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ใช้น้ํางานจัดระบบนํ้า 
ระหว่างโครงการ 

ความหมายของตัวชี้วัด : 
- ประชุมชี้แจงข้ันตอนงานการก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบน้ํา 
- ประชุมชี้แจงการวางแนวก่อสร้างงานจัดรูปท่ีดิน 
- ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างจัดรูปท่ีดิน 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมรับมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างงานจดัรูปท่ีดิน (ก่อนตรวจรับงาน) 
หลังโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเก็บเอกสารสิทธิท่ีดิน 
- ประชุมชี้แจงการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปท่ีดิน 
- ประชุมจัดต้ัง/ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ใช้น้ํางานจัดรูปท่ีดิน 
- อบรมเกษตรกรหลักสูตรต่างๆ 
- ประชุมแก้ไขปัญหาร้องเรียน/การขออนุญาตต่างๆ 
- ประชุมเผยแพร่งานจัดรูปท่ีดิน/จัดระบบน้ํา 
- อบรมกลุ่มผู้ใช้น้ําและถ่ายโอนภารกิจงานจัดระบบนํ้า 

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

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  

 : 344  ครั้ง 
(สจด. ละ 7 ครั้ง จํานวน 26 หน่วยงาน / โครงการละ 3 ครั้ง (จก.) จํานวน 54 โครงการ 

น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 

ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

 

: (สูตรในการคํานวณ จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์  จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตาม
แผน) X 100 
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มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน : 
70 75 80 85 90 95 100 

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 
 

: 

1 = ร้อยละ 96 
2 = ร้อยละ 97 

เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ร้อยละ 98 
4 = ร้อยละ 99 
5 = ร้อยละ 100 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : 
107 % (276 เป้าหมาย ครั้ง) 112.18% (304 ครั้ง) 107.94% (408 ครั้ง) 

 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายเดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ : วิธีการเก็บข้อมูล 
สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด/โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม รายงานข้อมูล
มายังส่วนติดตามและประเมินผลเป็นผู้เก็บรวบรวม และรายเดือน 

 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  

ผู้กํากับตัวชี้วัด : โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด / ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรม 

 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด / ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรม 
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ตัวชี้วัด สจก-6.1 : (opk12)   ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ความหมายของตัวชี้วัด : 

เป็นการพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีเป็นการเบิกจ่ายของกรมหรือทุกสํานัก กอง ของ
กรมชลประทานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวม
เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 89 
 : งบลงทุน จํานวน 750,000,000 บาท (เปลี่ยนแปลงได้ตามใบโอนจัสรรงบประมาณ) 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

: = (สูตรในการคํานวณ จํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการมีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ÷
จํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับการจัดสรรท้ังหมด) x100 

 

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

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 
 

: 

1  = ร้อยละ 81 
2  = ร้อยละ 83 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 85 
4  = ร้อยละ 87 
5  = ร้อยละ 89 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : เป้าหมาย ร้อยละ 97.22 ร้อยละ 99.08 ร้อยละ 99.37 
 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายเดือน  

 

แหล่งข้อมูล/ 
: วิธีการเก็บข้อมูล 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดและโครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมจะ
รายงานข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายเงินท่ีเป็นเอกสาร / ระบบการรายงานผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ (Online) โดยส่วนติดตามและประเมินผลเป็นผู้รวบรวม 

 
 
 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : โทร.0-2669-3553 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด/ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือ
เกษตรกรรม 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
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 ตัวชี้วัด สจก-7.1 : (opk17.1)    คุณภาพเว็บไซด์ของสํานัก/กอง 
 

ชื่อตัวชี้วัด : คุณภาพเว็บไซด์สํานัก/กอง 
๐  คุณภาพเว็บไซด์ของสํานัก/กองตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

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

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ระดับ 5 (100  คะแนน) 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายละเอียดการดําเนินการจะต้องเรียงตามลําดับและไม่ข้ามข้ันตอน 

 

ระดับ 1  = 10  คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ  2  = 30  คะแนน 
ระดับ  3  = 50  คะแนน 
ระดับ  4  = 70  คะแนน 
ระดับ  5  = 100  คะแนน 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : เป้าหมาย ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายปี 

 

แหล่งข้อมูล/ : วิธีการเก็บข้อมูล 
คณะทํางาน  Website สจก. เป็นผู้ติดตามและควบคุม Web page 

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : คณะทํางาน Website สจก. 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะทํางาน Website สจก. 
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การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคณุภาพเว็บไซต์ ของสํานัก/กอง และหน่วยงานภายในสงักัด 
เกณฑ์การใหค้ะแนนกรณีเปน็ตัวชี้วัดแผนการดําเนินงานตามขัน้ตอนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 
1 1. โครงสร้างเว็บไซต์ 

    1.1 มีเว็บไซต์ สํานัก/กอง ท่ีสามารถเข้าถึงได้  (1 คะแนน) 
    1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
         (1)  หน้าหลัก  (1 คะแนน) 

    (2)  เกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้  (2 คะแนน) 
- โครงสร้างหน่วยงาน 
- หน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ 
- ยุทธศาสตร์ ของ สํานัก/กอง 

    (3)   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังน้ี  (2 คะแนน) 
            -   คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
            -   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 

          (4)  ติดต่อเรา ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้  (1 คะแนน) 
  -   ท่ีตั้งหน่วยงาน 
  -   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

          (5)  ผังเว็บไซต์ (Site Map)  (1 คะแนน) 
   1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้  (1 คะแนน) 
   1.4 มีคําแถลงการณ์สงวนลิขสทิธ์ิ (copyright)ตามเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (1 คะแนน) 

10 
 

2 
 

2. การออกแบบเว็บไซต์ 
    2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแต่ละหน้าเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน(5 คะแนน) 
    2.2 มีรูปแบบ โครงสร้างสี อักษร และภาพท่ีปรากฏเหมาะสมตามมาตรฐานของทางราชการและ

หน่วยงาน มีการส่ือถึงภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ขององค์กร
ท่ีถูกต้อง  (5 คะแนน) 

    2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง (5  คะแนน) 
    2.4 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลท่ีเหมาะสม และข้อมูลท่ีสําคัญง่ายต่อการเข้าถึง   (5 คะแนน) 

20 

3 
 

3. การเชื่อมโยง (Link) 
    3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสํานัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัด  

กรมชลประทาน  (3 คะแนน) 
    3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความต้องสอดคล้องกับเนื้อหา

ภายใน  (3 คะแนน) 
    3.3 การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม 

(3 คะแนน) 
    3.4 มีบริการ Download โปรแกรมต่างๆ  (3 คะแนน) 
    3.5มีการเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ(4 คะแนน) 
    3.6 มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมในงานชลประทาน (KM) 

(4 คะแนน) 

20 
 

4 
 

4. การใช้เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ 
    4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง  ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ตามความเหมาะสม 
(4 คะแนน)  
    4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก (4 คะแนน) 
    4.3 มีเครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูล การเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ เช่น จํานวนคร้ังการเข้าเย่ียมชม (3 

20 
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 
คะแนน) 

    4.4 มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงานของตน เช่น  
Facebook หรือ Fan page  หรืออ่ืนๆ  (4 คะแนน) 

4.5 เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ทุกบราวเซอร์โดยไม่ผิดเพ้ียน (4 คะแนน) 
5 5. การ Update และการแสดงผลข้อมูล 

    5.1 มีคําสั่งแต่งต้ัง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์มีข้อมูลท่ีทันสมัย 
และแสดงวันท่ีการปรับปรุงข้อมูลคร้ังล่าสุด  (6 คะแนน) 

    5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลท่ีเผยแพร่(6 คะแนน) 
    5.3 มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (6 คะแนน) 
    5.4 แสดง Navigation ท่ีชัดเจนของหน่วยงาน (6 คะแนน) 
    5.5 สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น Tablet และ Smart phone 

(Web Responsive)  (6 คะแนน) 

30 

 รวม 100 
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ตัวชี้วัด สจก-7.2 : (opk17.2)  ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน ์
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ 
๐ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ของสํานักท่ีมีงบรายจ่ายลงทุน 
เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ ของสํานักตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การ
บันทึกข้อมูลท่ัวไป กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ  

ความหมายของตัวชี้วัด : ๐ พิจารณาจากจาํนวนช่องข้อมูลท่ีต้องบันทึกในระบบท้ังหมด 44 ช่อง (ขั้นตอนการจัดซ้ือ
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 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

:              ช่องรายการท่ีบันทึก สูตรในการคํานวณ 
        ช่องรายการทั้งหมดท่ีต้องบันทึก 

X 100 

 

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

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 
 

: 

1  = ร้อยละ 80 
2  = ร้อยละ 85 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 90 
4  = ร้อยละ 95 
5  = ร้อยละ 100 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : เป้าหมาย ร้อยละ 99.17 ร้อยละ 99.93 ร้อยละ 99.70 
 

: 

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

ความถ่ีในการเก็บ ๐ บันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบติดตามออนไลน์ บันทึกข้อมูลทุกวันอังคาร 
ข้อมูล/รายงาน  
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แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล 

: 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด และโครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม บันทึก
ข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้าง Cash flow บันทึกผลการปฏิบัติงานและ Plus ในระบบติดตาม
ผลการการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งข้อมูลท่ีเป็นรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณมาท่ีส่วนติดตามและประเมินผล ซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 60 

 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : โทร.0-2669-3553 
ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจดัระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

 

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : โทร.0-2669-3553 
ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจดัระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 
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ตัวชี้วัด 8.1 : (opk19.1)  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน  
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
๐ บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนา
สมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มี
เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาอย่างเป็นธรรม 
เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทํางานเป็นทีม 
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทํางาน อันจะนําไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร      

ความหมายของตัวชี้วัด : 
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 

:  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี กลุ่มตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

:  ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 85 
น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

: (สูตรในการคํานวณ ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนด้านท้ังหมด
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 

 

: 

1  = ร้อยละ 65 
2  = ร้อยละ 70 

เกณฑ์การให้คะแนน 3  = ร้อยละ 75 
4  = ร้อยละ 80 
5  = ร้อยละ 85 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/ : 
79.58 79.16 79.56 เป้าหมาย 

 

ความถ่ีในการเก็บ : ข้อมูล/รายงาน 
รายปี 

 

แหล่งข้อมูล/ : วิธีการเก็บข้อมูล 
สบค. เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผู้กํากับตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  
โทร.0-2669-3553 

 

 สจก_27



 สจก_28

ตัวชี้วัด สจก-9.1  : (Opk21) ร้อยละของคู่มือการปฏิบติังาน (Work Manual) ที่ดําเนนิการแล้วเสร็จตามแผน    
(หน่วย : ร้อยละ)  

 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน    

ความหมายของตัวชี้วัด : 

ความสําเร็จของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การท่ีหน่วยงานในสังกัดกรม
ชลประทาน ได้มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)  แล้วเสร็จตามแผนจัดการ
ความรู้ของสํานัก/กอง ประจําปีงบประมาณ มีการตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  
นําคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ท่ีเป็นคู่มือการปฏิบัติงานใน
คลังความรู้ของสํานัก/กอง โดยมีเนื้อหา และรูปแบบ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนด 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work  Manual)  หมายถึง  เอกสารท่ีหน่วยงานจัดทําข้ึนมาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบคุลากรในหน่วยงาน โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียด
การทํางานท่ีมีจุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดของกระบวนการปฏิบัติงานนัน้ และสามารถปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธีและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

กลุ่มตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์               ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา   ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  
น้ําหนักตัวชี้วัด : 3 (6.98%) 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : (จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการแล้วเสร็จภายในกําหนดและมีการเผยแพร่÷
จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีต้องดําเนินการตามแผน) x100 

 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป้าหมายรายเดือน 
(ระดับ) 

: 
40 50 60 70 80 90 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1  = ร้อยละ 60 
2  = ร้อยละ 70 
3  = ร้อยละ 80 
4  = ร้อยละ 90 
5  = ร้อยละ 100  

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ข้อมูลพ้ืนฐาน/
เป้าหมาย : 

NA NA NA 
 

ความถ่ีในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน : ราย 3 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล : คณะทํางาน KM สจก.เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผล  

 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : คณะทีมงาน KM สจก. 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะทีมงาน KM สจก. (เลขานุการคณะทีมงาน) 
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