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คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย 
จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 

น้ําหนัก
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  29.50      
สพก.1 มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 

สพก-01 : จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น  (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
             (เป้าหมายรวม  17.20 ล้านลูกบาศก์เมตร) 

14.75 60 70 80 90 100 

สพก-02 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 
             (เป้าหมายรวม 9,800  ไร่) 

14.75 82.75 84.69 86.63 88.57 90.51 

มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.92      
สพก.2  ผู้รับบริการภายในกรม
ชลประทานมีความพึงพอใจ 

สพก-03 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.92 65 70 75 80 85 

มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

 44.27      

สพก.3 การก่อสร้างซ่อมแซมและ
ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน 

สพก-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตาม 
             แผนงาน  (เป้าหมายรวม 34 โครงการ)   

4.92 60 70 80 90 100 

สพก-05 : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตาม 
             แผนงาน  (เป้าหมายรวม 26 โครงการ) 

4.92 60 70 80 90 100 

สพก.4 การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน 

สพก-06 : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้ว 
             เสร็จตามแผน 

4.92 80 85 90 95 100 

สพก.5 ประชาชน ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

สพก-07 : ร้อยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวาง     
             โครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตาม         
             แผนงาน (เป้าหมายรวม 42 ครั้ง) 

4.92 80 85 90 95 100 

สพก-08 : ร้อยละของการจัดทํารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กําหนด 4.92 70 75 80 85 90 
สพก.6 มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา
สนับสนุนการดําเนินงาน 

สพก-09 : ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ 
             ตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 1 เรื่อง) 

4.92 50 75 100  100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100 
 เสร็จก่อน 

1 ก.ย. 
สพก.7 ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ สพก-10 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) 14.75 78 81 84 87 90 



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย 
จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 

น้ําหนัก
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร  21.31      
สพก.8 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
กําลังใจในการทํางาน 

สพก-11 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับ
องค์กรคาดหวัง 

1.64 60 65 70 75 80 

สพก-12 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน 4.92 65 70 75 80 85 
สพก.9 องค์กรมีการจัดการความรู้ สพก-13 : ค่าเฉลี่ยคะแนนตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 4.92 1.00-

1.50 
1.51-
2.00 

2.01-
2.50 

2.51-
3.00 

3.01-
5.00 

สพก.10 มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

สพก-14 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online  4.92 80 85 90 95 100 
สพก-15 : คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง   4.91 10

คะแนน 
30

คะแนน 
50

คะแนน 
70

คะแนน 
100

คะแนน 
 น้ําหนักรวม 100.00      

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

                                                                                                                         KPI  Code 
ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บกักท่ีเพ่ิมข้ึน (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ความหมายของตัวชี้วัด :    ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ํา  ท้ังขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ  ณ  สิ้น

ปีงบประมาณ  โดยวัดความจุเก็บกักตามท่ีออกแบบไว้  ณ  ระดับเก็บกักหากเพิ่มความจุโดย
เพ่ิมขนาดเก็บกักของอ่างเก็บน้ํา  ท้ังขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ให้นับรวมในส่วนน้ําเก็บกักท่ี
เก็บได้เพ่ิมข้ึนด้วย 
  เป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2558  รวม  1  โครงการ คือ ทํานบดินหัวงานและอาคาร
ประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์   17.20  ล้านลูกบาศก์เมตร  
(รายละเอียดแนบ) 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 14.75 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  คะแนน = (ค่าคะแนนท่ีได้แต่ละโครงการ x น้ําหนักแต่ละโครงการ) 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

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

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
97.03 ล้าน ลบ.ม. 15.52 ล้าน ลบ.ม. 9.54 ล้าน ลบ.ม. 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 10  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/รายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนด  พร้อมส่งเร่ืองยืนยันปริมาณเก็บกักท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเร่ิมเก็บกัก 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 10   กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. 0-5671-5322 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน  2913 

 

สพก-01



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 
ชื่อตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน  (ไร่) 
ความหมายของตัวชี้วัด :   พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีทําการก่อสร้างคลองส่งน้ําและอาคารบังคับน้ําต่างๆ  เช่น ฝาย  ประตู

ระบายน้ํา  เป็นต้น  ทําให้สามารถส่งน้ําจากคลองชลประทานได้ถึงแปลงเพาะปลูกของ
เกษตรกร  จากเดิมท่ีต้องอาศัยจากน้ําฝนในการเพาะปลูกพืช  การก่อสร้างแต่ละโครงการใช้
ระยะเวลา 1-5 ปี ดังนั้น  จํานวนท่ีเพ่ิมของพ้ืนท่ีชลประทาน  จึงหมายถึงงานโครงการขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง  และแหล่งน้ําชุมชนท่ีสร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 เป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2558  รวม  2  โครงการ รวม  9,800  ไร่ 
        คือ  1. ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหม้ือ  พร้อมระบบส่งน้ํา    
                  พ้ืนท่ี 4,800  ไร่ 
             2. ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ําย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2  
                  พ้ืนท่ี 5,000  ไร่  (รายละเอียดแนบ) 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  14.75 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  (จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน ÷ จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานตามเป้าหมาย) x 100 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

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

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  1 = ร้อยละ 82.75 
2 = ร้อยละ 84.69 
3 = ร้อยละ 86.63 
4 = ร้อยละ 88.57 
5 = ร้อยละ 90.51 

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
29,000 ไร่ 13,750 ไร่ 20,000 ไร่ 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1 และ 16  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/รายงานผลการดําเนนิงานตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนด  พร้อมส่งเร่ืองยืนยันจํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงาน 1  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง    โทร. 0-5310-4581-2 
ผู้อํานวยการสํานักงาน 16  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง   โทร. 0-7439-0198 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

 

สพก-02



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                                                                                                            
                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ความหมายของตัวชี้วัด :  ผู้รับบริการภายในของกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง  ได้แก่ สํานัก/กอง และหน่วยงาน

ภายในกรมชลประทาน  ท่ีมีการติดต่อประสานงานกับกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง รวมท้ัง
สํานักชลประทานต่างๆ  ท่ีรับมอบโครงการก่อสร้างจากกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง  
ไปบํารุงต่อ 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  (ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) × 100 

  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

:  คร้ังท่ี 1 (เดือนตุลาคม-มีนาคม) คร้ังท่ี 2 (เดือนเมษายน-กันยายน) 
100 100 

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ร้อยละ  78.00 ร้อยละ  91.40 ร้อยละ  90.40 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  ทุก 6 เดือน  
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปเป็นผู้ออกแบบ
สอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล / รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1 - 16  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2904 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  

สพก-03



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                                                                                                        
                                                                                                                        KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน 
ความหมายของตัวชี้วัด :  พิจารณาจากความสําเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้น   จํานวน 34 โครงการ (แยกเป็นรายแห่ง )  
(รายละเอียดแนบ) 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                   ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  คะแนน = (ค่าคะแนนท่ีได้แต่ละโครงการ x น้ําหนักแต่ละโครงการ ÷ 100) 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

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

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
44 คก.  2.84 คะแนน 19 คก.  ร้อยละ 52.78 43 คก. ร้อยละ 69.61 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1-10 และ 13-16   กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง / รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด พร้อมส่งสรุปข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินการปีงบประมาณ 2558  ให้กลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง   
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  

สพก-04



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ 2,560,947,500   4.92        

1 สพก.1 (8) ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ําแม่สอย เชียงใหม่ 80,142,400 0.1539          60 70 80 90 100

2 สพก.1 (24) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ํา เชียงใหม่ 45,000,000 0.0864          60 70 80 90 100

3 สพก.1 (39) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชียงใหม่ 171,000,000 0.3284          60 70 80 90 100

4 สพก.2 (44) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลําปาง 135,000,000 0.2593          60 70 80 90 100

5 สพก.3 (35) ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) นครสวรรค์ 70,000,000 0.1344          60 70 80 90 100

6 สพก.4 (17) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํา โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ําแม่มอก สุโขทัย 44,074,300 0.0846          60 70 80 90 100

7 สพก.4 (18) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง สุโขทัย 19,297,700 0.0371          60 70 80 90 100

8 สพก.4 (50) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กําแพงเพชร 70,000,000 0.1344          60 70 80 90 100

9 สพก.5 (22) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ําเลย เลย 60,957,000 0.1171          60 70 80 90 100

10 สพก.6 (29) สถานีสูบน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ)

ขอนแก่น 87,125,000 0.1673          60 70 80 90 100

11 สพก.6 (45) สถานีสูบน้ําและระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-
ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ํา

ชัยภูมิ 60,000,000 0.1152          60 70 80 90 100

ระดับคะแนน (ร้อยละ) คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด สพก.-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

ลําดับที่ สพก. รายการ จังหวัด งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

1/3



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับคะแนน (ร้อยละ) คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักลําดับที่ สพก. รายการ จังหวัด งบประมาณ

ล้านบาท
น้ําหนัก
(%)

12 สพก.7 (20) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ มุกดาหาร 63,400,000 0.1218          60 70 80 90 100

13 สพก.7 (42) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโพง (ตอนบน) ยโสธร 51,171,000 0.0983          60 70 80 90 100

14 สพก.7 (57) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยคันแทใหญ่ มุกดาหาร 80,000,000 0.1536          60 70 80 90 100

15 สพก.7 (58) ฝายยาง โครงการฝายยางลําเซบาย อํานาจเจริญ 28,000,000 0.0538          60 70 80 90 100

16 สพก.7 (59) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ อุบลราชธานี 18,000,000 0.0346          60 70 80 90 100

17 สพก.8 (51) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง ศรีสะเกษ 40,000,000 0.0768          60 70 80 90 100

18 สพก.9 (1) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง สระแก้ว 145,000,000 0.2785          60 70 80 90 100

19 สพก.9 (4) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองประแกด จันทบุรี 95,000,000 0.1824          60 70 80 90 100

20 สพก.10 (9) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเล็ง เพชรบูรณ์ 121,353,100 0.2330          60 70 80 90 100

21 สพก.10 (36) ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําก้อ เพชรบูรณ์ 70,000,000 0.1344          60 70 80 90 100

22 สพก.10 (52) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 เพชรบูรณ์ 70,000,000 0.1344          60 70 80 90 100

23 สพก.13 (5) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กาญจนบุรี 90,000,000 0.1728          60 70 80 90 100

24 สพก.13 (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําภาชี อาคารทดน้ําบ้านชุกกระเพราพร้อม
ระบบส่งน้ํา

กาญจนบุรี 83,476,000 0.1603          60 70 80 90 100
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระดับคะแนน (ร้อยละ) คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักลําดับที่ สพก. รายการ จังหวัด งบประมาณ

ล้านบาท
น้ําหนัก
(%)

25 สพก.13 (48) สถานีสูบน้ํา ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ําจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บ
น้ําหนองนาทะเล

กาญจนบุรี 60,000,000 0.1152          60 70 80 90 100

26 สพก.13 (53) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาคาร
ทดน้ําบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ํา

กาญจนบุรี 49,610,000 0.0953          60 70 80 90 100

27 สพก.14 (7) ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพชรบุรี 90,000,000 0.1728          60 70 80 90 100

28 สพก.14 (49) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจวบคีรีขันธ์ 85,000,000 0.1632          60 70 80 90 100

29 สพก.15 (37) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ําบางวาด(เพิ่มความจุอ่างฯ) ภูเก็ต 67,261,500 0.1292          60 70 80 90 100

30 สพก.16 (13) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําพรุพลีควาย สงขลา 36,600,000 0.0703          60 70 80 90 100

31 สพก.16 (14) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยะลา 79,000,000 0.1517          60 70 80 90 100

32 สพก.16 (26) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ําย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 พัทลุง 70,000,000 0.1344          60 70 80 90 100

33 สพก.16 (31) ทํานบดนิหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองทรายขาว ตรัง 135,482,500 0.2602          60 70 80 90 100

34 สพก.16 (38) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล 89,997,000 0.1728          60 70 80 90 100
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คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานปอ้งกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน  
ความหมายของตัวชี้วัด :  พิจารณาจากความสําเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาภัยตามแผนงานเทียบ

กับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จํานวน  26  โครงการ (แยกเป็นรายแห่ง) (รายละเอียด
แนบ) 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  คะแนน = (ค่าคะแนนท่ีได้แต่ละโครงการ x น้ําหนักแต่ละโครงการ ÷ 100) 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

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

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
29 คก.   2.27 คะแนน 17  คก. 27 คก.  ร้อยละ 74.31 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16    
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง / รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด พร้อม
ส่งสรุปข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการปีงบประมาณ 2558  ให้กลุ่ม
อํานวยการและติดตามประเมินผล 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  

สพก-05



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ 1,229,331,900      4.92       

1 สพก.1 (39) ประตูระบายน้ําวังหิน เชียงใหม่ 40,000,000 0.1600         60 70 80 90 100

2 สพก.3 (17) ประตูระบายน้ําคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ํา พิษณุโลก 60,000,000 0.2400         60 70 80 90 100

3 สพก.4 (16) พัฒนาระบบระบายน้ําพื้นที่นาขุนไกร สุโขทัย 40,000,000 0.1600         60 70 80 90 100

4 สพก.6 (13) ประตูระบายน้ําคลองระบายน้ํา D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ขอนแก่น 50,561,200 0.2023         60 70 80 90 100

5 สพก.7 (27) ประตูระบายน้ําห้วยบังกอ นครพนม 84,000,000 0.3360         60 70 80 90 100

6 สพก.8 (15) สถานีสูบน้ําคลองพระพิมล 2 นครปฐม 50,000,000 0.2000         60 70 80 90 100

7 สพก.8 (18) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ําห้วยตาจู ศรีสะเกษ 50,000,000 0.2000         60 70 80 90 100

8 สพก.8 (22) สถานีสูบน้ํามหาสวัสดิ์ 2 นครปฐม 81,480,000 0.3260         60 70 80 90 100

9 สพก.8 (35) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ สุรินทร์ 30,000,000 0.1200         60 70 80 90 100

คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด สพก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน

กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

ลําดับที่ สพก. รายการ จังหวัด งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน (ร้อยละ)
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักลําดับที่ สพก. รายการ จังหวัด งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน (ร้อยละ)

10 สพก.10 (44) แก้มลิงห้วยน้ําก้อ เพชรบูรณ์ 20,000,000 0.0800         60 70 80 90 100

11 สพก.11 (24) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร 56,282,400 0.2252         60 70 80 90 100

12 สพก.11 (25) สถานีสูบน้ําจุฬาลงกรณ์ 2 ปทุมธานี 64,000,000 0.2560         60 70 80 90 100

13 สพก.11 (28) ประตูระบายน้ําคลองจินดา นครปฐม 62,080,000 0.2484         60 70 80 90 100

14 สพก.12 (14) ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ําสิงหนาท 2 พระนครศรีอยุธยา 60,000,000 0.2400         60 70 80 90 100

15 สพก.14 (19) อาคารป้องกันการกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ําห้วยผาก เพชรบุรี 42,456,000 0.1698         60 70 80 90 100

16 สพก.14 (20) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย ชุมพร 40,000,000 0.1600         60 70 80 90 100

17 สพก.14 (45) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น (ระยะที่ 1) โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น ระนอง 20,000,000 0.0800         60 70 80 90 100

18 สพก.15 (36) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พังงา 40,000,000 0.1600         60 70 80 90 100

19 สพก.16 (23) โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 พัทลุง 29,592,300 0.1184         60 70 80 90 100

20 สพก.16 (26) แก้มลิงบ้านหนองยาว ตรัง 62,028,800 0.2481         60 70 80 90 100

2/3



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักลําดับที่ สพก. รายการ จังหวัด งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน (ร้อยละ)

21 สพก.16 (30) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมือง
พัทลุง ระยะ 2

พัทลุง 60,000,000 0.2400         60 70 80 90 100

22 สพก.16 (32) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทา
อุทกภัยย่านตาขาว

ตรัง 26,851,200 0.1074         60 70 80 90 100

23 สพก.16 (33) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมือง
พัทลุง ระยะ 3

พัทลุง 10,000,000 0.0400         60 70 80 90 100

24 สพก.16 (126) ค่าก่อสร้างอาคารรับน้ําเข้าโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง พัทลุง 20,000,000 0.0800         60 70 80 90 100

25 สพก.16 (128) ท่อระบายน้ําศาลาหลวง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหาร
จัดการน้ําคาบสมุทรสทิงพระ

สงขลา 60,000,000 0.2400         60 70 80 90 100

26 สพก.16 (129) ประตูระบายน้ําโคกทอง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหาร
จัดการน้ําคาบสมุทรสทิงพระ

สงขลา 70,000,000 0.2800         60 70 80 90 100
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คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการท่ีสามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแลว้เสร็จตามแผน 
ความหมายของตัวชี้วัด :    การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง 

สําหรับโครงการท่ีได้รับงบประมาณ ซ่ึงกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางเป็นหน่วยงานในการ
ประสานงานและผลักดันให้การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ประสบความสําเร็จตามแผน 
  ไม่นับกรณีท่ีติดปัญหาการจัดหาท่ีดิน ของรัฐและเอกชน และการพิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของสํานักนโยบายและ แผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  (ผลงานรวม ÷  แผนงานโครงการท่ีได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม) × 100 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

:  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
63.82 77.91 86.39 92.62 97.36 98.93 100 

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
4.72 คะแนน 4.52 คะแนน 4 คะแนน  ร้อยละ 95 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1-10 และ 12-16 กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง  
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

 

  

สพก-06



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้าง
และระหว่างก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน 

ความหมายของตัวชี้วัด :  พิจารณาจากความสําเร็จของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ  จํานวน  42  คร้ัง 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  (จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จํานวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตามแผน) 
× 100 

  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

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

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ร้อยละ 87.88 76 คร้ัง  ร้อยละ 271.42 50 คร้ัง  ร้อยละ 100 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1-8 และ 10-16 กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/ รายงานผลการ
ดํา เนินงานตามแบบฟอร์ม ที่กําหนด  และรายงานผลการดํา เนินงานของการจัด
มวลชนสัมพันธ์ฯลฯ  ส่งให้กลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

สพก-07



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดทํารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาท่ีกําหนด 
ความหมายของตัวชี้วัด :  นับร้อยละของการจัดทํารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาท่ีกําหนด  ภายในสํานัก/กอง 
กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 

  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 
ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  (จํานวนการจัดทํารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาท่ีกําหนด÷ จํานวนการจัดทํารายงาน
ท้ังหมด) × 100 

  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

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

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  1 = ร้อยละ 70 
2 = ร้อยละ 75 
3 = ร้อยละ 80 
4 = ร้อยละ 85 
5 = ร้อยละ 90 

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
NA 5 คะแนน  ร้อยละ 95.20 5 คะแนน  ร้อยละ 90 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1-16  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป / 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  รวบรวม
ความสําเร็จของการจัดทํารายงาน 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

สพก-08



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                        KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน  (เป้าหมาย รวม 1 เร่ือง)  
ความหมายของตัวชี้วัด :    เป็นการวัดผลการดําเนินงานศึกษา  หรือวิจัยและพัฒนา ท่ีสนับสนุนการดําเนินการตาม

บทบาทหน้าท่ีของสํานัก/กอง  ในประเด็นยุทธศาสตร์กรม และในภารกิจสนับสนุนท้ังท่ีเป็น
งานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาของสํานัก/กอง หรือบุคลากรภายในสํานัก/กอง หรือของ
ผู้เชี่ยวชาญประจํากรม  ท่ีใช้ในงบประมาณ หรือไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนงานศึกษา  
หรือวิจัยและพัฒนาท่ีวางแผนไว้ 
  งานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์ทางวิชาการเพ่ือให้
ได้ข้อมูลจริงมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  ปรับปรุง  หรือพัฒนางาน หรือมี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพประสิทธิภาพการทํางาน  ลดข้ันตอน ระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายเกิด
ประโยชน์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของสํานัก/กอง หรือกรม 
  สํานัก/กอง  สามารถเป็นผู้กําหนดได้เองว่าจะดําเนินงานในลักษณะคู่มืองานศึกษา  หรือ
วิจัยและพัฒนา 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลการดําเนินงานของแต่ละงานศึกษา  หรือวิจัยและพัฒนา 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

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

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  1 = ร้อยละ 50 
2 = ร้อยละ 75 
3 = ร้อยละ 100 
4 = ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 
5 = ร้อยละ 100  เสร็จก่อน  1 ก.ย. 

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: หัวข้อ  เร่ือง  การก่อสร้าง Concrete Formwork สําหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารระบายน้ําล้น  โครงการน้ําเลย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเลย  สํานักงาน
ก่อสร้าง 5   กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มท่ี
กําหนด  และรวบรวมข้อมูลคู่มืองานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา ส่งให้กลุ่มอํานวยการและ
ติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางรวบรวม 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

   

สพก-09



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

                                                                                                                       
  



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) 
ความหมายของตัวชี้วัด :   การพิจารณาผลความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของสํานักงานชลประทาน (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็น
ตัวชี้ วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรม
ชลประทานและตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบบริหารงานตลอดท้ังปีงบประมาณโดยจะ
ใช้ข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเม่ือเทียบกับวงเงิน
งบประมาณงบลงทุนท่ีได้รับท้ังหมด 
  รายจ่ายลงทุนหมายถึงรายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุนท้ังท่ีมีตัวตน
และทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์หรือ
รัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุนเป็น
ต้นสามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย 
  ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนตามแผนท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมเท่านั้นโดยไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 

กลุ่มตัวชี้วัด :   ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :   ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย : ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ  14.75 
ผู้ครองตัวชี้วัด : ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ : (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ÷ งบประมาณรายจ่ายงบ
ลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด) × 100 

  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

: มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
57.88 67.58 76.83 84.85 89.09 92.67 100 

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน : ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
3 คะแนน ร้อยละ 68.66 5 คะแนน ร้อยละ 83.93 5 คะแนน ร้อยละ 97.98 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

: รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1 - 16  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/รวบรวมจากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มท่ี
กําหนด   

   

สพก-10



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ผู้กํากับตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร                                                                                                                              
                                                                                                                        KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคาดหวัง 
ความหมายของตัวชี้วัด :  ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับท่ีองค์กรคาดหวัง 

(Competency Fit) 
ยกตัวอย่างเช่น 
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มีสมรรถนะท่ีต้อง
ประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักท่ี ก.พ. กําหนด จํานวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรม
ชลประทาน จํานวน 2 สมรรถนะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จํานวน 3 
สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินท้ังหมด จํานวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้ท่ีมีผล
การประเมินสมรรถนะในระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 8 สมรรถนะ (ได้
คะแนนการประเมินไม่ตํ่ากว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินตํ่ากว่า 3 คะแนน) จํานวน 2 สมรรถนะ สรุปคือ 
มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง) จํานวน 8 
สมรรถนะ จากท้ังหมด 10 สมรรถนะ ดังนั้น เม่ือคิดร้อยละของการผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 80 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  1.64 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  คะแนน = ร้อยละการประเมินสมรรถนะของข้าราชการทุกคนในกรมท่ีมีผลการประเมิน
สมรรถนะท่ีเท่ากับหรือมากกว่าระดับท่ีองค์กรท่ีคาดหวัง ÷ จํานวนข้าราชการท่ีมีการ
ประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้น 

  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

:  คร้ังท่ี 1 (เดือนตุลาคม-มีนาคม) คร้ังท่ี 2 (เดือนเมษายน-กันยายน) 
80 80 

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
NA ร้อยละ 99.65 ร้อยละ 80.00 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายเดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสํานักทุกระดับจากแบบประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะและสมรรถนะ  และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการ
ประเมินสมรรถนะในระบบ Employee  Performance Port Folio (EPP+)/รายงานผล
การดําเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 

   

สพก-11



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2904 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรท่ีพอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล) 
ความหมายของตัวชี้วัด :    บุคลากรได้รับการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนา

สมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ัวท้ังองค์กร มี
เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก
ตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส่และเป็นธรรม เชื่อมโยงกับ
ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีเ อ้ือต่อการทํางานเป็นทีม มี
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเคร่ืองมี
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกท่ีหลากหลาย ผู้บริหารให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทํางาน อันจะนําไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร 
  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพให้แก่องค์กร 
2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมท้ังมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจท่ีดี มี
แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร เพ่ือประโยชน์แก่การดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีราชการจัดให้ในกรณี
ปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรท่ีเหมาะสม 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  คะแนน =  ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ จํานวนด้านท้ังหมด 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

:  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ไม่มี 

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ร้อยละ 77.80 ร้อยละ 91.20 ร้อยละ 81.07 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายปี 
   

สพก-12



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  และหัวหน้างานบริหารท่ัวไป 1 – 16  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาด
กลาง 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2904 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยคะแนนตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 
ความหมายของตัวชี้วัด :  ค่าเฉล่ียคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management 

Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ 
              1.ระดับกรม   2.ระดับสํานัก/กอง 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  คะแนน 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  1. ระดับกรม  พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรม 
(KMA) หมวด 1-7 
2. ระดับสํานัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง (KMA) หมวด 1-7) 

  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

:  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ไม่มี 

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  1 = 1.00-1.50 
2 = 1.51-2.00 
3 = 2.01-2.50 
4 = 2.51-3.00 
5 = 3.01-5.00 

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
NA ระดับ 1 ระดับ 2.38 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายปี 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: ทีมงานจัดการความรู้กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/ประเมินการจัดการความรู้ตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนด 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-16   กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  

สพก-13



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online  (ประเมินโดยกองแผนงาน) 
ความหมายของตัวชี้วัด :  - ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสํานัก/กอง ท่ีมีงบรายจ่ายลงทุน 

เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสํานัก/กอง ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การ
บันทึกข้อมูลท่ัวไป กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/
ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 

ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ  5  คะแนน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.92 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  (ช่องรายการท่ีบันทึก ÷ ช่องรายการท้ังหมดท่ีต้องบันทึก) × 100 
  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

:  คร้ังท่ี 1 (เดือนตุลาคม-มีนาคม) คร้ังท่ี 2 (เดือนเมษายน-กันยายน) 
100 100 

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
NA ร้อยละ 90.25 4.54 คะแนน  

 ร้อยละ 99.89 
  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  โดยกองแผนงานทุก 6 เดือน 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: สํานักงานก่อสร้าง 1-16  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  รวบรวมความสําเร็จของการจัดทํา
รายงาน 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-16   กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  

สพก-14



คํารับรองการปฏิบัติราชการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                                                                                         KPI  Code 

ชื่อตัวชี้วัด : คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง   
ความหมายของตัวชี้วัด :  คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กองตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

รายละเอียดการดําเนินการจะต้องเรียงตามลําดับและไม่ข้ามข้ันตอน 
กลุ่มตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์                ตัวชี้วัดตามหน้าท่ี 

  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 
ประเภทตัวชี้วัด :    ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา      ตัวชี้วัดรายบุคคล 
เป้าหมาย :  ระดับ 5  คะแนน 
หน่วยวัด :  คะแนน 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ  4.91 
ผู้ครองตัวชี้วัด :  ผู้ปฏิบัติงาน 
  

สูตรในการคํานวณ :  เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายละเอียดการดําเนินการจะต้องเรียงตามลําดับและไม่ข้ามข้ันตอน 

  

เป้าหมายรายเดือน 
(ร้อยละ) 

:  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ไม่มี 

  

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

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
4.5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน 

  

ความถ่ีในการเก็บ 
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายปี 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

: เว็บไซต์ของกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง   และหน่วยงานใต้สังกัด/ประเมินระดับการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง   
ผู้อํานวยการสํานักงานท่ีเกี่ยวข้อง  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและติดตามประเมินผล  กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
โทร. ภายใน 2913 

  

สพก-15



คํารับรองกา
ประจําปีงบป

ารปฏิบัติราชการก
ประมาณ พ.ศ.255

กองพัฒนาแหล่งน้ํา
58 

าขนาดกลาง 

 


