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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

กรมชลประทาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1.   ค ารับรองระหว่าง 
 

นายณรงค์  ลีนานนท์  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับค ารับรอง 

           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง  

และ 

นายดุษฎี  คงสวัสดิ์         ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 6   ผู้ท าค ารับรอง 
                                                  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

2.   ข้าพเจ้า นายดุษฎี  คงสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง  ขอให้
การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน   พร้อมทั้งจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้ 

 
3.   ค ารับรองนี้ใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2557 

โดยจะน าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี 
 
4.    รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่   กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ าหนัก ข้อมูล

พ้ืนฐานเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค า
รับรองนี้ 
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5.    ข้าพเจ้า นายดุษฎี  คงสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง  ได้ท า

ความเข้าใจค ารับรอง ตามข้อ 4 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ว่า 
จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพท่ีดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามท่ีได้ให้ค ารับรองไว้ 
 

6.    ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรองได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 

 

………………………………………………………………….          …………………………………………………………………. 

  (นายณรงค์  ลีนานนท์)         (นายดุษฎี  คงสวัสดิ์) 
     รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่                   ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 6 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง                 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

วันที่..........24..เม.ย.2557.....                              วันที่.......24..เม.ย.2557............... 
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เป้าประสงค์ตัวชี้วัดและการให้น้ าหนักตัวชี้วัดของส านักงานก่อสร้าง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
สพก.1. มีปริมาณน้ าเก็บกักและพ้ืนที่
ชลประทานเพิ่มข้ึน  

สพก.-02 จ านวนพื้นที่ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน 14.06% 
  

สพก.2. ผู้รับบริการภายในกรม
ชลประทานมีความพึงพอใจ 

สพก.-03 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6.48% 

สพก.3. การก่อสร้างซ่อมแซมและ
ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน 

สพก.-04 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน 

4.69% 

สพก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน 

4.69% 

สพก.4. การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน 

สพก.-06 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความ
พร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน 

4.69% 

สพก.-07 จ านวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้ว
เสร็จตามแผนงาน 

4.69% 

สพก.5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

สพก.-08 ร้อยละของจ านวนครั้งที่ด าเนินการจัด
มวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้าง
และระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 

6.44% 

สพก.-09 ร้อยละของการจัดท ารายงานได้ถูกต้องและ
ทันเวลาที่ก าหนด 

6.44% 

สพก.6. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ สพก.-10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2) 

4.69% 

สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) 

14.06% 

สพก.7. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง 

3.31% 

สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

6.44% 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
สพก.8 องค์กรมีการจัดการความรู้ สพก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ

จัดการความรู้ (KMA) 
6.44% 

สพก.9. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตาม Online   

6.44% 

สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง 6.44% 

รวม 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ส านักงานก่อสรา้ง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
สพก.-02 จ านวนพื้นที่ชลประทานที่
เพ่ิมข้ึน 
(เป้าหมายพ้ืนที่ 10,000 ไร่) 

14.06 ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ
100  

รวม 14.06      
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
สพก.-03 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

6.48 ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ
85  

รวม 6.48      
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ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
สพก.-04 ร้อยละของงานก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดกลางตาม
แผนงาน 
(เป้าหมาย 3  โครงการ) 

4.69 ร้อยละ
50 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 57 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 57 

สพก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงาน
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน 
(เป้าหมาย 1  โครงการ) 

4.69 ร้อยละ
50 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย.57 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย.57 

สพก.-06 ร้อยละของโครงการที่สามารถ
เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามแผน 

4.69 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ
100 

สพก.-07 จ านวนโครงการศึกษาและ
พัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 
(เป้าหมาย 1 โครงการ) 

4.69 - 
 

- 1 เสร็จ
ก่อน 15 
ก.ย.57 

เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 57 

สพก.-08 ร้อยละของจ านวนครั้งที่
ด าเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ
วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่าง
ก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 
(เป้าหมาย 4 ครั้ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.44 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ
100 

สพก.-09 ร้อยละของการจัดท ารายงานได้
ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด 

6.44 ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

สพก.-10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2) 

4.69 ร้อยละ
21 

ร้อยละ
23 

ร้อยละ
25 

ร้อยละ 
27 

ร้อยละ 
29 

สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) 

14.06 ร้อยละ
74 

ร้อยละ
77 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
86 

รวม 50.39      
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ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง 

3.31 ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

6.44 ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

สพก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ
จัดการความรู้ (KMA) 

6.44 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   

6.44 1.00-
1.99 

2.00-
2.99 

3.00-
3.99 

4.00-
4.99 

5.00 

สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง 
(เป้าหมายระดับ 5) 

6.44 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

รวม 29.07      
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-02 : จ านวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น 
ความหมายของตัวชี้วัด -  พ้ืนที่การเกษตรที่ท าการก่อสร้างคลองส่งน้ าและอาคารบังคับน้ าต่างๆ เช่น  

ฝาย ประตูระบายน้ า เป็นต้น ท าให้สามารถส่งน้ าจากคลองชลประทานได้ 
ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมท่ีต้องอาศัยจากน้ าฝนในการ 
เพาะปลูกพืชการก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 2-5 ปี จึงมิใช่ผลงาน  
ที่ท าการก่อสร้างเสร็จปีต่อปี ดังนั้น จ านวนที่เพ่ิมของพ้ืนที่ชลประทาน  
จึงหมายถึงงานโครงการขนาดกลางที่สร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
- เป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 2557 รวม 1 โครงการรวม 10,000 ไร่ 
รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด 10,000 ไร่ 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 14.06 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ าหนักตามจ านวนพื้นที่ชลประทานที่

เพ่ิมข้ึนของแต่ละโครงการ 
สูตรในการค านวณ (จ านวนพืน้ที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ÷ จ านวนพื้นทีช่ลประทานตามเป้าหมาย)× 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 4 , 6 , 7 และ 8  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมส่ง
หลักฐานประกอบ (รายเดือน)  ให้กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างที่
เกี่ยวข้อง / ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
ติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงาน
ก่อสร้าง 1-3 ที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  และ กลุ่มวิศวกรรม ส านักพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

29,000 ไร่ 
ปีงบประมาณ 2556 

13,750 ไร่ 
 
 
 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

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

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 70 80 90 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

60 70 80 90 100

1 โครงการสถานีสูบน ้าบ้านหนองสี
หนาดและระบบกระจายน ้า  
จังหวัดขอนแก่น

โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 10,000 80,742,900 3.4791 60 70 80 90 100

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตวัชี้วัดที ่สพก.-02 : จ านวนพ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมขึ้น

ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง

ล าดบัที่
โครงการ

(P)

ทีต่ั้ง

ปรมิาณเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.)

(a)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

(b)

น้ าหนัก
(w)

ระดบัคะแนน

คะแนน
ทีไ่ด้
(m)

คะแนน
เฉลี่ย
ถ่วง

น้ าหนัก



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-03 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ความหมายของตัวชี้วัด ผู้รับบริการภายในของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง  ได้แก่ ส านัก/กอง 
และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน  ที่มีการติดต่อประสานงานกับส านัก
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง รวมทั้งส านักชลประทานต่างๆ  ที่รับมอบโครงการ
ก่อสร้างจากส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ไปบ ารุงต่อ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6.48 
การประเมินผลตัวชี้วัด - 
สูตรในการค านวณ (ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จ านวน

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี (2 ครั้ง/ปี) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 
1-16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-
3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
และวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป  / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

78 % 
ปีงบประมาณ 2556 

91.40 % 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

65 70 75 80 85 
 

 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด สพก.-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน 

ความหมายของตัวชี้วัด พิจารณาจากความส าเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
ตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จ านวน 3 โครงการ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4.69 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ าหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
สูตรในการค านวณ คะแนน = (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ×น้ าหนักแต่ละโครงการ) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-10 , 12-16  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างที่
เกี่ยวข้อง/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-
3/ที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่ม
งานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  และ กลุ่มวิศวกรรม ส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

2.84 คะแนน 
ปีงบประมาณ 2556 

19 คก.  ร้อยละ 52.78 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

50 60 70 80 90 100 - 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

50 75 100 100 
เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 57 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 57 

 
  



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

50 75 100

100 %
เสร็จก่อน
15 ก.ย.56

100 % 
เสร็จก่อน
1 ก.ย.56

1 สถานีสูบน้้าพร้อมอาคารประกอบ 
โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์
ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ)

ขอนแก่น 0.1784    50 75 100 100 %
เสร็จก่อน
15 ก.ย.57

100 % 
เสร็จก่อน
1 ก.ย.57

2 สถานีสูบน้้าระบบส่งน้้าและอาคาร
ประกอบโครงการสถานีสูบน้้าบ้าน
หนองสีหนาดและระบบกระจายน้้า

ขอนแก่น 0.1498    50 75 100 100 %
เสร็จก่อน
15 ก.ย.57

100 % 
เสร็จก่อน
1 ก.ย.57

3 สถานีสูบน้้าและระบบส่งน้้าพร้อม
อาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อม
ระบบส่งน้้า

ชัยภูมิ 0.0417    50 75 100 100 %
เสร็จก่อน
15 ก.ย.57

100 % 
เสร็จก่อน
1 ก.ย.57

22,500,000

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตวัชี้วัดที ่สพก.-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง

ที่ รายการ จังหวัด
น้ าหนัก
(%)

ระดบัคะแนน

 คะแนนที่
ได้
(m)

 คะแนน
เฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนัก

งบประมาณ
ล้านบาท

96,154,800

80,742,900



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-05 : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน 
ความหมายของตัวชี้วัด พิจารณาจากความส าเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

ตามแผนงาน เทียบกบัแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จ านวน  1  โครงการ 
เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4.69 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ าหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
สูตรในการค านวณ คะแนน = (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ าหนักแต่ละโครงการ) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างที่
เกี่ยวข้อง/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-
3/ที่เก่ียวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่ม
งานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  และ กลุ่มวิศวกรรม ส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

2.27 คะแนน 
ปีงบประมาณ 2556 

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

50 60 70 80 90 100 - 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

50 75 100 100 
เสร็จก่อน 

15 ก.ย. 57 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 57 

  



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

50 75 100

100 %
เสร็จก่อน
15 ก.ย.56

100 % 
เสร็จก่อน
1 ก.ย.56

1 ผันน ้าจากฝายล้าปะทาวฝังซ้ายเข้าสู่
อ่างเก็บน ้าหินลับมีด

ชัยภูมิ 0.1505    50 75 100 100 %
เสร็จก่อน
15 ก.ย.57

100 % 
เสร็จก่อน
1 ก.ย.57

40,000,000

คะแนนทีไ่ด้
(m)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้้าหนัก

งบประมาณ
ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตวัชี้วัดที ่สพก.-05 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ส้านักงานก่อสร้าง 6 ส้านักพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ที่ รายการ จังหวัด
น้้าหนัก
(%)

ระดบัคะแนน



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-06 : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน 
ความหมายของตัวชี้วัด นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

แผน 
เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4.69 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ 
สูตรในการค านวณ (ผลงานรวม ÷  แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผลส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงาน
วิศวกรรม1-16 /หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิบัติการเครื่องกล 1-16/ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  และ กลุ่มวิศวกรรม ส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

4.72 คะแนน 
ปีงบประมาณ 2556 

4.52 คะแนน 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

80 85 90 95 100 
  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-07 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 
ความหมายของตัวชี้วัด - พิจารณาจากความส าเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จ านวน 1 โครงการ 
- ส านัก/กอง สามารถเป็นผู้ก าหนดได้เองว่าจะด าเนินงานในลักษณะคู่มืองาน
ศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา 

เป้าหมาย/หน่วยวัด 1 โครงการ (จ านวน 1  เล่ม) 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4.69 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ 
สูตรในการค านวณ จ านวนโครงการศึกษาท่ีแล้วเสร็จ  

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐาน
ประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล 
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16 / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล/หัวหน้ากลุ่มงาน
วิศวกรรม1-16 /หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิบัติการเครื่องกล 1-16/ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

5 คะแนน 
ปีงบประมาณ 2556 

5 คะแนน 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

8 10 12 14 16 
  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-08 : ร้อยละของจ านวนครั้งที่ด าเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการ    
                        ก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ความหมายของตัวชี้วัด พิจารณาจากความส าเร็จของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ  จ านวน  4 ครั้ง 
เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6.44 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ  ไม่ประเมินแยกรายโครงการ 
สูตรในการค านวณ (จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชน

สัมพันธ์ตามแผน) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 รายงานความก้าวหน้าของการจัดมวลชนสัมพันธ์ฯลฯ 
รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผลส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล/ หัวหน้ากลุ่มงาน
วิศวกรรม1-16 /หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16/ หัวหนา้กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

87.88 % 
ปีงบประมาณ 2556 
76 ครั้ง  271.42% 

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

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

80 85 90 95 100 
 

หมายเหตุ 1. โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย–ห้วยไห พร้อมระบบส่งน้ า จ.ชัยภูมิ จ านวน 2 ครั้ง 

     2. โครงการผันน้ าจากฝายล าปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ าหินลับมีด จ.ชัยภูมิ จ านวน 2 ครั้ง  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-09 : ร้อยละของการจัดท ารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด 
ความหมายของตัวชี้วัด นับร้อยละของการจัดท ารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6.44 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมทุกรายการ  ไม่ประเมินแยกรายการ 
สูตรในการค านวณ (จ านวนการจัดท ารายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด÷ จ านวนการจัดท า

รายงานทั้งหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการและติดตามประเมินผลรวบรวมความส าเร็จของการจัดท ารายงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4/หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มวิศวกรรม / กลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผลส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

NA 
ปีงบประมาณ 2556 
95.20 % 5 คะแนน 

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
50 55 60 65 70 75 80 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 65 70 75 80 
  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-10 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2) 
ความหมายของตัวชี้วัด •การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง (ไม่รวมหน่วยงาน
ฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ  ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานภายในกรมชลประทาน  และ ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
จากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ  แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบ
กับวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด 
• รายจ่ายลงทุน  หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้ง
ที่มีตัวตน  และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน  ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอน
ให้บุคคล  องค์กร  หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน้ าไป
ใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน  เป็นต้น  สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณ
รายจ่าย 
•  ตัวชี้วัดนี้  จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ตามแผน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น  โดยไม่รวม
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 29 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 4.69 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
สูตรในการค านวณ (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ÷ งบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  และ กลุ่มวิศวกรรม ส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

NA 
ปีงบประมาณ 2556 

NA 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

21 23 25 27 29 
 
 
 
 
 
 

  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-11 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) 
ความหมายของตัวชี้วัด พิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือ
ส านัก/กองภายในกรมชลประทาน  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  จาก
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งนี้ ไม่รวม
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 86 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 14.06 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
สูตรในการค านวณ (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ÷ งบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) × 100 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  และ กลุ่มวิศวกรรม ส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 
68.66% 3 คะแนน 

ปีงบประมาณ 2556 
83.93 % 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

74 77 80 83 86 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-12 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคาดหวัง 
ความหมายของตัวชี้วัด ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กร

คาดหวัง (Competency Fit) 
ยกตัวอย่างเช่น 
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มี
สมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่  ก.พ. ก าหนด จ านวน 5 
สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จ านวน 2 สมรรถนะ และสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน 3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมิน
ทั้งหมด จ านวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ 
2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ า
กว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 
2 (ได้คะแนนการประเมินต่ ากว่า 3 คะแนน) จ านวน 2 สมรรถนะ สรุปคือ มี
สมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคาดหวัง) จ านวน 
8 สมรรถนะ จากทั้งหมด 10 สมรรถนะ ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 3.31 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
สูตรในการค านวณ คะแนน = (ร้อยละการประเมินสมรรถนะของข้าราชการทุกคนในกรมที่มีผล

การประเมินสมรรถนะที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรที่คาดหวัง ÷ จ านวน
ข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้น) 

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

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

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับ ทุกส านัก / กอง จากแบบ
ประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee 
Performance Portfolio (EPP+) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง / ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 
NA 

ปีงบประมาณ 2555 
NA 

ปีงบประมาณ 2556 
99.65 % 

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) ไม่มี 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 65 70 75 80 
  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-13 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
ความหมายของตัวชี้วัด -บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการ

พัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนา
ระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
มีความโปร่งใส่และเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ เ อ้ือต่อการท างานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมีอุปกรณ์
ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกที่หลากหลาย ผู้บริหารให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน อันจะน าไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมขององค์กร 

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน เพ่ือให้บุคลากรท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจในการท างาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพให้แก่องค์กร 

2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความสุข มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการ
ท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากร เพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุน
การปฏิบัติราชการ 

4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6.44 
การประเมินผลตัวชี้วัด ประเมินผลงานรวมของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
สูตรในการค านวณ คะแนน =  ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ จ านวนด้าน

ทั้งหมด 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี  (ประเมินโดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักงานก่อสร้าง 1-16 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 เป็นผู้ออกแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง / ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4/ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

77.80 % 
ปีงบประมาณ 2556 

91.20 % 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

65 70 75 80 85 
  



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-14 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 
ความหมายของตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management 

Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการ
ตรวจประเมินการจัดการความรู้  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ 

เป้าหมาย/หน่วยวัด ระดับ 5 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6.44 
การประเมินผลตัวชี้วัด ระดับส านัก/กอง  ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับส านัก/กอง 
สูตรในการค านวณ 1. ระดับกรม  พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้

ของกรม (KMA) หมวด 1-7 
2. ระดับส านัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ
ความรู้ของส านัก/กอง (KMA) หมวด 1-6 (ปี 2558-2559 หมวด 1-7) 

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. ทีมงานจัดการความรู้ส านัก/กอง 
2. ทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน 
วิธีการเก็บข้อมูล 
ประเมินการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

NA 
ปีงบประมาณ 2556 

ระดับ 1 
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) ไม่มี 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

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 
 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานก่อสร้าง 6 ส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-15 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online   

ความหมายของตัวชี้วัด - ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของส านักที่มีงบรายจ่าย
ลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online 
ของส านักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการ
บันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ  

เป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6.44 
การประเมินตัวชี้วัด ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ.2557 
สูตรในการค านวณ (ช่องรายการที่บันทึก÷ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก)x 100 

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (ประเมินโดยกองแผนงาน) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลของส านักที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 
30 กันยายน 2557 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  และกลุ่มวิศวกรรม ส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการกองแผนงาน และคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับส านัก/กอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
NA NA 90.25 % 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

1.00-1.99 2.00-2.99 3.00-3.99 4.00-4.99 5.00 
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กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สพก.-16 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง 
ความหมายของตัวชี้วัด คุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
เป้าหมาย/หน่วยวัด ระดับคะแนน 5  
น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 6.44 
การประเมินผลตัวชี้วัด คุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง 
สูตรในการค านวณ คุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ส านักงานก่อสร้าง 1-16/กลุ่มงานวิศวกรรม 
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านัก
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วิธีการเก็บข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  ประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์ของส านัก/กอง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง/ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง 1-
16/ ผู้อ านวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและติดตาม
ประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-
16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
วิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16  ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มอ านวยการและติดตามประเมินผล  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 

NA 
ปีงบประมาณ 2555 

4.5  คะแนน 
ปีงบประมาณ 2556 

5 คะแนน 
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) ไม่มี 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

1 2 3 4 5 
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การพัฒนาการบรหิารจดัการภาครัฐ 

ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของส านัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด 

เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวช้ีวัดแผนการด าเนินงานตามขั้นตอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินการ 

1 - มีเว็บไซด์ ส านัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ 
- มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของส านัก/กอง และหนว่ยงานภายใต้สังกัด 
- มีผังเว็บไซด์ (Site Map) 
- มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน 
- มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดเพี้ยน 

2 

(1+2) 

- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซด์และข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ 
- มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหนา้หลักและหน่วยงานในระดับส านัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน 
- มีเว็บเพจของหนว่ยงาน ภายใต้ส านัก/กอง อย่างน้อย ๑ ระดับ 
- มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือขอ้ความ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน 

3 

(1+2+3) 

- มีการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าวา่งเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม 
- มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอกัษร และภาพที่ปรากฏ เหมาะสมกับหนว่ยงานราชการส่ือถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อ

องค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลกัษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง 
- มีค าสั่งแต่งต้ัง หนังสือเวียน ประกาศ ขา่วประชาสัมพันธ ์ที่ทันสมัย และแสดงวนัที่การปรับปรุงข้อมูลครั้ง

ล่าสุด 
- มีค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกั/กอง ปีงบประมาณปจัจุบัน 
- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองของส านัก/กอง ตามรอบการรายงานในปีงบประมาณปัจจบุัน 

4 

(1+2+3+4) 

-มีการจัดหมวดหมู่ขอ้มูลดี และข้อมูลส าคัญง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลกึเกินไป 
-มีเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยง บนหน้าหลักเวบ็ไซด์ของส านัก/กอง ไปยังระบบ ดังต่อไปนี้ 

  ๐ ขอ้มูลสถานการณ์น้ า กรมชลประทาน 
  ๐ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์กรมชลประทาน 
  ๐ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
  ๐ ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน 
  ๐ คลังความรู้ส านกั/กอง 

- มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์เป็นที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ 
  ๐ มกีารจัดวางเมนู หรือ ปุ่มเชื่อมโยง ในแต่ละหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการ

ใช้งาน 
  ๐ มกีารเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ วีดิทัศน์ ตามความเหมาะสม 
  ๐ มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสบืค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
  ๐ มีปุ่มให้บริการ Download โปรแกรมต่างๆ 

5 

(1+2+3+4+5) 

- มีการเผยแพร่ขอ้มูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ปรากฏรายการประชาสัมพันธ์  

สัญลักษณ์หรือข้อความที่ล้าสมัย พ้นก าหนดระยะเวลาไปแล้ว 

- มีการเผยแพร่ระยะเวลา ขั้นตอน กระบวนการเกีย่วกับการให้บริการหรือการ 

ติดต่องานตามภารกจิที่ส าคัญ บนหน้าหลักของเว็บไซต์ 

- มีการออกแบบเวบ็ไซต์ของส านัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด ในรูปแบบ 

เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อสือ่ถึงการเป็นส านักงาน/กองเดียวกัน 

- มีเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยีย่มชมเว็บไซต์ เช่น จ านวนครั้งการเข้า 

เยี่ยมชม 

 


