
 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

กรมชลประทาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. คํารับรองระหวาง 

 

         นายประพิศ จันทรมา 

รองอธิบดีฝายกอสราง 

 

 

และ 

 

ผูรับคํารับรอง 

 

  

นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

 

ผูทําคํารับรอง 
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2. ขาพเจา นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  ขอใหการยืนยันแผนยุทธศาสตรของ

กรมชลประทาน   พรอมท้ังจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนท่ียุทธศาสตรของหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ

เปาประสงคของกรมชลประทาน มาตามแนบทายนี้        

 

3. คํารับรองนี้ใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25 64  โดยจะนําผล

การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  

 

4. รายละเอียดของ คํารับรอง ไดแก   กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพ้ืนฐาน   

เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

 

5. ขาพเจา นาย วีรวัฒน อังศุพาณิชย ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ 4 

แลว  ขอใหคํารับรองกับรองอธิบดีฝาย กอสราง วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน หรือมีคุณภาพท่ีดีในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามท่ีไดใหคํารับรองไว 

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญ  

 

 

 

     

           (นายประพิศ จันทรมา)                      (นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย) 

                รองอธิบดีฝายกอสราง         ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

 

 

 



 
สจก_3  

 

 

 

หมายเหตุ :               แสดงเปาประสงคของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลา ง
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ความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางกับแผนท่ี

ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยาง 

บูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา) 

 
รูปแสดงความเช่ือมโยงของเปาประสงคภายใตแผนท่ียุทธศาสตรของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางกับแผนท่ียุทธศาสตรของกรม
ชลประทาน 

หมายเหตุ             แสดงเปาประสงค 

                                   แสดงเปาประสงคพ้ืนฐานของกรมที่ควรจะมีในระดับสํานัก/กอง 

                                  แสดงความเช่ือมโยงของเปาประสงคระดับสํานัก/กองกับเปาประสงคระดับกรม 
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ตัวช้ีวัดสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวม9ตัวช้ีวัด จําแนกเปน ตัวช้ีวัดตามภารกิจ3ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดกลาง 6ตัวช้ีวัด 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 จด.-1 (k9) อัตราการใชท่ีดินในเขต
กอสรางจัดรูปท่ีดินเพ่ิมข้ึน 
(CroppingIntensity) (รอยละ) 

20.0% 

(9) 
10 15 20 25 30 

2 จด-2 (opk9) รอยละของงานกอสราง
งานจัดรูปท่ีดินตามแผนงาน(โครงการ) 

20.0% 

(9) 
60 70 80 90 100 

3 จด-3 (opk9)  รอยละของงานกอสราง
งานจัดระบบนํ้าตามแผนงาน (โครงการ) 

20.0% 

(9) 
60 70 80 90 100 

4 จด-4 : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

3 65 70 75 80 85 

5 จด-5 : รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ รายจายภาพรวมของสํานัก 
(หนวย : รอยละ) 

3      

ไตรมาส 1 12 17 22 27 32 

ไตรมาส 2 30 36 42 48 54 

ไตรมาส 3 49   56 63 70 77 

ไตรมาส 4 72 79 86 93 100 

6 จด-6: คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง
(ประเมินโดย ศทส.)  

3 20 30 50 70 100 

7 จด-7 : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย 
สบค.) 

3 65 
 

70 75 80 85 

8 จด-8 : ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูระดับ
สํานัก/กอง (ประเมินโดย สบค.)  

3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

9 จด-9 : การปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนา
นวัตกรรม 

3 มีผลการสรุป
บทเรียนของ
สํานัก/กอง 

ระบุแผนการ
ปรับปรุง
กระบวน 

งาน/พัฒนา
นวัตกรร 

ดําเนินการ
ปรับปรุง

กระบวนงาน/
พัฒนา

นวัตกรรมตาม
แนวทางท่ี
กําหนด 

ทดลองปฏิบัติ
จริงและ

ประเมินผล 

สรุปผลการ
ดําเนินการ
ปรับปรุง
กระบวน 

งาน/พัฒนา
นวัตกรรม
และบันทึก

ลงคลัง
ความรูตาม
กรอบเวลาท่ี

กําหนด 
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หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีคานํ้าหนักรวมไมเทากับ 100 ในการประเมินคาคะแนนตอนสิ้นปใหใชสูตรแปลงคานํ้าหนัก ดังน้ี 
คะแนนถวงนํ้าหนักสุทธิ = (นํ้าหนักรวม 100 ÷นํ้าหนักรวมเทาท่ีมี) x ผลรวมของคาคะแนนถวง 
                                     นํ้าหนักของตัวช้ีวัดเทาท่ีม ี
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รายละเอียดตัวช้ีวัด/เปาหมายตัวช้ีวัดสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

ตัวช้ีวัดจด-1 : (K9) อัตราการใชท่ีดินในเขตกอสรางจัดรูปท่ีดิ่นเพ่ิมข้ึน (Cropping Intensity) 

(หนวย : รอยละ) 

คําอธิบาย เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ําในเขตกอสรางจัดรูปท่ีดินโดยพิจารณา
จากการใชประโยชนท่ีดินในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (Cropping Intensity) 

เปาหมาย/หนวยวัด รอยละ 30 
สูตรการคํานวณ (จํานวนพ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีดินในเขตกอสรางจัดรูปท่ีดิน ÷ จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรใน

เขตกอสรางจัดรูปท่ีดิน) x100 
เทียบกับกอนดําเนินการ (ในปปกติท่ีมีน้ําตนทุน) 

ความถ่ีการวัด วัดผลสําเร็จรายป 
น้ําหนักตัวชี้วัด 9 (20.0 %) 
แหลงขอมูล/ 
วิธีการเก็บขอมูล 

สวนติดตามและประเมินผล เปนผูเก็บขอมูลภาคสนาม นํามาประมวลผล และสรุปผลการ
เก็บขอมูล 

สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ  
ผลการปฏิบัติงาน 

1) สวนติดตามและประเมินผล สจด. 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

ปงบประมาณ 
2559 

ปงบประมาณ 
2560 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

    22.17 
เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

10 15 20 25 30 
ความสําคัญของตัวชี้วัด เปนภารกิจหลักของสํานักงาน คือการกอสรางระบบชลประทานในไรนา ซ่ึงเกษตรกรได

ประโยชนจากการใชท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการไดรับน้ํา และเปนตัวชั้วัดของกรมชลประทาน 
(K9) อัตราการใชท่ีดินในเขตกอสรางจัดรูปท่ีดิ่นเพ่ิมข้ึน (Cropping Intensity) 
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ตัวช้ีวัดจด-2 : (opk9)  รอยละของงานกอสรางงานจัดรูปท่ีดินตามแผนงาน (โครงการ) 

คําอธิบาย ๐ จํานวนโครงการท่ีไดรับการกอสรางงานจัดระบบน้ํา หมายถึง โครงการท่ีไดดําเนินการ

กอสรางงานจัดระบบน้ําแลวตามท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 

๐ โครงการท่ีไดดําเนินการกอสรางงานจัดระบบน้ําแลวเสร็จหมายถึง โครงการท่ีไดรับ

การกอสราง งานจัดระบบน้ําตามรายงานท่ีผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผลการ

ดําเนินงานถึงคณะกรรมการ ตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน

ดําเนินการเอง 

๐ ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไมสามารถควบคุมได 

๐ ไมนับกรณีท่ีเกษตรกรเปลี่ยนใจไมเขารวมโครงการฯ 
เปาหมาย/หนวยวัด รอยละ 100 
สูตรในการคํานวณ  
 

P B W 

ระดับคะแนน 

R M 
คะแนนเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนัก 

ระดั

บ 1 

ระดั

บ 2 

ระดั

บ  

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

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 • • • 

P4 B4 W4 60 70 80 90 100 R4 M4 W4xM4 

นํ้าหนั

กรวม 

∑(B1-

B4) 

∑(W1-

W4) 
       ∑(W4xM4) 

โดยท่ี  : 

     P  หมายถึงโครงการท่ีดําเนินการ 

B  หมายถึงงบประมาณ 
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W  หมายถึงสัดสวนคานํ้าหนักตามงบประมาณโครงการ 

R  หมายถึงผลงานท่ีทําได 

M  หมายถึงคะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

iหมายถึงจํานวนโครงการ ;  i =  1-4 (นับรายโครงการ) 

โดยคะแนนท่ีไดในแตละโครงการ (M) จะคูณดวยสัดสวนคานํ้าหนักคะแนนโครงการ ( W) และนําผลรวมคะแนนท่ีไดเปนคะแนน

ของตัวช้ีวัด ∑(WixMi) 

ความถ่ีของการวัด รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสําเร็จรายป 
น้ําหนักตัวชี้วัด 9 (20.0 %) 
สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ  
ผลการปฏิบัติงาน 

1) สวนวิศวกรรมสจด. 
2) สํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรม 1-35 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

ปงบประมาณ 
2559 

ปงบประมาณ 
2560 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

    รอยละ 91.67 
เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

60 70 80 90 100 
ความสําคัญของตัวชี้วัด เปนภารกิจหลักของสํานักงาน คือการกอสรางระบบชลประทานในไรนา (จัดรูปท่ีดิน) 

 

 

  



 
 

 
สจก_7  

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

คําอธิบาย ๐ จํานวนโครงการท่ีไดรับการกอสรางงานจัดระบบน้ํา หมายถึง โครงการท่ีไดดําเนินการ

กอสรางงานจัดระบบน้ําแลวตามท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 

๐ โครงการท่ีไดดําเนินการกอสรางงานจัดระบบน้ําแลวเสร็จหมายถึง โครงการท่ีไดรับ

การกอสรางงานจัดระบบน้ําตามรายงานท่ีผูรับจางหรือผูควบคุมงานรายงานผลการ

ดําเนินงานถึงคณะกรรมการตรวจการจางหรือคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน

ดําเนินการเอง 

๐ ไมนับกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติท่ีสํานักไมสามารถควบคุมได 

๐ ไมนับกรณีท่ีเกษตรกรเปลี่ยนใจไมเขารวมโครงการฯ 
เปาหมาย/หนวยวัด รอยละ 100 
สูตรในการคํานวณ  
 

P B W 

ระดับคะแนน 

R M 
คะแนนเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก 
ระดับ 

1 

ระดับ 

2 

ระดับ  

3 

ระดับ  

4 

ระดับ  

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 • • • 

P46 B46 W46 60 70 80 90 100 R46 M46 W46xM46 

น้ําหนั

กรวม 

∑(B1-

B46) 

∑(W1-

W46) 
       ∑(W46xM46) 

โดยท่ี  : 

     P  หมายถึงโครงการท่ีดําเนินการ 

B  หมายถึงงบประมาณ 
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W  หมายถึงสัดสวนคานํ้าหนักตามงบประมาณโครงการ 

R  หมายถึงผลงานท่ีทําได 

M  หมายถึงคะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

iหมายถึงจํานวนโครงการ ;  i =  1-46 (นับรายโครงการ) 

โดยคะแนนท่ีไดในแตละโครงการ (M) จะคูณดวยสัดสวนคานํ้าหนักคะแนนโครงการ ( W) และนําผลรวมคะแนนท่ีไดเปนคะแนน

ของตัวช้ีวัด ∑(WixMi) 

ความถ่ีของการวัด รายงานความกาวหนารายเดือน (รอบ7-12 เดือน) /วัดผลสําเร็จรายป 
น้ําหนักตัวชี้วัด 9 (20.0 %) 
สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ  
ผลการปฏิบัติงาน 

1) สวนวิศวกรรมสจด. 
2) สํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรม 1-35 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

ปงบประมาณ 
2559 

ปงบประมาณ 
2560 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

    รอยละ 95.92 
เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

60 70 80 90 100 
ความสําคัญของตัวชี้วัด เปนภารกิจหลักของสํานักงาน คือการกอสรางระบบชลประทานในไรนา (จัดระบบน้ําเพ่ือ

เกษตรกรรม) 
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ตัวช้ีวัดจด-4  : (opk22) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

คําอธิบาย รอยละความพึงพอใจตอการบริการของผูรับบริการ 

เปาหมาย/หนวยวัด รอยละ 85 

สูตรการคํานวณ ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ÷จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมด 

ความถ่ีการวัด รายป 

น้ําหนักตัวชี้วัด 3(6.67 %) 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล  :  สวนติดตามและประเมินผล 

วิธีการเก็บขอมูล  :  รวบรวมขอมูลจากสจจ1-35 และประมวลผลโดยผูรับผิดชอบ 

สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานัก/กอง 

ผูจัดเก็บขอมูล สํานัก/กอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

ปงบประมาณ 

2561 

ปงบประมาณ 

2562 

ปงบประมาณ 

2563 

- 84.10 - - 80 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

65 70 75 80 85 

ความสําคัญของตัวชี้วัด 1. เปนตัวชี้วัดสําคัญในดานคุณภาพการใหบริการท่ีจะชวยขับเคลื่อนองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการใหบริการตามภารกิจของสํานั/

กองตอไป 
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ตัวช้ีวัดจด-5  : (opk13) รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมของสํานัก (รอยละ) 

คําอธิบาย เปนการพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใช

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ท่ีเปนการเบิกจายของกรมหรือทุก

สํานัก กอง ของกรมชลประทาน เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวน

ราชการ ท้ังนี้ ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 

โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

เปาหมาย/หนวยวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี 

สูตรการคํานวณ (จํานวนเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการมีผลการเบิกจายใน

ปงบประมาณ ÷ จํานวนเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับการ

จัดสรรท้ังหมด) x 100 

ความถ่ีการวัด รายไตรมาส 

น้ําหนักตัวชี้วัด 3(6.67 %) 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล  :  ทุกสํานัก กอง 

ผูรวบรวมขอมูล : กองแผนงานกองการเงินและบัญชีและ สจด. 

สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

ทุกสํานัก กอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

ปงบประมาณ 

2561 

ปงบประมาณ 

2562 

ปงบประมาณ 

2563 

- - - - 86.14 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ไตรมาส 1 12 17 22 27 32 

ไตรมาส 2 30 36 42 48 54 

ไตรมาส 3 49   56 63 70 77 

ไตรมาส 4 72 79 86 93 100 

ความสําคัญของตัวชี้วัด 1. เปนตัวชี้วัดตามโยบายรัฐบาลเพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารงบประมาณรายจายภาพรวมของหนวยงาน  
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ตัวช้ีวัดจด-6 : (opk17.1)  คุณภาพเว็บไซด 

คําอธิบาย คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง ตามเกณฑท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนดรายละเอียดการดําเนินการจะตองเรียงตามลําดับและไมขามข้ันตอน  

เปาหมาย/หนวยวัด ระดับ 5 / คะแนน 

สูตรการคํานวณ เกณฑของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รายละเอียดการดําเนินการจะตองเรียงตามลําดับและไมขามข้ันตอน  

ความถ่ีการวัด รายป 

น้ําหนักตัวชี้วัด 3(6.67 %) 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล 

คณะทํางานเว็บไซตของแตละสํานัก/กอง 

วิธีการเก็บขอมูล 

ประเมินผลระดับการพัฒนาเว็บไซต ตามเกณฑท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารกําหนด 

สํานัก/กอง ท่ี

รับผิดชอบผลการ

ปฏิบัติงาน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูจัดเก็บขอมูล คณะทํางาน website สจด. 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

ปงบประมาณ 

2561 

ปงบประมาณ 

2562 

ปงบประมาณ 

2563 

5 - - - 5 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

1 

ระดับคะแนน 

2 

ระดับคะแนน 

3 

ระดับคะแนน 

4 

ระดับคะแนน 

5 

20 

คะแนน 

30 

คะแนน 

50 

คะแนน 

70 

คะแนน 

100 

คะแนน 

ความสําคัญของตัวชี้วัด 1. เปนตัวชี้วัดท่ีสะทอนศักยภาพการเตรียมความพรอมรับการปรับเปลี่ยนการทํางาน

ในรูปแบบใหมโดยใช Digital Technology เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานให

พรอมรับการพัฒนาโครงสรางและการดําเนินงานของกรมภายใต Digital Platform 

รวมท้ังเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงความพรอมในการปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะตาม

ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

 

 
 
 



 
 

 
สจก_12  

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐดานคุณภาพเว็บไซต ของสํานัก/กอง และหนวยงานภายในสังกัด 

เกณฑการใหคะแนนกรณีเปนตัวช้ีวัดแผนการดําเนินงานตามข้ันตอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 

1 1. โครงสรางเนื้อหาเว็บไซตตาม “มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เวอรชัน 2.0 (Government 

Website Standard Version 2.0) 

1.1 การตั้งชื่อเว็บไซต สํานัก/กอง ท่ีสามารถเขาถึงได  (2 คะแนน) 

1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏดานบนของเว็บไซต ประกอบดวย 

(1) หนาหลัก  (2 คะแนน) 

(2) ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับหนวยงาน ประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้  (4 คะแนน) 

- โครงสรางหนวยงาน ผูบริหาร เจาหนาท่ี 

- หนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ 

- ยุทธศาสตรของสํานัก/กอง 

- กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน 

(3) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้  (2 คะแนน) 

- คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 

(4) ขอมูลแสดงรายละเอียดชองทางท่ีผูใชบริการสามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานได  

(Contact us) ดังนี้  (2 คะแนน) 

- ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผน 

ท่ีตั้งหนวยงาน และท่ีตั้งหนวยงานในรูปแบบพิกัดละติจูด (Latitude) และ 

ลองติจูด(Longtitude) 

- ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail Address) ของบุคคลภายในหนวยงานท่ี 

รับผิดชอบขอมูล เชน ผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) เปนตน 

(5) คลังความรู องคความรูท่ีเหมาะสมในงานชลประทาน (KM)  (2 คะแนน) 

(6) ผังเว็บไซต (Sitemap) สวนท่ีแสดงโครงสรางของเว็บไซตท้ังหมดเพ่ืองายตอความ

เขาใจ  (2 คะแนน) 

1.3 แสดงคําถาม และคําตอบท่ีมีผูนิยมสอบถาม  (2 คะแนน) 

1.4 มีคําแถลงการณสงวนลิขสิทธิ์ (copyright) ตามเกณฑมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  

(2 คะแนน) 

20 

2 2. เว็บลิงค (Web Link) 

2.1 เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของโดยตรง  (2 คะแนน) 

2.2 เชื่อมโยงกับหนวยงานในระดับสํานัก/กอง/โครงการ ภายใตสังกัดกรมชลประทาน   

(2 คะแนน) 

10 
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ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 

2.3 เชื่อมโยงลิงคไปยังวีดิทัศน ภาพ หรือเสียงท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสาร และ/หรือ

กิจกรรมของหนวยงานท่ีเผยแพรผาน Youtube, Facebook เปนตน  (2 คะแนน) 

2.4 การเชื่อมโยงขอมูล ตองไมเกิดหนาวางเปลาหรือปรากฏขอความผิดพลาดของ

โปรแกรม  (2 คะแนน) 

2.5 มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-

Service) กรมชลประทาน  (2 คะแนน) 

3 3. การออกแบบเว็บไซต 

3.1 มีการออกแบบและจัดวางขอมูล เปนหมวดหมูอยางเหมาะสม เปนรูปแบบเดียวกัน   

(5 คะแนน) 

3.2 มีรูปแบบ โครงสรางสี อักษร และภาพท่ีปรากฏเหมาะสมตามมาตรฐานของทาง

ราชการและหนวยงาน มีการสื่อถึงภาพลักษณท่ีดีตอองคกร มีการใชเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณขององคกรท่ีถูกตอง  (5 คะแนน) 

3.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางถูกตอง  (5 คะแนน) 

3.4 มีขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงาน งายตอการเขาถึง  (5 คะแนน) 

20 

4 

 

4. การใชเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต 

4.1 มีการเผยแพรขอมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศนตามความเหมาะสม 

(4 คะแนน) 

4.2 มีระบบสืบคนขอมูล โดยสามารถสืบคนไดท้ังหนวยงานภายในและภายนอก  

(2 คะแนน) 

4.3 มีเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล การเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เชน จํานวนครั้งการเขาเยี่ยม

ชม  (3 คะแนน) 

4.4 มีชองทางการเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบ Social Network ของหนวยงานของตน 

เชน Facebook หรือ Fan page หรืออ่ืน ๆ  (4 คะแนน) 

4.5 เว็บไซตสามารถแสดงผลไดอยางสมบูรณทุกบราวเซอรโดยไมผิดเพ้ียน  (4 คะแนน) 

4.6 แสดงขอมูลการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน พรอมคําอธิบายข้ันตอนการ

ใหบริการตาง ๆ  (3 คะแนน) 

20 

5 5. การ Update และการแสดงผลขอมูล 

5.1 มีคําสั่งแตงตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศขาว ประชาสัมพันธ โดย

ขอมูลมีความทันสมัย แสดงวันท่ีการปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุด  (5 คะแนน) 

5.2 ขอมูลเปนปจจุบัน มีการปรับปรุงขอมูล ไมนอยกวารอยละ 90 ของขอมูลท่ีเผยแพร  

(5 คะแนน) 

5.3 มีการแสดงผลขอมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (5 คะแนน) 

30 
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ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 

5.4 แสดง Navigation ท่ีชัดเจนของหนวยงาน  (5 คะแนน) 

5.5 สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสม บนอุปกรณท่ีแตกตางกัน เชน Tablet และ 

Smart phone (Web Responsive)  (5 คะแนน) 

5.6 แสดงขาวสารประชาสัมพันธท่ัวไป ปฏิทินกิจกรรม ขาวสารกิจกรรมของหนวยงาน มี

การระบุวันท่ีลงประกาศ หรือวันท่ีแกไขขอมูลลาสุด  (5 คะแนน) 

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

คําอธิบาย ● บุคลากรไดรับการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการพัฒนา

สมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ัวท้ังองคกร มี

เสนทางความกาวหนาของสายอาชีพอยางชัดเจน การพัฒนาระบบการสรรหาและ

คัดเลือก ตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 

เชื่อมโยงกับคาตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสรางความสัมพันธท่ีเอื้อตอการทํางานเปน

ทีม มีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพรอมรับตอภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนมี

เครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยและพอเพียง มีชองทางรับฟงขอมูลรองทุกขท่ีหลากหลาย 

ผูบริหารใหความสําคัญในการแกไขปญหาอยางรวดเร็วและเปนธรรมกอใหเกิดความ

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน อันจะนําไปสูแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามคานิยม

ขององคกร 

● ความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

1. ดานการเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการทํางาน เพื่อใหบุคลากรทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการทํางานและสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพใหแกองคกร 

2. ดานการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม

จริยธรรม รวมท้ังมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจท่ีดี มี

แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3. ดานการสรางระบบสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสม เพื่อชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกใหแกบุคลากรเพื่อประโยชนแกการดํารงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีราชการจัด

ใหในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

4. ดานนโยบายและการบริหารงาน เปนการรับรูนโยบายและการบริหารงานคานิยม

และวัฒนธรรมขององคกรท่ีเหมาะสม 

เปาหมาย/หนวยวัด รอยละ 85 

สูตรการคํานวณ คะแนน =Σรอยละคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแตละดาน ÷จํานวนดานท้ังหมด 

ความถ่ีการวัด รายป 

น้ําหนักตัวชี้วัด 3(6.67 %) 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานัก/กอง ท่ี

รับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

ปงบประมาณ 

2561 

ปงบประมาณ 

2562 

ปงบประมาณ 

2563 

82.58 - - - 71.48 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

1 

ระดับคะแนน 

2 

ระดับคะแนน 

3 

ระดับคะแนน 

4 

ระดับคะแนน 

5 

65 70 75 80 85 

ความสําคัญของตัวชี้วัด 1. เปนตัวชี้วัดสําคัญท่ีแสดงความสมดุลของคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work 

life) ซ่ึงใหความสําคัญกับบุคลากรในฐานะทรัพยสินท่ีมีคาของหนวยงานท่ีสงผลตอการ

สรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงทุกหนวยงานตองวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเปนรูปธรรม 
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ตัวช้ีวัดจด-8 : ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

คําอธิบาย ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู ( KM Action 

Plan)  ระดับสํานัก/กอง ประจําปงบประมาณ  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามท่ี

คณะกรรมการจัดการความรู กรมชลประทานกําหนด เปนรายการกิจกรรม

มาตรฐานท่ีทุกสํานัก/กองตองดําเนินการ ท้ังนี้ สํานัก/กองอาจพิจารณาเพ่ิมเติม

กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานได แตยังไมนํามาคํานวณ

ในการคิดคาคะแนน 

เปาหมาย/หนวยวัด 5 คะแนน  

สูตรการคํานวณ - 

ความถ่ีการวัด รายป 

น้ําหนักตัวชี้วัด 3(6.67 %) 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล 

คณะกรรมการจัดการความรู กรมชลประทาน /สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิธีการเก็บขอมูล 

รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 

สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจัดการความรู กรมชลประทาน / สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ไมมีขอมูลพ้ืนฐาน เนื่องจากเปลี่ยนรายละเอียดของแผนและการวัดผล 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

1 

ระดับคะแนน 

2 

ระดับคะแนน 

3 

ระดับคะแนน 

4 

ระดับคะแนน 

5 

มีการทบทวน

คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการ

จัดการความรู

ของสํานัก/

กอง ใหเปน

ปจจุบัน แสดง

ในคลังความรู

ตามแนวทางท่ี

กําหนด 

มีแผนการ

จัดการความรู

ของสํานัก/

กอง ตาม

แนวทางท่ี

กําหนดแสดง

ในคลังความรู 

คลังความรูมี

องคประกอบ

และรูปแบบ

ตามขอกําหนด

มาตรฐาน 

(ขอกําหนดโดย

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

กรมชลประทาน 

แสดงหลักฐาน

การรวม

กิจกรรม KM 

Day ตาม

แนวทางท่ี

กําหนดในคลัง

ความรู 

ดําเนินการ

กิจกรรมตาม

แผนสําเร็จ 

รอยละ 100 

และแสดงผล

การดําเนิน 

การตามแนว

ทางการ

กําหนดในคลัง

ความรู 

ความสําคัญของ กรมใหความสําคัญกับการดําเนินการจัดการความรู ( Knowledge Management) 
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ตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายการเปนองคกรอัจฉริยะ

ตามท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป  ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการ

ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบท่ัวท้ังองคกร จึงกําหนดใหทุก

สํานัก/กองดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ระดับสํานัก/กอง ตามกรอบ

แนวทาง/รูปแบบท่ีคณะกรรมการจัดการความรู กรมชลประทานกําหนด และมีการ

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัด จด--9 : การปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนานวัตกรรม 

คําอธิบาย  การปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนานวัตกรรม  วัดผลจากผลผลิตของการดําเนินการ

ตามแผนการจัดการความรู สํานัก/กอง ประจําปงบประมาณ  

เปาหมาย/หนวยวัด 5 คะแนน  

สูตรการคํานวณ - 

ความถ่ีการวัด รายป 

น้ําหนักตัวชี้วัด 3(6.67 %) 

แหลงขอมูล/ 

วิธีการเก็บขอมูล 

แหลงขอมูล 

คณะกรรมการจัดการความรู กรมชลประทาน /สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิธีการเก็บขอมูล 

รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 

สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจัดการความรู กรมชลประทาน /สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ไมมีขอมูลพ้ืนฐาน 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

1 

ระดับคะแนน 

2 

ระดับคะแนน 

3 

ระดับคะแนน 

4 

ระดับคะแนน 

5 

มีผลการสรุป

บทเรียนของ

สํานัก/กอง 

ระบุแผนการ

ปรับปรุง

กระบวนงาน/

พัฒนา

นวัตกรรม 

ดําเนินการ

ปรับปรุง

กระบวนงาน/

พัฒนา

นวัตกรรมตาม

แนวทางท่ี

กําหนด 

ทดลองปฏิบัติ

จริงและ

ประเมินผล 

สรุปผลการ

ดําเนินการ

ปรับปรุง

กระบวนงาน/

พัฒนา

นวัตกรรมและ

บันทึกลงคลัง

ความรูตาม

กรอบเวลาท่ี

กําหนด 

ความสําคัญของ

ตัวชี้วัด 

ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) มุงเนนให

สวนราชการใหความสําคัญกับการทบทวน สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ

เพื่อไดขอมูล สารสนเทศท่ีสําคัญ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง ยกระดับ

ประสิทธิภาพกระบวนงานใหมีความเหมาะสม สอดคลอง รองรับและตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการของหนวยงานอยางเทาทัน  ท้ังน้ี ในการปรับปรุง
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กระบวนงาน/พัฒนานวัตกรรม น้ัน จําเปนตองใชการจัดการความรู ( KM) เปนเครื่อง

สําคัญ โดยเมื่อหนวยงานไดหารือรวมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนานวัตกรรม 

และทดลองใชงานเพื่อแสวงหาแนวทาง/แบบอยางท่ีดีแลวน้ัน หนวยงานตอง

ดําเนินการสรุปผล และบันทึกในคลังความรู เพื่อเก็บเปนฐานความรูของหนวยงาน

อยางเปนระบบ สามารถนําไปสูการตอยอด ขยายผลตอไปได 
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