
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

กรมชลประทาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. คํารับรองระหวาง 
 
         นายประพิศ จันทรมา รองอธิบดีฝายกอสราง 

 
 

และ 
 

ผูรับคํารับรอง 

   
นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

 
ผูทําคํารับรอง 

 
2. ขาพเจา นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  ขอใหการยืนยันแผนยุทธศาสตรของ

กรมชลประทาน   พรอมท้ังจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนท่ียุทธศาสตรของหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคของกรมชลประทาน มาตามแนบทายนี้        
 

3. คํารับรองนี้ใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563  โดยจะนํา
ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  

 
4. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก   กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพ้ืนฐาน  

เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
 
 
5. ขาพเจา นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ 4 

แลว  ขอใหคํารับรองกับรองอธิบดีฝายกอสรางวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน หรือมีคุณภาพท่ีดีในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามท่ีไดใหคํารับรองไว 
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6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ  

 
 
 

     
           (นายประพิศ จันทรมา)                      (นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย) 

                รองอธิบดีฝายกอสราง         ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
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หมายเหตุ :               แสดงเปาประสงคของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง





ความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางกับแผนท่ี

ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยาง 

บูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา) 

 
รูปแสดงความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางกับแผนท่ียุทธศาสตรของกรม
ชลประทาน 

หมายเหต ุ            แสดงเปาประสงค 

                                   แสดงเปาประสงคพ้ืนฐานของกรมท่ีควรจะมีในระดับสํานัก/กอง 

                                  แสดงความเช่ือมโยงของเปาประสงคระดับสํานัก/กองกับเปาประสงคระดับกรม 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดและการใหนํ้าหนักตัวชี้วัดของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

สจด.-1.การปรับเปลี่ยนการใชนํ้าภาคเกษตร 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จด.-1 (k9) อัตราการใชท่ีดินในเขตกอสรางจัดรูปท่ีดิน
เพ่ิมข้ึน (Cropping Intensity) (รอยละ) 

20.0% 
(9) 

สจด-2. มีงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบนํ้าในพ้ืนท่ี
ชลประทานเพ่ือการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

จด-2 (opk9) รอยละของงานกอสรางงานจัดรูปท่ีดินตาม
แผนงาน (โครงการ) 

20.0% 
(9) 

จด-3 (opk9)  รอยละของงานกอสรางงานจัดระบบนํ้าตาม
แผนงาน (โครงการ) 

20.0% 
(9) 

สจด-3. เกษตรกรไดรับความพึงพอใจในดานการ
ใหบริการของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

จด-4 (opk22)  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 6.67% 
(3) 

สจด-4. มีการบริหารงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จด-5 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
(รอยละ) 

6.67% 
(3) 

สจด-5.ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีเหมาะสม 

จด-6 (opk17.1)  คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง 6.67% 
(3) 

สจด-6.บุคลากรมสีมรรถนะและขวัญกําลังใจใน
การทํางาน 

จด-7 (opk19.1)   รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ปฏิบัติงาน 

6.67% 
(3) 

สจด-7 องคกรมีการจดัการความรู จด-8 (opk21)  รอยละของคูมือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

6.67% 
(3) 

 รวม 100% 
(42 คะแนน) 
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ตัวชี้วัด นํ้าหนัก และเกณฑการใหคะแนนของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ
คะแนน 2 

ระดับ
คะแนน 3 

ระดับ
คะแนน 4 

ระดับ
คะแนน 5 

จด.-1 (k9) อัตราการใชท่ีดินในเขตกอสรางจัด
รูปท่ีดินเพ่ิมข้ึน (Cropping Intensity) (รอย
ละ) 

20.0% 
(9) 10 15 20 25 30 

จด-2 (opk9) รอยละของงานกอสรางงานจัดรูป
ท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 

20.0% 
(9) 

60 70 80 90 100 

จด-3 (opk9)  รอยละของงานกอสรางงาน
จัดระบบนํ้าตามแผนงาน (โครงการ) 

20.0% 
(9) 

60 70 80 90 100 

จด-4 (opk22)  รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

6.67% 
(3) 

65 70 75 80 85 

จด-5 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม (รอยละ) 

6.67% 
(3) 

68 76 84 92 100 

ไตรมาส1 4 11 18 25 32 
ไตรมาส2 30 36 42 48 54 
ไตรมาส3 49 56 63 70 77 
ไตรมาส4 72 79 86 93 100 

จด-6 (opk17.1)  คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง  6.67% 
(3) 

10 คะแนน 30 คะแนน 50 คะแนน 70 คะแนน 100 คะแนน 

จด-7 (opk19.1)   รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการปฏิบัติงาน 

6.67% 
(3) 

65 70 75 80 85 

จด-8 (opk21)  รอยละของคูมือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

6.67% 
(3) 

60 70 80 90 100 

รวม (8 ตัวชี้วัด) 100%      
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด จด-1 : (k9) อัตราการใชท่ีดินในเขตกอสรางจัดรูปท่ีดินเพ่ิมข้ึน (Cropping Intensity)  
(หนวย : รอยละ) 

ชื่อตัวชี้วัด : 
อัตราการใชท่ีดินในเขตกอสรางจดัรูปท่ีดินเพ่ิมข้ึน (Cropping Intensity)  
(หนวย : รอยละ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจดัการนํ้าในเขตกอสรางจดัรูปท่ีดินโดยพิจารณาจากการ
ใชประโยชนท่ีดินในการเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร (Cropping Intensity) 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร         ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 
การประเมินผลตัวชี้วัด  ประเมินผลตวัช้ีวัดตามผลการบริหารยุทธศาสตรกรมชลประทาน 
เปาหมาย : รอยละ 30  
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 20.0 % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

สูตรในการคํานวณ  
= (จํานวนพ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีดินในเขตกอสรางจัดรูปท่ีดิน ÷ จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขต
กอสรางจัดรูปท่ีดิน) x100  
เทียบกับกอนดําเนินการ (ในปปกติท่ีมีนํ้าตนทุน) 

ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสาํเร็จรายป 
 

เปาหมายรายเดือน 
(รอยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ไมม ี

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

1  = รอยละ 10 
2  = รอยละ 15 
3  = รอยละ 20 
4  = รอยละ 25 
5  = รอยละ 30 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

- - - -  
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
รายป 

 

แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
สวนตดิตามและประเมินผล เปนผูเก็บขอมูลภาคสนาม นํามาประมวลผล และสรุป 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผจจ.1-35 ท่ีเก่ียวของ 

 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผจจ.1-35 ท่ีเก่ียวของ 

 



 

สจก_5  

ตัวช้ีวัด จด-2 : (opk9)  รอยละของงานกอสรางงานจัดรูปท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของงานการกอสรางงานจดัรูปท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ จํานวนโครงการท่ีไดรับการกอสรางงานจัดรูปท่ีดิน หมายถึง โครงการท่ีไดดําเนินการกอสราง
งานจัดรูปท่ีดินแลวตามท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 
๐ โครงการท่ีไดดําเนินการกอสรางงานจัดรูปท่ีดินแลวเสร็จหมายถึง โครงการท่ีไดรับการกอสราง
งานจัดรูปท่ีดินตามรายงานท่ีผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผลการดําเนินงานถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดําเนินการเอง 
๐ ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไมสามารถควบคุมได 
๐ ไมนับกรณีท่ีเกษตรกรเปลี่ยนใจไมเขารวมโครงการฯ 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร         ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 
การประเมินผลตัวชี้วัด  ประเมินผลตัวช้ีวัดตามผลการกําหนดแผนงานประจําปและการตั้งงบประมาณ 
เปาหมาย : รอยละ 100  
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 20.0 % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 

P B W 

ระดับคะแนน 

R M 
คะแนนเฉล่ีย

ถวงน้ําหนัก 

 

ระดบั 

1 

ระดบั 

2 

ระดบั  

3 

ระดบั  

4 

ระดบั  

5 

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 • • • 

P3 B3 W3 60 70 80 90 100 R3 M3 W3xM3 

น้ําหนัก

รวม 

∑(B1-
B3) 

∑(W1-
W3) 

       ∑(W3xM3) 

 

โดยท่ี  : 

     P  หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการ 

     B  หมายถึง  งบประมาณ 

     W  หมายถึง  สัดสวนคานํ้าหนักตามงบประมาณโครงการ 

     R  หมายถึง  ผลงานท่ีทําได 

     M  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 
     i  หมายถึง  จํานวนโครงการ ;  i =  1-3 (นับรายโครงการ) 
โดยคะแนนท่ีไดในแตละโครงการ (M) จะคูณดวยสัดสวนคานํ้าหนักคะแนนโครงการ (W) และนําผลรวมคะแนนท่ีไดเปนคะแนน
ของตัวช้ีวัด ∑(WixMi) 
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ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสาํเร็จรายป 
 
 

เปาหมายรายเดือน 
(รอยละ) 

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

 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

92.01 76.47 94.38 82.3  
 
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
รายเดือน 

 

แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
ผจจ.1-35 รายงานขอมลูมายังสวนวิศวกรรม เปนผูเก็บรวบรวม และสรุปรายเดือน 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
ผจจ.1-35 

 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
ผจจ.1-35 

 



 

สจก_7  

ตัวช้ีวัด จด-3 : (opk9)   รอยละของงานกอสรางงานจัดระบบน้ําตามแผนงาน (โครงการ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของงานการกอสรางงานจดัระบบนํ้าตามแผนงาน (โครงการ) 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ จํานวนโครงการท่ีไดรับการกอสรางงานจัดระบบนํ้า หมายถึง โครงการท่ีไดดําเนินการกอสราง
งานจัดระบบนํ้าแลวตามท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 
๐ โครงการท่ีไดดําเนินการกอสรางงานจัดระบบนํ้าแลวเสร็จหมายถึง โครงการท่ีไดรับการกอสราง
งานจัดระบบนํ้าตามรายงานท่ีผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผลการดําเนินงานถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดําเนินการเอง 
๐ ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไมสามารถควบคุมได 
๐ ไมนับกรณท่ีีเกษตรกรเปลี่ยนใจไมเขารวมโครงการฯ 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร         ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 
การประเมินผลตัวชี้วัด  ประเมินผลตัวช้ีวัดตามผลการกําหนดแผนงานประจําปและการตั้งงบประมาณ 
เปาหมาย : รอยละ 100  
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 20.0 % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 

P B W 

ระดับคะแนน 

R M 
คะแนนเฉล่ียถวง

น้ําหนัก 

 

ระดบั 

1 

ระดบั 

2 

ระดบั  

3 

ระดบั  

4 

ระดบั  

5 

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 • • • 

P40 B40 W40 60 70 80 90 100 R40 M40 W40xM40 

น้ําหนัก

รวม 

∑(B1-
B40) 

∑(W1-
W40) 

       ∑(W40xM40) 

โดยท่ี  : 

     P  หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการ 

     B  หมายถึง  งบประมาณ 

     W  หมายถึง  สัดสวนคานํ้าหนักตามงบประมาณโครงการ 

     R  หมายถึง  ผลงานท่ีทําได 

     M  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 
     i  หมายถึง  จํานวนโครงการ ;  i =  1-40 (นับรายโครงการ) 
โดยคะแนนท่ีไดในแตละโครงการ (M) จะคูณดวยสัดสวนคานํ้าหนักคะแนนโครงการ (W) และนําผลรวมคะแนนท่ีไดเปนคะแนน
ของตัวช้ีวัด ∑(WixMi) 
 
 
 
 



 

สจก_8  

ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสาํเรจ็รายป 
 

เปาหมายรายเดือน 
(รอยละ) 

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

 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

100.0 99.21 94.36 96.6  
 
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
รายเดือน 

 

แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
 ผจจ.1-35 รายงานขอมูลมายังสวนวิศวกรรม เปนผูเก็บรวบรวม และสรุปรายเดือน 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
ผจจ.1-35 

 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรม 
โทร.0-2241-5062 
ผจจ.1-35 

 
 



 

สจก_9  

ตัวช้ีวัด จด-4  : (opk22) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
ความหมายของตัวชี้วัด : เกษตรกรไดรับความพึงพอใจในดานการใหบริการของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร               ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 

การประเมินผลตัวชี้วัด  
ประเมินผลตัวช้ีวัดตามแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขามารับบริการท่ี
สํานักงาน 

เปาหมาย : รอยละ 85 
 : ผจจ.1-35 
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 6.67 % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 
(ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด) 

ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสาํเร็จรายป 
 

เปาหมายรายเดือน 
(รอยละ) 

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

 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 

ขอมูลพ้ืนฐาน/
เปาหมาย 

: 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

รอยละ 91.13 รอยละ 89.79 รอยละ 91.25 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

89.60 91.25 na na  
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
รายเดือน 

 

แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
ผจจ.1-35 รายงานขอมูลมายังสวนติดตามและประเมินผล เปนผูเก็บรวบรวม และสรุปราย
เดือน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผจจ.1-35 

 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผจจ.1-35 

 
 



 

สจก_10  

ตัวช้ีวัด จด-5  : (opk13) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (รอยละ) 
 

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

เปนการพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีเปนการเบิกจายของกรมหรือทุกสํานัก กอง ของกรม
ชลประทาน เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ท้ังน้ีไมรวมเงิน
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน
งบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร               ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 
การประเมินผลตัวชี้วัด   
เปาหมาย  รอยละ 100 
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 6.67 % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 
(จํานวนเงินงบประมาณภาพรวมท่ีสวนราชการมีผลการเบิกจายในปงบประมาณ ÷ จํานวนเงิน
งบประมาณภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับการจัดสรรท้ังหมด) x100 

ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายไตรมาส (ไตรมาส1-4) 
 

เปาหมายรายเดือน 
(รอยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
       

 
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ไตรมาส 1 4 11 18 25 32 
ไตรมาส 2 30 36 42 48 54 
ไตรมาส 3 49 56 63 70 77 
ไตรมาส 4 72 79 86 93 100 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

99.08 99.37 na na 98.77 
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
รายไตรมาส 

 

แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
ผจจ.1-35 รายงานขอมูลมายังสวนตดิตามและประเมินผล เปนผูเก็บรวบรวม และสรุปรายไตรมาส 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผจจ.1-35 

 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 
ผจจ.1-35 

 
 
 
 



 

สจก_11  

ตัวช้ีวัด จด-6 : (opk17.1)  คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กอง 
 

ชื่อตัวชี้วัด : คุณภาพเว็บไซดสํานัก/กอง 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐  คุณภาพเว็บไซดของสํานัก/กองตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 
๐  ภายใต website ของ สจก. มีwebpage ของแตละ ผจก./สจด./สวน/ฝาย การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใดๆ ใน webpage สจก. ใหอิสระในการดําเนินการ และ webpage ของ 
สจด. ใหเช่ือมโยงกับ website ของจังหวัดน้ันๆ และในสวนของ ผจก. ใหเช่ือมโยงกับ
สํานักชลประทาน 
๐  คณะทํางาน Website สจก. เปนผูติดตามและประเมินตนเอง 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร               ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 
การประเมินผลตัวชี้วัด  ประเมินผลตัวช้ีวัดตามเกณฑท่ีกําหนด 
เปาหมาย : ระดับ 5 (100  คะแนน) 
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 6.67  % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 
เกณฑของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายละเอียดการดาํเนินการจะตองเรยีงตามลําดับและไมขามข้ันตอน 

ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสาํเร็จรายป 
 
 
 

เปาหมายรายเดือน 
(รอยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ไมม ี
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ระดับ 5 ระดับ 5 - -  
 
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
รายป 

 

แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
คณะทํางาน  Website สจด. เปนผูติดตามและควบคมุ Web page 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด : คณะทํางาน Website สจด. 
 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : คณะทํางาน Website สจด. 
 



 

สจก_12  

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐดานคุณภาพเว็บไซต ของสํานัก/กอง และหนวยงานภายในสังกัด 
เกณฑการใหคะแนนกรณีเปนตัวช้ีวัดแผนการดําเนินงานตามข้ันตอนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 
1 1. โครงสรางเว็บไซต 

    1.1 มีเว็บไซต สาํนัก/กอง ท่ีสามารถเขาถึงได  (1 คะแนน) 
    1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏดานบนของเว็บไซต ประกอบดวย 
         (1)  หนาหลัก  (1 คะแนน) 

    (2)  เก่ียวกับองคกร ประกอบดวยเมนูยอย ดังน้ี  (2 คะแนน) 
- โครงสรางหนวยงาน 
- หนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ 
- ยุทธศาสตร ของ สํานัก/กอง 

    (3)   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยเมนูยอย ดังน้ี  (2 คะแนน) 
            -   คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
            -   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 

          (4)  ตดิตอเรา ประกอบดวยเมนูยอย ดังน้ี  (1 คะแนน) 
  -   ท่ีตั้งหนวยงาน 
  -   หมายเลขโทรศัพทตดิตอ 

          (5)  ผังเว็บไซต (Site Map)  (1 คะแนน) 
   1.3 มีผูรับผดิชอบขอมูลและผูดูแลเว็บไซตอยางชัดเจนและสามารถติดตอได  (1 คะแนน) 
   1.4 มีคําแถลงการณสงวนลิขสทิธ์ิ (copyright)ตามเกณฑมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (1 คะแนน) 

10 
 

2 
 

2. การออกแบบเว็บไซต 
    2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแตละหนาเว็บเพจเปนรปูแบบเดียวกัน(5 คะแนน) 
    2.2 มีรูปแบบ โครงสรางสี อักษร และภาพท่ีปรากฏเหมาะสมตามมาตรฐานของทางราชการและ

หนวยงาน มีการสื่อถึงภาพลักษณท่ีดีตอองคกร มีการใชเครื่องหมาย หรือสัญลักษณขององคกร
ท่ีถูกตอง  (5 คะแนน) 

    2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางถูกตอง (5  คะแนน) 
    2.4 มีการจดัหมวดหมูของขอมูลท่ีเหมาะสม และขอมูลท่ีสําคัญงายตอการเขาถึง   (5 คะแนน) 

20 

3 
 

3. การเช่ือมโยง (Link) 
    3.1 มีปุมเช่ือมโยงขอมูลไปยังหนาหลักและหนวยงานในระดับสาํนัก/กอง/โครงการ ภายใตสังกัด  

กรมชลประทาน  (3 คะแนน) 
    3.2 มีสญัลักษณปุมเช่ือมโยงขอมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือขอความตองสอดคลองกับเน้ือหา

ภายใน  (3 คะแนน) 
    3.3 การเช่ือมโยงขอมูล ตองไมเกิดหนาวางเปลาหรือปรากฏขอความผิดพลาดของโปรแกรม 

(3 คะแนน) 
    3.4 มีบริการ Download โปรแกรมตางๆ  (3 คะแนน) 
    3.5มีการเช่ือมโยงหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของโดยตรงและเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ(4 คะแนน) 
    3.6 มีการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศและองคความรูท่ีเหมาะสมในงานชลประทาน (KM) 

(4 คะแนน) 

20 
 

4 
 

4. การใชเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต 
    4.1 มีการเผยแพรขอมูลในรูปแบบเสียง  ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศนตามความเหมาะสม 
(4 คะแนน)  
    4.2 มีระบบสืบคนขอมลู โดยสามารถสืบคนไดท้ังหนวยงานภายในและภายนอก (4 คะแนน) 
    4.3 มีเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล การเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เชน จํานวนครั้งการเขาเยี่ยมชม (3 

20 
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 
คะแนน) 

    4.4 มีชองทางการเช่ือมโยงขอมูลไปยังระบบ Social Network ของหนวยงานของตน เชน  
Facebook หรือ Fan page  หรอือ่ืนๆ  (4 คะแนน) 

4.5 เว็บไซตสามารถแสดงผลไดอยางสมบูรณทุกบราวเซอรโดยไมผดิเพ้ียน (4 คะแนน) 
5 5. การ Update และการแสดงผลขอมูล 

    5.1 มีคําสั่งแตงตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ขาวประชาสมัพันธมีขอมูลท่ีทันสมยั 
และแสดงวันท่ีการปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุด  (6 คะแนน) 

    5.2 ขอมูลเปนปจจุบัน (Update) ไมนอยกวารอยละ 90 ของขอมูลท่ีเผยแพร(6 คะแนน) 
    5.3 มีการแสดงผลขอมลูในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (6 คะแนน) 
    5.4 แสดง Navigation ท่ีชัดเจนของหนวยงาน (6 คะแนน) 
    5.5 สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสม บนอุปกรณท่ีแตกตางกัน เชน Tablet และ Smart 

phone (Web Responsive)  (6 คะแนน) 

30 

 รวม 100 
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ตัวช้ีวัด จด-7 : (opk19.1)  รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน  
 

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน 

ความหมายของตัวชี้วัด : 

๐ บุคลากรไดรับการมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการพัฒนา
สมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูทั่วทั้งองคกร มี
เสนทางความกาวหนาของสายอาชีพอยางชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาอยางเปนธรรม 
เชื่อมโยงกับคาตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสรางความสัมพันธที่เอื้อตอการทํางานเปนทีม 
มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพรอมรับตอภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเคร่ืองมือ
อุปกรณที่ทันสมัยและพอเพียง มีชองทางรับฟงขอมูลรองทุกขที่หลากหลาย ผูบริหารให
ความสําคัญในการแกไขปญหาอยางรวดเร็วและเปนธรรม กอใหเกิดความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน อันจะนําไปสูแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามคานิยมองคกร      
๐ ความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

1. ดานการเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน เพื่อใหบุคลากรทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพใหแกองคกร 

2. ดานการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี มี
แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3. ดานการสรางระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ใหแกบุคลากร เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดใหในกรณี
ปกติ หรือเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
ดานนโยบายและการบริหารงาน เปนการรับรูนโยบายและการบริหารงาน คานิยมและวัฒนธรรม
ขององคกรที่เหมาะสม 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร               ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 
การประเมินผลตัวชี้วัด  ประเมินผลตัวช้ีวัดตามความพึงพอใจในแตลพดานของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน 
เปาหมาย : รอยละ 85 
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 6.67 % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 
(ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในแตละดานของผูตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนดานท้ังหมด
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด) 

ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสาํเร็จรายป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

ขอมูลพ้ืนฐาน/
เปาหมาย 

: 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 
79.58 79.16 79.56 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

79.19 79.56    
 
 
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
รายป 
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แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
สบค. เปนผูออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกํากับตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
โทร.0-2669-3553 

 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : 
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล  
โทร.0-2669-3553 
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ตัวช้ีวัด จด-8 : (Opk21) รอยละของคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน   
(หนวย : รอยละ)  

 

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน    

ความหมายของตัวชี้วัด : 

ความสําเร็จของการจดัทําคูมือการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การท่ีหนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน ได
มีการจัดคูมือการปฏิบัติงาน(Work Manual) แลวเสร็จตามแผนจัดการความรูของสาํนัก/กอง 
ประจําปงบประมาณ มีการตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฏิบัติงาน  นําคูมือไปใชในการปฏิบัติงาน 
และเผยแพรขอมลูองคความรูท่ีเปนคูมือการปฏิบัติงานในคลังความรูของสํานัก/กอง โดยมีเน้ือหา 
และรูปแบบ ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
คูมือการปฏิบัติงาน (Work  Manual)  หมายถึง  เอกสารท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนมาเพ่ือใช 
เปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียด 
การทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและสิ้นสดุของกระบวนการปฏิบัติงานน้ัน และสามารถปรับปรุง 
ใหสอดคลองกับระเบียบ วิธีและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

กลุมตัวชี้วัด : 
 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร               ตัวช้ีวัดตามหนาท่ี 
 ตัวช้ีวัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา   ตัวช้ีวัดรายบุคคล 
การประเมินผลตัวชี้วัด  ประเมินผลตัวช้ีวัดตามเกณฑท่ีกําหนด 
เปาหมาย : รอยละ 100  
นํ้าหนักตัวชี้วัด : 6.67 % 
ผูครองตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

สูตรในการคํานวณ : 
(จํานวนคูมือการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดและมีการเผยแพร÷จาํนวนคูมือการ
ปฏิบัติงานท่ีตองดําเนินการตามแผน) x100 

ความถี่ของการวัด  รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสาํเร็จรายป 
   
 

เปาหมายรายเดือน 
(รอยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ไมมี 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

     
 
 

ความถี่ในการเก็บ
ขอมูล/รายงาน 

: 
ราย 3 เดือน 

 

แหลงขอมลู/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

: 
คณะทํางาน KM สจด.เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผล  

 

ผูกํากับตัวชี้วัด : คณะทีมงาน KM สจด. 
 

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : คณะทีมงาน KM สจด. (เลขานุการคณะทีมงาน) 
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