
 

 
 
 
 

 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 

 



fl1~1J 'Hl~n1'iU~~'i1'!Jtl1'i <i1Utl~\lll'U 1LL'VI~ ~J1'l! 'U1~tln1 ~ 
1.l'i~'\l1U~1Ju 'l~l.n ru vu•1. i!J<t.n, 

il 
0 Q,.l OJ I 0 

611'Wn'¥'l ~'W1 bb Vl~-!l'W1~'W1 ~ n ~1-!l 

n1~~~t11~'Vl1'W 

th~~1tJ -!l'U 'th~~1 ru 'W. A. l€J<t'ct'b 

~. -rr1Ylb~1 'tJ1 tl ru1~fi ~'W1'W'Wvl errl1'W1 tl fl11?1'1un-w\9lJ'W 1 bbVI~~'thu'W1~1vmJ UDLJ~VI111~ erel1'W1tlfl1"j 
'\1 v d.J '\1 

?1'1un-w\9lJ'W1bb V1~~1hu'W1~m=n~ 'UeJ 1 Vfm1 V'WcJ'W bbe..J'Wtl'v15f116'11?11'1l eJ~ m:JJ'IJ~tl1~Vl1'W YJ~eJ:JJ~~~~vh 
' 

bbe..J'Wtl'v15f116'1 1?1 1 bb~~bbe..J'W~ tl'v15f116'11?11'1JeJ~ VI 'tlJ tl~1'W 1 Vlb ~eJll btl~ n'\J b tht11~6'f~fi'IJeJ~ n1ll'IJ~U1~Vl1'W 
' ' .., 

ll1\?11llbb 'W'\JVl1tltl 

(;!), rl11''U1eJ~-d1-rr?\'1V11''U1~tl~b1~1 C9l tJ b~ll~~bb~ 1'W~ C9J 1?1~1flll ~ctctct ~~1'W~ (;!10 tl'Wtl1tl'W ~ctctb 
' 

b~ tl'<il ~L11 e..J~ m1tJ 1~ dJ'We..J~ m1~1 b tJ'W~1'W 1?11ll r\'11'mm-d1 tJ b ~eJ:JJ btl~ nu m 1~~6'111 b~'W11~1'~tJ1~~1tJ 

~. 11tl~~bBtl~'1JeJ~r\'11'u1eJ~ Hi'bbn meJum1'l11~biJ'We..J~ ~1~1'~e..J~m1tJ~L1~11'1Jm1 tl1 V1 'l.Tn .rrm~~ 
~'W~1'Wb U1VIll1tl/bnrusv1 n11 1 Vi'fl~bb'W'W bb~~11tl~~ b~ tl~~'W 1 1?11:JJ~tl11n~eJ~1 'WbeJmn1'l11~neJ'\JVl1tlrl 1 

.., 
~'\J"jeJ~tl 



1'11~1J'ieNf11'itln~'i1'!1f11'i <i'1Uf1~~'\J1 LL'v1 ll ~ tl1'1J '\J 111lf1<11~ 
tl'i~'ii1tl~utl'i~mru vuo1. l!:><f<rb 

cr. ~1VH~1 'l.I1CJUJ"j'IA ~'l.l1'l.l'l.lvl ~eJ1'l.I1CJn1"j'hJn~~'l.l1bb'VI~ ·nl1-u'l.I1111LV!tlJ ufiu~VIU1~ ~eJ1'l.I1CJn1"j 
'U v 6.1 '\} 

?11irn~~'l.l1bb'VI~'IJ1-uu 1 111mn'l 1~vhm1~b~1hrh-r'IJ"jeJ'I m~~B <S:: bb~1 "UeJL~rh-r'IJ"jeJ'Itl'IJ"jeJ.:J 
B5'U~m~-u~'\.J"j~vnu1 1 lil~*~uuiju~"j1"1Jm"j1 ~bnl1le-J~'I 1u~~\?l1~b U1V1~1CJ"UB'I~1~111l bb~~~~11 u 

"j~l'i''U~'~~\11 b~B 1 ~bnl1lth~ 1CJ-u"LJ~-ubbriu"j~"IJ1"/Ju VI~Bi'lflrumVJ~m um"j'IJ~Vf1"j~\1lm"jmfl-rl) m~~1~ 
'U 'I 'I , 6!1 

1~rh~mB'I11 

b. ~~'Ur\'1-r'IJ"jeJ.:J bb~ ~ ~vi'1rl'1-r'IJ"jeJ.:J1~ b ~111ilrl'1~'U "jeJ.:J n1 "j'\.J fiu~"j1"/J n1"j bb~~ b ~u~B'~ nu bb~1 ~'~1~~'~ 
'IJ 'IJ :;..) 

mCJi'JeJ~eJ 11btlu?I1A11J 

J&A?~p, .. CN~~~ 
(U1CJ~ru-i!CJ bnm"j-i!CJ) (U1CJUJ"j'lrJ ~u1uuvi) ., ' 

., d , .~ n.vt. wra· 
1'l.!Vl ............ ... .. .. ... .. .. ... ... ... .. 1u~ ... \l. :~ ... U.~ ... . ~~~ ..... 



คํ
ป

 

ํารับรองการปฏิบัติราชกา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

 

าร สํานักพัฒนาแหล่งน้ําข
 2556 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการใหน้้ําหนกัตวัชี้วัดของสาํนักพฒันาแหล่งน้าํขนาดกลาง 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

สพก.-1. มีปรมิาณนํ้าเก็บกักและพ้ืนที่

ชลประทานเพ่ิมขึ้น  

สพก.-01 จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพ่ิมขึ้น 10.00 % 

สพก.-02 จํานวนพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ้น 10.00 % 

สพก.-03 จํานวนแหล่งนํ้าเพ่ือชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 5.00 % 

สพก.-2. ผูร้ับบริการภายในกรม

ชลประทานมีความพึงพอใจ 

สพก.-04 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10.00% 

สพก.-3. การก่อสร้างซ่อมแซมและ

ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน 

สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการ

ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน 

5.00 % 

สพก.-06 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกัน

และบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน 

5.00 % 

สพก.-4. การเตรียมความพร้อมก่อนการ

ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน 

สพก.-07 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรยีมความ

พร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน 

5.00 % 

สพก.-08 จํานวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้ว

เสร็จตามแผนงาน 

5.00 % 

สพก.-5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

สพก.-09 ร้อยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัด

มวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้าง

และระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 

5.00 % 

สพก.-10 ร้อยละของการจัดทํารายงานได้ถูกต้อง

และทันเวลาทีกํ่าหนด 

5.00 % 

สพก.-6. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน 

10.00 % 

สพก.-7. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ

กําลังใจในการทํางาน 

สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง 

5.00 % 

สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

5.00 % 

สพก.-14 ค่าเฉล่ียคะแนนการตรวจประเมินการ

จัดการความรู้ (KMA) 

5.00 % 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
สพก.-8. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตาม Online   

5.00 % 

สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง 5.00 % 

รวม 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

มิตทิี่ 1 มิตดิ้านประสทิธิผลตามพนัธกิจ 

สพก.-01 จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพ่ิมขึ้น 

(เป้าหมายเก็บกัก 26.02 ลา้น ลบ.ม.) 

10.00 ร้อยละ

60 

ร้อยละ

70 

ร้อยละ

80 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ

100 

สพก.-02 จํานวนพ้ืนที่ชลประทานที่

เพ่ิมขึ้น 

(เป้าหมายพ้ืนที่ 13,750  ไร่) 

10.00 5,500 7,563 9,625 11,688 13,750 

ร้อยละ

40 

ร้อยละ

55 

ร้อยละ

70 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ

100 

สพก.-03 จํานวนแหล่งนํ้าเพ่ือชุมชนที่

เพ่ิมขึ้น 

(เป้าหมาย 7 แห่ง) 

5.00 ร้อยละ

50 

ร้อยละ

75 

ร้อยละ

100 

ร้อยละ

100  

เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 56 

ร้อยละ

100  

เสร็จก่อน 

1 ก.ย. 56 

รวม 25.00      
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

มิตทิี่ 2 มิตดิ้านคณุภาพการใหบ้รกิาร 
สพก.-04 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

10.00 ร้อยละ

65 

ร้อยละ

70 

ร้อยละ

75 

ร้อยละ

80 

ร้อยละ

85 

รวม 10.00      
 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

มิตทิี่ 3 มิตดิ้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 
สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้าง

โครงการชลประทานขนาดกลางตาม

แผนงาน 

(เป้าหมาย 36 โครงการ) 

5.00 ร้อยละ

50 

ร้อยละ

75 

ร้อยละ

100 

ร้อยละ

100  

เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 56 

ร้อยละ

100  

เสร็จก่อน 

1 ก.ย. 56 

สพก.-06 ร้อยละของงานการก่อสร้าง

งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตาม

แผนงาน 

(เป้าหมาย 17 โครงการ) 

5.00 ร้อยละ

50 

ร้อยละ

75 

ร้อยละ

100 

ร้อยละ

100  

เสร็จก่อน 

15 ก.ย.56 

ร้อยละ

100  

เสร็จก่อน 

1 ก.ย.56 

สพก.-07 ร้อยละของโครงการที่สามารถ

เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ตามแผน 

5.00 ร้อยละ

80 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

90 

ร้อยละ 

95 

ร้อยละ

100 

สพก.-08 จํานวนโครงการศึกษาและ

พัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 

(เป้าหมาย 16 โครงการ) 

5.00 8 

 

10 12 14 16 

สพก.-09 ร้อยละของจํานวนคร้ังที่

ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ

วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่าง

ก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 

(เป้าหมาย 28 ครั้ง) 

5.00 ร้อยละ

80 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

90 

ร้อยละ 

95 

ร้อยละ

100 

สพก.-10  ร้อยละของการจัดทํารายงาน

ได้ถูกต้องและทันเวลาที่กําหนด 

5.00 ร้อยละ

60 

ร้อยละ

65 

ร้อยละ

70 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 

สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

10.00 ร้อยละ

72 

ร้อยละ

74 

ร้อยละ

76 

ร้อยละ 

78 

ร้อยละ 

80 

รวม 40.00      
 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

มิตทิี่ 4 มิตดิ้านการพฒันาองค์กร 
สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่าน

การประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง 

5.00 ร้อยละ

60 

ร้อยละ

65 

ร้อยละ

70 

ร้อยละ

75 

ร้อยละ

80 

สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

5.00 ร้อยละ

65 

ร้อยละ

70 

ร้อยละ

75 

ร้อยละ

80 

ร้อยละ

85 

สพก.-14 ค่าเฉล่ียคะแนนการตรวจประเมินการ

จัดการความรู้ (KMA) 

5.00 1.00-

1.50 

1.51-

2.00 

2.01-

2.50 

2.51-

3.00 

3.01-

5.00 

สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ

ติดตาม Online   

5.00 ร้อยละ

80 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

90 

ร้อยละ

95 

ร้อยละ

100 

สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง 

(เป้าหมายระดับ 5) 

5.00 ระดับ 

1 

ระดับ 

2 

ระดับ 

3 

ระดับ 

4 

ระดับ 

5 

รวม 25.00      

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-01 : จํานวนปริมาณเกบ็กกัที่เพิม่ขึน้ 

ความหมายของตัวช้ีวัด - ความจุเก็บกักของอ่างเก็บนํ้า  ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้ว  
เสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยวัดความจุเก็บกักตามที่ออกแบบไว้ ณ ระดับ 
เก็บกัก หากเพ่ิมความจุโดยเพ่ิมขนาดเก็บกักของอ่างเก็บนํ้า ทั้งขนาดใหญ่ 
และขนาดกลาง ให้นับรวมในส่วนนํ้าเก็บกักที่เก็บได้เพ่ิมขึ้นด้วย 

- เป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2556 รวม 3 โครงการรวม 26.02 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด 26.02 ล้านลกูบาศก์เมตร 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 10 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงนํ้าหนักตามปริมาณเก็บกักที่เพ่ิมขึ้นของแต่

ละโครงการ 
สูตรในการคํานวณ คะแนน = (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ x นํ้าหนักแต่ละโครงการ) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้างที่เก่ียวข้อง ของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้างที่เก่ียวข้อง รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมส่ง
หลักฐานประกอบ(รายเดือน) ให้กลุ่มติดตามและประเมินผล 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างที่
เก่ียวข้อง / ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผูอํ้านวยการกลุ่มติดตามและ
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหารที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุม่งาน
ก่อสร้างที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกลที่เก่ียวข้อง / หัวหน้า
กลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  และ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม 
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย กรมชลประทาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 
97.03 ล้าน ลบ.ม. 

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เสร็จก่อน 30 วันตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ
คะแนน 2 

ระดับ
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 70 80 90 100 



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

60 70 80 90 100

โครงการขนาดกลาง 3 โครงการ 26.0200   138.8425    10.0000 0.5000   

1 (30) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 

โครงการอ่างเก็บน้ําแม่สาย จังหวัดแพร่

ป่าแดง เมือง แพร่ 10.5000    28.0000       4.0354 60 70 80 90 100 5 0.2018

2 (39) ทํานบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ  

โครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ  จังหวัด

ขอนแก่น

โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 8.0000      67.0752       3.0746 50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.1537

3 (8) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 

โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําชุนใหญ่  จังหวัด

เพชรบูรณ์

แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 7.5200      43.7673       2.8901 50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.1445

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ตัวชี้วัด สพก.-01 : จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น  สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

ลําดับที่
โครงการ

(P)

ที่ตั้ง ปริมาณเก็บกัก 

(ล้าน ลบ.ม.)

(a)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

(b)

น้ําหนัก
(w)

ระดับคะแนน
คะแนนที่ได้

(m)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-02 : จํานวนพืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิ่มขึน้ 

ความหมายของตัวช้ีวัด -  พ้ืนที่การเกษตรที่ทําการก่อสร้างคลองส่งนํ้าและอาคารบังคับนํ้าต่างๆ เช่น   
   ฝาย ประตูระบายนํ้า เป็นต้น ทําให้สามารถส่งนํ้าจากคลองชลประทานได้ 
   ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากนํ้าฝนในการ  
   เพาะปลูกพืชการก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 2-5 ปี จึงมิใช่ผลงาน  
   ที่ทําการก่อสร้างเสร็จปีต่อปี ดังน้ัน จํานวนที่เพ่ิมของพ้ืนที่ชลประทาน  
   จึงหมายถึงงานโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่สร้างเสร็จ ณ สิ้น  
   ปีงบประมาณ 
- เป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2556 รวม 2 โครงการ รวม 13,750 ไร่ 

รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ 
เป้าหมาย/หน่วยวัด 13,750 ไร ่
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 10 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงนํ้าหนักตามจํานวนพ้ืนที่ชลประทานที่

เพ่ิมขึ้นของแต่ละโครงการ 
สูตรในการคํานวณ คะแนน = (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ x นํ้าหนักแต่ละโครงการ) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้างที่เก่ียวข้อง ของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้างที่เก่ียวข้อง รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมส่ง
หลักฐานประกอบ(รายเดือน) ให้กลุ่มติดตามและประเมินผล 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างที่
เก่ียวข้อง / ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผูอํ้านวยการกลุ่มติดตามและ
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหารที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุม่งาน
ก่อสร้างที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกลที่เก่ียวข้อง / 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  และ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม 
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย กรมชลประทาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

29,000 ไร ่
 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

50 60 70 80 90 100 - 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

5,500 7,563 9,625 11,688 13,750 
40 55 70 85 100 

 

 

  



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

5,500 7,563 9,625 11,688 13,750 

40 55 70 85 100

โครงการขนาดกลาง 2 โครงการ 13,750 103.7340 10.0000 

1 (44) ระบบส่งน้ํา โครงการระบบสางน้ําอ่างเก็บ

น้ําห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ 11,250  51.5470    8.1818    40 55 70 85 100

2 (21) ระบบสางน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการ

ระบบส่งน้ําฝายทดน้ําบ้านดงเสลา จังหวัด

กาญจนบุรี

ด่านแม่

ฉแลบ

ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 2,500    52.1870    1.8182    40 55 70 85 100

ตัวชี้วัด สพก.-02 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น  สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
ระดับคะแนน

พื้นที่ 
(ไร่)
(a)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

(b)

น้ําหนัก
(w)

คะแนนที่
ได้

(m)

คะแนน
เฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก
จังหวัดอําเภอตําบล

ที่ตั้ง
โครงการ

(P)
ลําดับที่



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-03 : จํานวนแหลง่น้าํเพือ่ชมุชนที่เพิม่ขึน้ 

ความหมายของตัวช้ีวัด แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เช่น อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก 
ฝาย เป็นต้น บางแห่งก่อสร้างเอง บางแห่งจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการแต่ละ
แห่งไม่มีการจ่ายค่าที่ดินและเร่ิมสร้างและแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ทั้งน้ี ให้
ประเมินผลงานเป็นร้อยละของงานการก่อสร้างงานแหล่งนํ้าเพ่ือชุมชนตาม
แผนงาน 

เป้าหมาย/หน่วยวัด จํานวน 7 แห่ง / ปี 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมทุกแห่ง ไม่ประเมินแยกรายโครงการ 
สูตรในการคํานวณ ค่าเฉล่ียของร้อยละผลการดําเนินงานของแต่ละแห่ง 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้างที่เก่ียวข้อง ของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างที่
เก่ียวข้อง / ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผูอํ้านวยการกลุ่มติดตามและ
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหารที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุม่งาน
ก่อสร้างที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกลที่เก่ียวข้อง / หัวหน้า
กลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  และ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม 
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2552 

NA 
ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

118 แห่ง 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

50 60 70 80 90 100 - 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

50 75 100 100 
เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 56 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 56 

 

 



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

50 75 100

100 %

เสร็จก่อน
15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน
1 ก.ย.56

รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง 171.7340   5.0000
1 (2.9) ฝายห้วยน้ําพวย ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 45.1820 1.3155       50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

2 (2.14) ฝายห้วยไผ่ ตําบลหนองหว้า อําเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 17.5000 0.5095       50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

3 (2.15) ฝายบ้านโคกวัด ตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท สุรินทร์ 10.0000 0.2911       50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

4 (2.16) ฝายบ้านทับปะตี ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จันทบุรี 15.7520 0.4586       50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 (2.17) ฝายคลองจันทุและการขุดลอก ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง ปราจีนบุรี 15.0000 0.4367       50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

6 (2.27) ฝายบ้านใหม่สําราญ ตําบลนางแดด 

อําเภอหนองบัวแดง

ชัยภูมิ 25.0000 0.7279       50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

7 (2.44) ฝายทดน้ําบ้านโพรงเข้ เพชรบุรี 43.3000 1.2607       50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดที่ สพก.-03 : จํานวนแหล่งน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน

ที่ รายการ จังหวัด
งบประมาณ
ล้านบาท

 คะแนนที่ได้
(m)

 คะแนน
เฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-04 : ระดบัความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 

ความหมายของตัวช้ีวัด ผู้รับบริการภายในของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง  ได้แก่ สํานัก/กองและ
หน่วยงานภายในกรมชลประทาน  ที่มีการติดต่อประสานงานกับสํานักพัฒนา
แหล่งนํ้าขนาดกลาง รวมท้ังสํานักชลประทานต่างๆ  ที่รับมอบโครงการ
ก่อสร้างจากสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ไปบํารุงต่อ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 10 
การประเมินผลตัวช้ีวัด - 
สูตรในการคํานวณ (ผลรวมคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวน

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี (2 ครั้ง/ปี) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 
1-16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป  / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

78 % 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่ม ี
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

65 70 75 80 85 
 

 

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด สพก.-05 : ร้อยละของงานการกอ่สร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน 

ความหมายของตัวช้ีวัด พิจารณาจากความสําเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
ตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณน้ันๆ จํานวน  36 โครงการ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100  
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงนํ้าหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
สูตรในการคํานวณ คะแนน = (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × นํ้าหนักแต่ละโครงการ) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4  

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  และ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

NA 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

50 60 70 80 90 100 - 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

50 75 100 100 
เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 56 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 56 

 

  



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

50 75 100

100 %

เสร็จก่อน
15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน
1 ก.ย.56

รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ 2,130.4593      5.0000       180.0000  0.2500    
1 (49) ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ําแม่สอย เชียงใหม่ 106.9074 0.2509             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0125

2 (37) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ  โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่สลิด ตาก 124.1459 0.2914             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0146

3 (30) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําแม่สาย แพร่ 28.0000 0.0657             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0033

4 (38) ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ  โครงการระบบส่งน้ําห้วยท่าแพฝั่งซ้าย สุโขทัย 35.6619 0.0837             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0042

5 (33) ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ําบ้านวังสะตือ สุโขทัย 101.2716 0.2377             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0119

6 (50) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง สุโขทัย 44.6250 0.1047             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0052

7 (58) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํา โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ําแม่มอก สุโขทัย 61.9792 0.1455             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0073

8 (34) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตะคองใหญ่ อุดรธานี 45.4722 0.1067             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0053

9 (55) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําบอง หนองบัวลําภู 27.0677 0.0635             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0032

10 (56) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ําเลย เลย 75.1609 0.1764             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0088

ที่ รายการ จังหวัด
งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน

คะแนนที่ได้
(m)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดที่ สพก.-05 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

50 75 100

100 %

เสร็จก่อน
15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน
1 ก.ย.56

ที่ รายการ จังหวัด
งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน

คะแนนที่ได้
(m)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

11 (35) ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ําท่าเอียด ขอนแก่น 30.2600 0.0710             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0036

12 (39) ทํานบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนากุดจับ -กุดหมากเห็บ ขอนแก่น 67.0752 0.1574             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0079

13 (41) สถานีสูบน้ํา ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ําบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ํา ขอนแก่น 31.0108 0.0728             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0036

14 (42) ระบบกระจายน้ําและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ํา PR2 โครงการฝายอํานาจเจริญ อุบลราชธานี 27.2333 0.0639             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0032

15 (52) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลําโดมใหญ่ อําเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี 53.5500 0.1257             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0063

16 (53) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลําโดมใหญ่ อําเภอน้ํายืน อุบลราชธานี 38.6750 0.0908             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0045

17 (44) ระบบส่งน้ํา โครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1)จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 51.5470 0.1210             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0060

18 (57) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ  โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเล็ง เพชรบูรณ์ 94.5556 0.2219             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0111

19 (19) ฝายหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านแข้ (ทุ่งสว่าง) ศรีสะเกษ 50.0000 0.1173             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0059

20 (10) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองประแกด จันทบุรี 65.0000 0.1525             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0076

21 (6) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง สระแก้ว 80.0000 0.1878             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0094



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

50 75 100

100 %

เสร็จก่อน
15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน
1 ก.ย.56

ที่ รายการ จังหวัด
งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน

คะแนนที่ได้
(m)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

22 (8) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําชุนใหญ่ เพชรบูรณ์ 43.7673 0.1027             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0051

23 (21) ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําฝายทดน้ําบ้านดงเสลา กาญจนบุรี 52.187 0.1225             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0061

24 (11) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อย              อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กาญจนบุรี 5.0000 0.0117             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0006

25 (9) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ   โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์ 75.0000 0.1760             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0088

26 (13) ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพชรบุรี 84.4432 0.1982             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0099

27 (22) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําพรุพลีควาย สงขลา 70.0000 0.1643             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0082

28 (7) ระบบท่อส่งน้ํา โครงการอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) พัทลุง 58.2631 0.1367             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0068

29 (23) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านไบ้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยะลา 70.0000 0.1643             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0082

30 (65) สถานีสูบน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย  (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ขอนแก่น 72.1000 0.1692             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0085

31 (62) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ มุกดาหาร 32.0000 0.0751             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0038

32 (66) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําคลองพระพุทธระยะที่ 2 จันทบุรี 48.5000 0.1138             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0057



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

50 75 100

100 %

เสร็จก่อน
15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน
1 ก.ย.56

ที่ รายการ จังหวัด
งบประมาณ
ล้านบาท

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน

คะแนนที่ได้
(m)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

33 (24) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ํา เชียงใหม่ 90.0000 0.2112             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0106

34 (25) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สุรินทร์ 30.0000 0.0704             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0035

35 (14) สถานีสูบน้ําพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ําจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ําหนองนาทะเล กาญจนบุรี 70.0000 0.1643             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0082

36 (26) ระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ําย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 พัทลุง 90.0000 0.2112             50 75 100 100 %

เสร็จก่อน

15 ก.ย.56

100 % 

เสร็จก่อน

1 ก.ย.56

5 0.0106



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด สพก.-06 : ร้อยละของงานการกอ่สร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน 

ความหมายของตัวช้ีวัด พิจารณาจากความสําเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณน้ันๆ จํานวน  17 โครงการ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100  
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงนํ้าหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
สูตรในการคํานวณ คะแนน = (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × นํ้าหนักแต่ละโครงการ) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4  

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  และ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

NA 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

50 60 70 80 90 100 - 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

50 75 100 100 
เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 56 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 56 

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-07 : ร้อยละของโครงการทีส่ามารถเตรยีมความพร้อมในการก่อสรา้งแล้วเสร็จตามแผน 

ความหมายของตัวช้ีวัด นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
แผน 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมนิแยกรายโครงการ 
สูตรในการคํานวณ (ผลงานรวม ÷  แผนงานโครงการท่ีได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม) × 100 

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มวิศวกรรม สํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสรา้ง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

98.61 % 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) ไม่ม ี

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

80 85 90 95 100 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-08 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการทีแ่ลว้เสร็จตามแผนงาน 

ความหมายของตัวช้ีวัด พิจารณาจากความสําเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณน้ันๆ จํานวน 16 โครงการ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด 16 โครงการ (สํานักงานก่อสร้างละ 1 เล่ม) 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมนิแยกรายโครงการ 
สูตรในการคํานวณ จํานวนโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ  

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐาน
ประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุม่ติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนา
แหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสรา้ง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  สาํนักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

38 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่ม ี

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

8 10 12 14 16 
  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-09 : ร้อยละของจํานวนครัง้ทีด่าํเนินการจัดมวลชนสัมพนัธ์ในระยะวางโครงการก่อนการ
ก่อสร้าง และระหว่างก่อสรา้งที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ความหมายของตัวช้ีวัด พิจารณาจากความสําเร็จของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณน้ันๆ  จํานวน 28 ครั้ง 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ  ไม่ประเมนิแยกรายโครงการ 
สูตรในการคํานวณ (จํานวนคร้ังที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จํานวนคร้ังที่จัดกิจกรรมมวลชน

สัมพันธ์ตามแผน) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 รายงานความก้าวหน้าของการจัดมวลชนสัมพันธ์ฯลฯ 
รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มติดตามและประเมนิผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสรา้ง 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  สาํนักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

87.88  
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

40 50 60 70 80 90 100 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

80 85 90 95 100 
  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-10: ร้อยละของการจัดทํารายงานได้ถูกตอ้งและทนัเวลาที่กาํหนด 

ความหมายของตัวช้ีวัด นับร้อยละของการจัดทํารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กําหนด 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมทุกรายการ  ไม่ประเมนิแยกรายการ 
สูตรในการคํานวณ (จํานวนการจัดทํารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กําหนด ÷ จํานวนการจัดทํา

รายงานทั้งหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ผูอํ้านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่ม
ติดตามและประเมินผล รวบรวมความสําเร็จของการจัดทํารายงาน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4/ หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ผูอํ้านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่ม
ติดตามและประเมินผล  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

NA 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

80 80 80 80 80 80 80 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 65 70 75 80 
  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-11 : ร้อยละของอัตราการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ความหมายของตัวช้ีวัด พิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือ
สํานัก/กองภายในกรมชลประทาน  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  จาก
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งน้ี ไม่รวม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 10 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
สูตรในการคํานวณ (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ÷ งบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  และ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม  
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

68.66 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) เกณฑ์ตามเป้าหมายเบิกจ่าย มติ ครม. เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 (รายไตรมาส) 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

72 74 76 78 80 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-12 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผา่นการประเมินสมรรถนะในระดบัองคก์รคาดหวัง 
ความหมายของตัวช้ีวัด ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กร

คาดหวัง (Competency Fit) 
ยกตัวอย่างเช่น 
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มี
สมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. กําหนด จํานวน 5 
สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จํานวน 2สมรรถนะ และสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จํานวน 3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมิน
ทั้งหมด จํานวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะใน
ระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนการ
ประเมินไม่ตํ่ากว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินตํ่ากว่า 3 คะแนน) จาํนวน 2 
สมรรถนะ สรปุคือ มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่
องค์กรคาดหวัง) จํานวน 8 สมรรถนะ จากทั้งหมด 10 สมรรถนะ ดังน้ัน เมื่อคิด
ร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของ
ข้าราชการรายน้ี จึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
สูตรในการคํานวณ คะแนน =  (ร้อยละค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ จํานวน

ด้านทั้งหมด) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) 
                ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ผลการประเมนิสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับ ทุกสาํนัก / กอง จากแบบ
ประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) หรือข้อมลูจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee 
Performance Portfolio (EPP+) 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง / ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง
1-16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้า
งานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 
NA 

ปีงบประมาณ 2554 
NA 

ปีงบประมาณ 2555 
NA 

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) ไม่ม ี

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 65 70 75 80 

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-13: ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของบคุลากรต่อการปฏบิตังิาน 

ความหมายของตัวช้ีวัด - บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการ
พัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนา
ระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
มีความโปร่งใส่และเป็นธรรม เช่ือมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ เ อ้ือต่อการทํางานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเคร่ืองมีอุปกรณ์
ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกที่หลากหลาย ผู้บริหารให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน อันจะนําไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมขององค์กร 

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพให้แก่องค์กร 

2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความสุข มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการ
ทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากร เพ่ือประโยชน์แก่การดํารงชีพนอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุน
การปฏิบัติราชการ 

4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ประเมินผลงานรวมของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
สูตรในการคํานวณ (ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จํานวนผู้ตอบแบบสอบ 

ถามทั้งหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักงานก่อสร้าง 1-16  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 เป็นผู้ออกแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง / ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้า
งานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

77.80 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่ม ี

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

65 70 75 80 85 
  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-14 : ค่าเฉลีย่คะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 

ความหมายของตัวช้ีวัด ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการ
ตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง หมวด 1 – หมวด 6 โดยการตรวจ
ประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บคลังความรู้ของสํานัก/กองกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 
ค่าเฉล่ียคะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสํานัก/กอง หมวด
ที่ 1-6 
     ระดับ 1 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.50 คะแนน 
     ระดับ 2 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.51 – 2.00 คะแนน 
     ระดับ 3 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.01 – 2.50 คะแนน 
     ระดับ 4 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 – 3.00 คะแนน 
     ระดับ 5 ค่าเฉล่ียคะแนน 3.01 – 5.00 คะแนน 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ระดับ 5 
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด ระดับสํานัก/กอง  ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสํานัก/กอง 
สูตรในการคํานวณ พิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสํานัก/กอง 

(KMA) หมวด 1-6 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ผลการประเมนิในระบบ EPP
+
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

NA 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่ม ี

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-15 : ร้อยละของการบนัทกึข้อมูลในระบบตดิตาม Online   

ความหมายของตัวช้ีวัด - ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสํานักที่มีงบรายจ่าย
ลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online 
ของสํานักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการ
บันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ  

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 

การประเมินตัวช้ีวัด ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ. 

สูตรในการคํานวณ (ช่องรายการที่บันทึก ÷ ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก ) x 100 

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ

รายงาน 

กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ประเมินข้อมูลใน

ระบบติดตาม Online  ทุกสิน้เดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลของสํานักที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 

30 กันยายน 2556 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด(Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-

16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ

วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มติดตามและประเมินผล  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการกองแผนงาน และคณะทํางานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับสํานัก/กอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 

NA NA NA 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด สพก.-16 : ระดบัคณุภาพเว็บไซต์ของสํานกั/กอง 
ความหมายของตัวช้ีวัด คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
เป้าหมาย/หน่วยวัด ระดับคะแนน 5  
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ร้อยละ 5 
การประเมินผลตัวช้ีวัด คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง 
สูตรในการคํานวณ คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี (2 ครั้ง/ปี) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/สํานักงานก่อสร้าง 1-16/กลุ่มงานวิศวกรรม 
สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/กลุ่มติดตามและประเมนิผล  สํานักพัฒนา
แหล่งนํ้าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  ประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์ของสํานัก/กอง 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด (Owner) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง/ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อํานวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมนิผล / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16 / 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเคร่ืองกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมลู กลุ่มติดตามและประเมินผล  สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ผู้ต้ังเป้าหมาย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 

NA 
ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

4.5 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) ไม่ม ี

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่ง
นํ้าขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

1 2 3 4 5 
 

  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสํานัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด 

เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดําเนินงานตามขั้นตอน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 

1 - มีเว็บไซต์ สํานัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้  

- มีหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน 

- มีที่ต้ัง หมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัด 

- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลสามารถติดต่อได้ 

2 

(1+2) 

- มีผังเว็บไซต์ (Site Map) 

- มีคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก/กอง ปีปัจจุบัน 

- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสํานัก/กอง 

- มีการเช่ือมโยงจากหน้าหลักไปยังระบบของกรมชลประทาน 
o จดหมายอิเล็กทรอนิคส ์
o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส ์
o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน 
o คลังความรู้สํานัก/กอง 
o สถานการณ์นํ้า 

3 

(1+2+3) 

- มีการแสดงผลอักขระถูกต้อง อ่านออกได้ไม่ผิดเพ้ียน 

- มีการเช่ือมโยงข้อมูลถูกต้อง 
- มีสัญลักษณ์/ปุ่มเช่ือมโยง (รูปภาพ/ข้อความ) ที่ต้องสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีจะ

เช่ือมโยง  
4 

(1+2+3+4) 

- มีรูปแบบ โครงสร้าง ตัวอักษร ภาพเหมาะสม สื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

- มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สญัลักษณข์ององค์กรที่ถูกต้อง 

- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี สะดวกต่อการเข้าถึง  

5 

(1+2+3+4+5) 

- มีการเช่ือมโยงกลับไปหน้าหลกัของกรมชลประทานทุกหน้า 

- มีระบบสืบค้นข้อมูลทีส่ามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

- มีระบบนับจํานวนผู้เข้าชมระบบ 

- มีข้อมูลทีท่ันสมัย 

 


