
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

กรมชลประทำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 
 

นำยณรงค์  ลีนำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดใหญ่        ผู้รับค ำรับรอง 

             ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

และ 

นำยสุเทพ ฉวยศรี     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง   ผู้ท ำค ำรับรอง 
                                 

๒. ข้ำพเจ้ำ นำยสุเทพ ฉวยศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง       
ขอให้กำรยืนยันแผนยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำน  พร้อมทั งจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนที่
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนให้เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ของกรมชลประทำน  มำตำมแนบท้ำยนี  

 

๓. ค ำรับรองนี ใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕6 
โดยจะน ำผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองนี ไปเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจ ำปี 

 

๔. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่   กรอบกำรประเมินผล  ตัวชี วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร  น  ำหนัก ข้อมูล
พื นฐำนเป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน  และรำยละเอียดอ่ืนๆ  ตำมที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำ
รับรองนี  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยสุเทพ ฉวยศรี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง          

ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง ตำมข้อ ๔ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำด
กลำงว่ำ จะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน หรือมีคุณภำพท่ีดีในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ตำมท่ีได้ให้ค ำรับรองไว้ 
 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

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

        (นำยณรงค์  ลีนำนนท์)                               (นำยสุเทพ  ฉวยศรี) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดใหญ่                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 
ปฏิบัติหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง              ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

             วันที่.....................................                                         วันที่..................................... 
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กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

สพก.-1.มีปริมำณน  ำเก็บกักและพื นท่ี
ชลประทำนเพิ่มขึ น

สพก.-2. ผู้รับบริกำรภำยในกรม
ชลประทำนมีควำมพึงพอใจ

สพก.-3. กำรก่อสร้ำง แล้วเสร็จตำม
แผนงำน

สพก.-5.ประชำชน ชุมชน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

สพก.-7. บุคลากรมีสมรรถนะและ
ขวัญก าลังใจในการท างาน

สพก.-8. มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

สพก.-4. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผนงำน

สพก.-6. ระบบบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดและกำรให้น  ำหนักตัวชี วัดของส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด น  ำหนัก 
สพก.-2. ผู้รับบริกำรภำยในกรม
ชลประทำนมีควำมพึงพอใจ 

สพก.-04 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 5.00% 

สพก.-3. กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและ
ปรับปรุง แล้วเสร็จตำมแผนงำน 

สพก.-05 ร้อยละของงำนก่อสร้ำงโครงกำร
ชลประทำนขนำดกลำงตำมแผนงำน 

10.00 % 

สพก.-06 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและ
บรรเทำอุทกภัยตำมแผนงำน 

10.00 % 

สพก.-4. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผนงำน 

สพก.-07 ร้อยละของโครงกำรที่สำมำรถเตรียมควำม
พร้อมในกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแผน 

10.00 % 

สพก.-08 จ ำนวนโครงกำรศึกษำและพัฒนำที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน 

10.00 % 

สพก.-5 ประชำชน ชุมชน และหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

สพก.-09 ร้อยละของจ ำนวนครั งที่ด ำเนินกำรจัด
มวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำรก่อสร้ำง
และระหว่ำงก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 

10.00 % 

สพก.-10 ร้อยละของกำรจัดท ำรำยงำนได้ถูกต้องและ
ทันเวลำที่ก ำหนด 

10.00 % 

สพก.-6. ระบบบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ สพก.-11 ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุน 

10.00 % 

สพก.-7. บุคลำกรมีสมรรถนะและขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน 

สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ผ่ำนกำร
ประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคำดหวัง 

5.00 % 

สพก.-13 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน 

5.00 % 

สพก.-14 ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำร
จัดกำรควำมรู้ (KMA) 

5.00 % 

สพก.-8. มีระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมำะสม 

สพก.-15 ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตำม Online   

5.00 % 

 สพก.-16 ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 5.00 % 

รวม 100.00% 
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กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
สพก.-04 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

5.00 ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

รวม 5.00      
 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มิติที่ 3 มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 
สพก.-05 ร้อยละของงำนก่อสร้ำง
โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงตำม
แผนงำน 
(เป้ำหมำย 36 โครงกำร) 

10.00 ร้อยละ
50 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 56 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 56 

สพก.-06 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำน
ป้องกันและบรรเทำอุทกภัยตำมแผนงำน 
(เป้ำหมำย 17 โครงกำร) 

10.00 ร้อยละ
50 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย.56 

ร้อยละ100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย.56 

สพก.-07 ร้อยละของโครงกำรที่สำมำรถ
เตรียมควำมพร้อมในกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมแผน 

10.00 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ
100 

สพก.-08 จ ำนวนโครงกำรศึกษำและ
พัฒนำที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 
(เป้ำหมำย 16 โครงกำร) 

10.00 8 
 

10 12 14 16 

สพก.-09 ร้อยละของจ ำนวนครั งที่
ด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ
วำงโครงกำรก่อนกำรก่อสร้ำงและระหว่ำง
ก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 
(เป้ำหมำย 28 ครั ง) 

10.00 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ
100 
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ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
สพก.-10  ร้อยละของกำรจัดท ำรำยงำนได้
ถูกต้องและทันเวลำที่ก ำหนด 

10.00 ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

สพก.-11 ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

10.00 ร้อยละ
72 

ร้อยละ
74 

ร้อยละ
76 

ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

รวม 70.00      
 

 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มิติที่ 4 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ผ่ำน
กำรประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคำดหวัง 

5.00 ร้อยละ
60 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

สพก.-13 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน 

5.00 ร้อยละ
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

สพก.-14 ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำร
จัดกำรควำมรู้ (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 ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตำม Online   

5.00 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
100 

สพก.-16 ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 
(เป้ำหมำยระดับ 5) 

5.00 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

รวม 25.00      
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รำยละเอียดตัวชี วัด 
 

ตัวชี วัด สพก.-04 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ควำมหมำยของตัวชี วัด ผู้รับบริกำรภำยในของส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  
ได้แก่ ส ำนัก/กองและหน่วยงำนภำยในกรมชลประทำน  ที่มีกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง ส ำนัก
ชลประทำนต่ำงๆ  ที่รับมอบโครงกำรก่อสร้ำงจำกส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำด
กลำง ไปบ ำรุงต่อ รวมทั งหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่มีกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 5 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
สูตรในกำรค ำนวณ (ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ÷ จ ำนวน

ผู้ตอบแบบสอบถำมทั งหมด) × 100 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยปี (2 ครั ง/ปี) 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนัก/กอง หน่วยงำนภำยในกรมชลประทำนและหน่วยงำน/บุคคลภำยนอก 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถำม เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเครำะห์ข้อมูลประมวลผล 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 
/ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / 
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / 
หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 1-4 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนัก
พัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยปี (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำ
ขนำดกลำง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

65 70 75 80 85 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 

ตัวชี วัด สพก.-05 : ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงตำมแผนงำน 
ควำมหมำยของตัวชี วัด พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง

ตำมแผนงำนเทียบกับแผนงำนในปีงบประมำณนั นๆ จ ำนวน  4 โครงกำร 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100  
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ10 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินแยกรำยโครงกำร โดยถ่วงน  ำหนักตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
สูตรในกำรค ำนวณ คะแนน = (ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น  ำหนักแต่ละโครงกำร) 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยเดือน (เริ่มเดือนมีนำคม 2556 – เดือนกันยำยน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 
/ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / 
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1 , 4 , 5 / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / 
หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 1-4  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
ติดตำมและประเมินผล  และ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำ
ขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 

50 60 70 80 90 100 - 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

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 

 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-06 : ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยตำมแผนงำน 
ควำมหมำยของตัวชี วัด พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัย

ตำมแผนงำน เทียบกับแผนงำนในปีงบประมำณนั นๆ จ ำนวน  2 โครงกำร 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100  
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 10 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินแยกรำยโครงกำร โดยถ่วงน  ำหนักตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
สูตรในกำรค ำนวณ คะแนน = (ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น  ำหนักแต่ละโครงกำร) 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยเดือน (เริ่มเดือนมีนำคม 2556 – เดือนกันยำยน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 3 / หวัหน้ำกลุ่มงำน
ปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนติดตำมและประเมินผล 1-4  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
ติดตำมและประเมินผล  และ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม  
ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 

50 60 70 80 90 100 - 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

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 

  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-07 : ร้อยละของโครงกำรที่สำมำรถเตรียมควำมพร้อมในกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแผน 
ควำมหมำยของตัวชี วัด นับร้อยละของโครงกำรที่สำมำรถเตรียมควำมพร้อมในกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำม

แผน 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 10 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินผลงำนรวมทุกโครงกำร ไม่ประเมินแยกรำยโครงกำร 
สูตรในกำรค ำนวณ (ผลงำนรวม ÷  แผนงำนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณเตรียมควำมพร้อม) × 100 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยเดือน (เริ่มเดือนมีนำคม 2556 – เดือนกันยำยน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มวิศวกรรม ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำ
ขนำดกลำง 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนปฏิบัติกำรเครื่องกล  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 /ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม
วิศวกรรม ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

80 85 90 95 100 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-08 : ร้อยละของงำนศึกษำโครงกำรที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 
ควำมหมำยของตัวชี วัด พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนศึกษำโครงกำรเทียบกับแผนงำนที่ได้รับกำร

จัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั นๆ จ ำนวน 1 โครงกำร 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด 1 โครงกำร (ส ำนักงำนก่อสร้ำงละ 1 เล่ม) 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 10 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินผลงำนรวมทุกโครงกำร ไม่ประเมินแยกรำยโครงกำร 
สูตรในกำรค ำนวณ จ ำนวนโครงกำรศึกษำท่ีแล้วเสร็จ  

ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยปี  

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 รำยงำนโครงกำรศึกษำที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐำนประกอบ 
(ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำ
ขนำดกลำง 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 
/หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนปฏิบัติกำรเครื่องกล  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
ติดตำมและประเมินผล  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยปี (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

- - - - 1 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-09 : ร้อยละของจ ำนวนครั งที่ด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำร
ก่อสร้ำง และระหว่ำงก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 
ควำมหมำยของตัวชี วัด พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงำนที่

ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั นๆ  จ ำนวน 7 ครั ง 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 10 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินผลงำนรวมทุกโครงกำร  ไม่ประเมินแยกรำยโครงกำร 
สูตรในกำรค ำนวณ (จ ำนวนครั งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จ ำนวนครั งที่จัดกิจกรรมมวลชน

สัมพันธ์ตำมแผน) × 100 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยเดือน  

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ฯลฯ 
รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มติดตำม
และประเมินผล  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA  
เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 

40 50 60 70 80 90 100 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

80 85 90 95 100 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-10: ร้อยละของกำรจัดท ำรำยงำนได้ถูกต้องและทันเวลำที่ก ำหนด 
ควำมหมำยของตัวชี วัด นับร้อยละของกำรจัดท ำรำยงำนได้ถูกต้องและทันเวลำที่ก ำหนด 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 10 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินผลงำนรวมทุกรำยกำร  ไม่ประเมินแยกรำยกำร 
สูตรในกำรค ำนวณ (จ ำนวนกำรจัดท ำรำยงำนได้ถูกต้องและทันเวลำที่ก ำหนด ÷ จ ำนวนกำรจัดท ำ

รำยงำนทั งหมด) × 100 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยเดือน (เริ่มเดือนมีนำคม 2556 – เดือนกันยำยน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร และหัวหน้ำ
งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล รวบรวมควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดท ำรำยงำน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่มงำน
ปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนติดตำมและประเมินผล 1-4/ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / หัวหน้ำงำนบริหำร
ทั่วไป  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
วิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำ
ขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 

80 80 80 80 80 80 80 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 65 70 75 80 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-11 : ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
ควำมหมำยของตัวชี วัด พิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน  เป็นตัวชี วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยของกรมหรือ
ส ำนัก/กองภำยในกรมชลประทำน  โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  จำก
ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั งนี  ไม่รวม
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 10 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินผลงำนรวมของส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
สูตรในกำรค ำนวณ (ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในปีงบประมำณ ÷ งบประมำณ

รำยจ่ำยงบลงทุนที่ได้รับกำรจัดสรรทั งหมด) × 100 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยเดือน (เริ่มเดือนมีนำคม 2556 – เดือนกันยำยน 2556) 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  รวบรวมจำกระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่มงำน
ปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนติดตำมและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำม
และประเมินผล  และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) เกณฑต์ำมเป้ำหมำยเบิกจ่ำย มติ ครม. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 (รำยไตรมำส) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

72 74 76 78 80 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-12 : ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคำดหวัง 
ควำมหมำยของตัวชี วัด ข้ำรำชกำรกรมที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะเท่ำกับหรือมำกกว่ำระดับที่องค์กร

คำดหวัง (Competency Fit) 
ยกตัวอย่ำงเช่น 
ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มี
สมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักท่ี ก.พ. ก ำหนด จ ำนวน 5 
สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทำน จ ำนวน 2สมรรถนะ และสมรรถนะ
ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ จ ำนวน 3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะท่ีมีกำรประเมิน
ทั งหมด จ ำนวน 10 สมรรถนะ ข้ำรำชกำรผู้ที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับ 
2 โดยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนกำรประเมินไม่ต่ ำ
กว่ำ 3 คะแนน) และมีผลกำรประเมินสมรรถนะไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินใน
ระดับ 2 (ได้คะแนนกำรประเมินต่ ำกว่ำ 3 คะแนน) จ ำนวน 2 สมรรถนะ สรุปคือ 
มีสมรรถนะเท่ำกับหรือมำกกว่ำสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคำดหวัง) 
จ ำนวน 8 สมรรถนะ จำกทั งหมด 10 สมรรถนะ ดังนั น เมื่อคิดร้อยละของกำร
ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคำดหวังของข้ำรำชกำรรำยนี  จึงคิด
เป็นร้อยละ 80 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 80 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 5 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินผลงำนรวมของส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
สูตรในกำรค ำนวณ คะแนน =  (ร้อยละค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน ÷ จ ำนวน

ด้ำนทั งหมด) 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

ปีละ 2 ครั ง ครั งที่ 1 (เดือนตุลำคม – มีนำคม) 
                ครั งที่ 2 (เดือนเมษำยน – กันยำยน) 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 และหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลประมวลผล 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล ผลกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรกรมทุกระดับ ทุกส ำนัก / กอง จำกแบบ
ประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และกำรวำงแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจำกผลกำรประเมินสมรรถนะในระบบ Employee 
Performance Portfolio (EPP+) 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง / ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง7 
/ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / 
หวัหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   
ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 
NA 

ปีงบประมำณ 2554 
NA 

ปีงบประมำณ 2555 
NA 

เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) ไม่มี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

60 65 70 75 80 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-13: ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน 
ควำมหมำยของตัวชี วัด - บุคลำกรได้รับกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำร

พัฒนำสมรรถนะให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั่วทั งองค์กร มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพอย่ำงชัดเจน พัฒนำ
ระบบกำรสรรหำและคัดเลือกตลอดจนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้
มีควำมโปร่งใส่และเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่ำตอบแทนและรำงวัลจูงใจ 
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ เอื อต่อกำรท ำงำนเป็นทีม มีสภำพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนำมัยพร้อมรับต่อภำวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมีอุปกรณ์
ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทำงรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลำกหลำย ผู้บริหำร
ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดควำม
สมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำน อันจะน ำไปสู่แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนตำม
ค่ำนิยมขององค์กร 

- ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย 
1. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื อต่อกำรท ำงำน เพ่ือให้บุคลำกรท ำงำน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มี
คุณภำพให้แก่องค์กร 

2. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสุข มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั งมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตส่วนตัวกับชีวิตกำร
ท ำงำน มีขวัญก ำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ด้ำนกำรสร้ำงระบบสวัสดิกำรที่ดีและเหมำะสม เพ่ือช่วยเหลือและอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่บุคลำกร เพ่ือประโยชน์แก่กำรด ำรงชีพนอกเหนือจำก
สวัสดิกำรที่รำชกำรจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรสนับสนุน
กำรปฏิบัติรำชกำร 

4. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำน เป็นกำรรับรู้นโยบำยและกำรบริหำรงำน 
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมำะสม 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 5 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ประเมินผลงำนรวมของส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
สูตรในกำรค ำนวณ (ผลรวมระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ÷ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบ 

ถำมทั งหมด) × 100 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / หัวหน้ำฝำ่ยบริหำรทั่วไป เป็น
ผู้ออกแบบสอบถำม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลประมวลผล 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

กรมชลประทำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง /ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่มงำน
ปฏิบัติกำรเครื่องกล  / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนัก
พัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยปี (ร้อยละ) ไม่มี 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

65 70 75 80 85 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
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รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-14 : ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ (KMA) 
ควำมหมำยของตัวชี วัด ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management 

Assessment : KMA หรือกำรจัดกำรควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศ) พิจำรณำจำกคะแนนกำร
ตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนัก/กอง หมวด 1 – หมวด 6 โดยกำรตรวจ
ประเมินจำกหลักฐำนที่แสดงบนเว็บคลังควำมรู้ของส ำนัก/กองก ำหนดเกณฑ์กำรให้
คะแนนดังนี  
ค่ำเฉลี่ยคะแนนตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ระดับส ำนัก/กอง หมวด
ที่ 1-6 
     ระดับ 1 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.50 คะแนน 
     ระดับ 2 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 1.51 – 2.00 คะแนน 
     ระดับ 3 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 2.01 – 2.50 คะแนน 
     ระดับ 4 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 2.51 – 3.00 คะแนน 
     ระดับ 5 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 3.01 – 5.00 คะแนน 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ระดับ 5 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 5 
กำรประเมินผลตัวชี วัด ระดับส ำนัก/กอง  ใช้เกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ระดับส ำนัก/กอง 
สูตรในกำรค ำนวณ พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนัก/กอง 

(KMA) หมวด 1-6 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล ผลกำรประเมินในระบบ EPP+ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่มงำน
ปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนติดตำมและประเมินผล 1-4 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / หัวหน้ำงำนบริหำร
ทั่วไป  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนัก
พัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยปี (ร้อยละ) ไม่มี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

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 
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รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-15 : ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online   

ควำมหมำยของตัวชี วัด - ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของส ำนักที่มีงบรำยจ่ำย
ลงทุน เป็นกำรวัดควำมครบถ้วนในกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online 
ของส ำนักตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
(พ.ร.บ.) ประกอบด้วย กำรบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ปัญหำอุปสรรค กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน และกำร
บันทึกรูปภำพโครงกำรก่อน ระหว่ำง และหลังจำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 5 
กำรประเมินตัวชี วัด ประเมินผลกำรบันทึกข้อมูลทุกรำยกำรงำน ตำม พ.ร.บ. 
สูตรในกำรค ำนวณ (ช่องรำยกำรที่บันทึก ÷ ช่องรำยกำรทั งหมดที่ต้องบันทึก ) x 100 

ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

กลุ่มติดตำมและประเมินผล ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง ประเมินข้อมูลใน
ระบบติดตำม Online  ทุกสิ นเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 รวบรวมข้อมูลงบรำยจ่ำย
ลงทุน จำกระบบติดตำม Online ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่มงำน
ปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนติดตำมและประเมินผล 1-4 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน และคณะท ำงำนจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับส ำนัก/กอง 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมำณ 2553 ปีงบประมำณ 2554 ปีงบประมำณ 2555 
NA NA NA 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 
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รำยละเอียดตัวชี วัด 
ตัวชี วัด สพก.-16 : ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 
ควำมหมำยของตัวชี วัด คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ระดับคะแนน 5  
น  ำหนักตัวชี วัด ร้อยละ 5 
กำรประเมินผลตัวชี วัด คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 
สูตรในกำรค ำนวณ คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลและ
รำยงำน 

รำยปี (2 ครั ง/ปี) 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 /กลุ่มงำนวิศวกรรม ส ำนัก
พัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/กลุ่มติดตำมและประเมินผล  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำ
ขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
ประเมินคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 7/ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวิศวกรรมบริหำร / หัวหน้ำกลุ่มงำนก่อสร้ำง 1-5 / หัวหน้ำกลุ่มงำน
ปฏิบัติกำรเครื่องกล / หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนติดตำมและประเมินผล 1-4 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป / หัวหน้ำงำนบริหำร
ทั่วไป  

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำง 7 / หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  ส ำนัก
พัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล กลุ่มติดตำมและประเมินผล  ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2553 

NA 
ปีงบประมำณ 2554 

NA 
ปีงบประมำณ 2555 

NA 
เป้ำหมำยรำยเดือน (ร้อยละ) ไม่มี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (ร้อยละ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำแหล่ง
น  ำขนำดกลำง 

ระดับ
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

1 2 3 4 5 
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กำรพัฒนำกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 

ด้ำนคุณภำพเว็บไซต์ ของส ำนัก/กอง และหน่วยงำนภำยในสังกัด 

เกณฑ์กำรให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี วัดแผนกำรด ำเนินงำนตำมขั นตอน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ระดับคะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

1 - มีเว็บไซต์ ส ำนัก/กอง ที่สำมำรถเข้ำถึงได้  
- มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
- มีที่ตั ง หมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับติดต่อหน่วยงำนภำยในสังกัด 
- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลสำมำรถติดต่อได้ 

2 

(1+2) 

- มีผังเว็บไซต์ (Site Map) 
- มีค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก/กอง ปีปัจจุบัน 
- มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองของส ำนัก/กอง 
- มีกำรเชื่อมโยงจำกหน้ำหลักไปยังระบบของกรมชลประทำน 
o จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ 
o ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
o ศูนย์ควำมรู้กลำงกรมชลประทำน 
o คลังควำมรู้ส ำนัก/กอง 
o สถำนกำรณ์น  ำ 

3 

(1+2+3) 

- มีกำรแสดงผลอักขระถูกต้อง อ่ำนออกได้ไม่ผิดเพี ยน 
- มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง 
- มีสัญลักษณ์/ปุ่มเชื่อมโยง (รูปภำพ/ข้อควำม) ทีต่้องสอดคล้องกับเนื อหำที่จะ

เชื่อมโยง  
4 

(1+2+3+4) 

- มีรูปแบบ โครงสร้ำง ตัวอักษร ภำพเหมำะสม สื่อภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
- มีกำรใช้เครื่องหมำย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง 
- มีกำรจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี สะดวกต่อกำรเข้ำถึง  

5 

(1+2+3+4+5) 

- มีกำรเชื่อมโยงกลับไปหน้ำหลักของกรมชลประทำนทุกหน้ำ 
- มีระบบสืบค้นข้อมูลทีส่ำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง 
- มีระบบนับจ ำนวนผู้เข้ำชมระบบ 

- มีข้อมูลที่ทันสมัย 
 


