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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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1. คํารับรองระหวาง 
 
นายธีระ   วงศสมุทร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หัวหนากลุมภารกิจดานบรหิารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต 

ผูรับคํารับรอง 

และ   
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ อธิบดีกรมชลประทาน ผูทําคํารับรอง 
 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว        มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป           เริ่มตั้งแตวันที่ 

1  ตุลาคม  2549  ถึงวันที่  30  กันยายน  2550 
 
3. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก แผนปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน    ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏ
อยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
4. ขาพเจา  นายธีระ   วงศสมุทร        ในฐานะผูบังคับบัญชาของ   นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ  ได

พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน      ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน  และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่กําหนดใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และ ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา  กํากับ  และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการของ นายสามารถ โชคคณาพิทักษ  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้   

5. ขาพเจา นายสามารถ โชคคณาพิทักษ  อธิบดีกรมชลประทานไดทําความเขาใจคํารับรองตาม 3 แลว
ขอใหคํารับรองกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   หัวหนากลุมภารกิจดานบริหารจัดการ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ทรัพยากรเพื่อการผลิต วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว
ในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว  

 
6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว    จึงได

ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
 
 
 

…………………………………………          …………………………………………….. 
             (นายธรีะ   วงศสมุทร)                      (นายสามารถ โชคคณาพิทักษ) 

         รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ         อธิบดีกรมชลประทาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต 
                                       
 
 
 
     …………………………………………                                               
 (นายบรรพต    หงษทอง) 
           ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน พ.ศ. 2548 - 2551  
 

• วิสัยทัศน 
                  น้ําสมบูรณ  สนับสนุนการผลิต   เกษตรกรมั่งคั่ง   เศรษฐกิจมั่นคง 
 

• พันธกิจ 
       1.   เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ 
       2.   จัดการน้ําใหกับผูใชน้ําทุกประเภทอยางทั่วถึง เปนธรรม และยัง่ยืน 
       3.   เสริมสรางใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจดัการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการ  
       4.   ดําเนนิการปองกันและบรรเทาภยัจากน้ํา  

 

• เปาประสงค 
1. พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง 
2. เกษตรกรไดรับบริการและมคีุณภาพชวีิตทีด่ี 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร 
       1.   การจดัหาน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
       2.   การพฒันาระบบปองกันภยัจากน้ํา 

3.   การบริหารจัดการและการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 
 

• กลยุทธ 
1. การเพิ่มพื้นทีช่ลประทาน 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพโครงการชลประทาน 

       3.    การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
4.    การมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ 

       5.    การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระบวนการ  
 



Strategy  Map ของกรมชลประทาน ป 2550

น้ําสมบูรณ  สนับสนุนการผลิต  เกษตรกรมั่งคั่ง  เศรษฐกจิมั่นคง

การเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 

การปองกัน
และบรรเทา
ภัยจากน้ํา

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
โครงการ 
ชลประทาน

การมีสวนรวมและ
การประชาสมัพันธ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรหิารกระบวนการ

พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง เกษตรกรไดรับบริการและมีคุณภาพชีวิตทีด่ี

การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ

การพัฒนาระบบ
ปองกันภัยจากน้ํา

การบรหิารจัดการและการมสีวนรวม
ที่มีประสิทธิภาพ

2.1 จาํนวนที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ชลประทาน

3.2 จาํนวนที่เพิ่มขึ้นของ
แหลงน้ําเพือ่ชุมชน

หรือชนบท
4. ความสาํเร็จ

ของการดาํเนินการ
จดัหาน้าํสนับสนุน

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

3.3 รอยละของมูลคา
ความเสียหายของ
พืชเศรษฐกจิในเขต
ชลประทานจาก

อุทกภัยและภัยแลง

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

3.1 จาํนวนพื้นที่
บริหารจดัการน้ํา
ในเขตชลประทาน
(cropping intensity)

5. ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
6. การมีสวนรวมของ
ประชาชน
7.1 การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร
7.2 การปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ 

8. อัตราการเบิกจาย
งบประมาณรายจายลงทุน
9. การประหยัดพลังงาน
10.1 การลดรอบระยะ
เวลาการใหบริการ
10.2 การดาํเนินการตาม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานขั้นตอน /วิธีปฏิบัติงาน
11. การจดัทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต

12. การจดัการความรู
13.1 HR Scorecard
13.2 การการดาํเนินการตาม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานบุคลากร
13.3 การถายทอดตวัชี้วดั
14. การจัดการสารสนเทศ
15. การพัฒนากฎหมาย
16. การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการ (PMQA)
17. การบริหารความเสี่ยง

มิติดานปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

มิติดานการพฒันา
องคกร

วิสัยทศัน

เปาประสงค

ประเดน็ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ตัวชี้วดั
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การประเมินสําหรับกรมชลประทาน ประกอบดวย กรอบน้ําหนกั 4 สวน น้ําหนกัรวมรอยละ 100 ดังนี ้

1. มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล                               รอยละ 50 
2. มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ    รอยละ 15 
3. มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ              รอยละ 10 
4. มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร     รอยละ 25 

 
การประเมินสาํหรับกรมชลประทาน คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนักของ 4 มิติ ดังนี้  
 
 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ 

น้ําหนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

1. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน
ประสิทธิผล 

50 1 2 3 4 5 

2.   ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน 
      คุณภาพการใหบริการ 

15 1 2 3 4 5 

3.   ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน 
      ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ      

 10 1 2 3 4 5 

4.   ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการ
พัฒนาองคกร 

25 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล    กรอบน้ําหนกัในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50 

ประกอบดวยตัวช้ีวดัผลสําเร็จตามแผนแผนปฏิบัติราชการ   4  กลุม ดงันี้ 

1. ตัวช้ีวดัระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง   รอยละ 15  

2. ตัวช้ีวดัระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  รอยละ 15 

3. ตัวช้ีวดัระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   รอยละ 15 

4. ตัวช้ีวดัตามภารกิจหลักของหนวยงานทีไ่มปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  รอยละ 5 

โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

ผลงานประจําป     
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ 

น้ําหนัก 
(%) 

2548 2549 1 2 3 4 5 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง           

1.1 รอยละของเกษตรกรที่ผานการ
ฝกอบรม ฝกปฏิบัติ   ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จพอ เพี ย งและนํ า ไปใช
ประโยชน 

5   40 50 60 70 80 

1.2 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค
เกษตร (ลานลานบาท)    

3   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

1.3 รอยละของพื้นที่ เกษตรกรรมที่
ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากร
เพื่อการผลิต 

   1 2 3 4 5 

* ทรัพยากรน้ํา 1   39.99 40.04 40.09 40.14 40.19 
* ทรัพยากรดิน 4   47.52 48.29 49.06 49.83 50.60 
1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวม 

3   1 2 3 4 5 

รวม 15   1 2 3 4 5 
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ผลงานประจําป     
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ 

น้ําหนัก 
(%) 

2548 2549 1 2 3 4 5 

• แผนปฏิบัติ ราชการของกลุ ม
ภารกิจ   

        

2 . 1  จํ า น วนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ งพื้ น ที่
ชลประทานใหมที่นําไปใชประโยชน
ไดจริง (ลานไร) 

4 0.277 0.484 0.096 0.102 0.108 0.114 0.120 

2.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิให
เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  

3 1.09 1.80 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 

2.3 จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนที่ไดจัดตั้งขึน้ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

3 - 599 360 420 480 540 600 

2.4 พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการ
จัดการและฟนฟูทรัพยากรดนิ  
(ลานไร) 

5 8.37 17.00 13 14 15 16 17 

รวม 15   1 2 3 4 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน                                                                                                                       
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

-  8 -  

ผลงานประจําป     
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ 

น้ําหนัก 
(%) 

2548 2549 1 2 3 4 5 

• แผนปฏิบัติราชการของกรม           

3.1 จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้ําใน 
เขตชลประทาน (cropping  intensity ) 
(ลานไร) 

5 29.18 29.498 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 

3.2 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงน้ําเพื่อ 
ชุมชนหรือชนบท (แหง) 

5 199 171 139 146 153 160 167 

3.3 รอยละของมูลคาความเสียหาย 
ของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน 
จากอุทกภัยและภัยแลง  

5 0.69 0.2942 4.19 3.19 2.19 1.19 0.19 

• ผลสําเร็จตามพันธกิจของกรม         

4. ความสําเร็จของการดําเนินการ 
จัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนา 
โครงการหลวง 

5 n/a n/a 13 14 15 16 17 

รวม 20   1 2 3 4 5 
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มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ    กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 

             โดยมตีัวช้ีวดัผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดงัตอไปนี ้
 

ผลงานประจําป     
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ 

น้ําหนัก 
(%) 

2548 2549 1 2 3 4 5 
 5. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

5 73.40 n/a 65 70 75 80 85 

 6.  ระดับความสําเร็จในการเปด 
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็นและรวม 
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
ราชการ 

4   1 2 3 4 5 

 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

3   1 2 3 4 5 

7.2 ระดับความสําเร็จของการ 
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

3   1 2 3 4 5 

รวม 15   1 2 3 4 5 
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มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ     กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10 

            โดยมตีัวช้ีวดัผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดงัตอไปนี ้
 

ผลงานประจําป     
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ 

น้ําหนัก 
(%) 

2548 2549 1 2 3 4 5 
  8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
 ถวงน้ําหนกัของอัตราการเบิกจายเงนิ 
 งบประมาณรายจายลงทุน 

3 77.19 88.01 
(ครุภัณฑ) 

81.23  
 (ที่ดนิและ
ส่ิงกอสราง) 

1 2 3 4 5 

  9. ระดับความสําเร็จของการ 
 ดําเนินการตามมาตรการประหยัด 
 พลังงาน 

2  6.26  
(ไฟฟา) 
37.10 

(น้ํามนั) 

1 2 3 4 5 

10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
 ถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลา 
 ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1.5   10 20 30 40 50 

10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
 ถวงน้ําหนกัในการดําเนนิการตาม 
 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดาน 
 กระบวนงาน 

1.5   1 2 3 4 5 

 11. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
 ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2   1 2 3 4 5 

รวม 10   1 2 3 4 5 
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มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร   กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ   25 

โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้
 

ผลงานประจําป   
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ 

น้ําหนัก 
(%) 

2548 2549 1 2 3 4 5 
 12. ระดับความสําเร็จของ 
 การจัดการความรูเพื่อสนับสนุน 
 ประเด็นยุทธศาสตร              

3   1 2 3 4 5 

13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
 สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (HR-Scorecard) 

2   1 2 3 4 5 

13.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
 บุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

2   1 2 3 4 5 

13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอด 
 ตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกร 
 สูระดับบุคคล 

2   1 2 3 4 5 

 14. ระดับคุณภาพของการบริหาร 
 จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

4   1 2 3 4 5 

15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

1.5   1 2 3 4 5 

15.2 ระดับความสําเร็จของของรอยละ 
 เฉล่ีย ถวงน้ําหนักของการดําเนินงาน 
 ตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
 สวนราชการ 

3.5   1 2 3 4 5 

 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
 คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

5   1 2 3 4 5 

 17. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
 ระบบบริหารความเสี่ยง 

2   1 2 3 4 5 

รวม 25   1 2 3 4 5 
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คําอธิบายตัวช้ีวัด 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

กรมชลประทาน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล :  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 1  :   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ 
                             ของกระทรวง   
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร   โทร. 0-2579-9005 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 1.1  :  รอยละของเกษตรกรทีผ่านการฝกอบรม ฝกปฏิบัติ   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
นําไปใชประโยชน  
น้ําหนัก     :  รอยละ 5 
                        เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 70 80 

                    

ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 1.2  :   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร (ลานลานบาท)      
น้ําหนัก     :  รอยละ 3                     
                       เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
      

ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 1.3  :   รอยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต 
น้ําหนัก     :  ทรัพยากรน้ํา รอยละ 1    ทรัพยากรดนิ รอยละ 3    
      เกณฑการใหคะแนน : 

ทรัพยากร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

น้ํา 39.99 40.04 40.09 40.14 40.19 

ดิน 47.52 48.29 49.06 49.83 50.60 
     
 ชื่อตัวชี้วดัท่ี 1.4  :     ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศนูยบริการรวม 
น้ําหนัก     :  รอยละ 3 
                      เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล :  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  

ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 2      :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

                                ของกลุมภารกิจ 

ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 2.1   :  จํานวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทานใหมทีน่ําไปใชประโยชนไดจริง (โดยกรมชลประทาน) 

 หนวยวัด            :   ลานไร 

น้ําหนัก               :  รอยละ 4 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ช่ือ นายสุรสีห  กิตตมิณฑล      โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ตําแหนง  ผูอํานวยการกองแผนงาน   
ผูจัดเก็บขอมูล         :  ช่ือ นางสาวเพ็ญประภา   พงศพงนั  โทรศัพท :  0-2243-1417 
           ตําแหนง  หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน   
คําอธิบาย :  จํานวนทีเ่พิม่ขึ้นของพื้นทีช่ลประทาน หมายถึง พื้นที่การเกษตรทีท่ําการกอสรางคลองสงน้ําและ
อาคารบังคับน้ําตางๆ เชน ฝาย ประตูระบายน้ํา   เปนตน  ทําใหสามารถสงน้ําจากคลองชลประทานไดถึงแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกร  จากเดิมทีต่องอาศัยจากน้ําฝนในการเพาะปลูกพืช การกอสรางแตละโครงการใช
ระยะเวลา 2-5  ป  จึงมิใชผลงานที่ทําการกอสรางเสร็จปตอป   ดังนั้น จํานวนทีเ่พิ่มของพื้นที่ชลประทาน จึง
หมายถึงงานทีส่รางเสร็จในปงบประมาณนี้ โดยกําหนดเปาหมายกอสรางเสร็จเพิ่มขึ้น  จํานวน  0.12  ลานไร 
 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
1.  โครงการกอสราง ที่กําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ ใหสํานักชลประทาน / สํานักโครงการ 
ขนาดใหญ  รวบรวมสงใหกองแผนงาน เปนรายไตรมาส 
2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการที่กอสรางแลวเสร็จและจํานวนพื้นที่ชลประทาน 
ที่เพิ่มขึ้นเปนรายไตรมาส  และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.096 ลานไร 0.102 ลานไร 0.108 ลานไร 0.114 ลานไร 0.120 ลานไร 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดตี 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 

จํานวนที่เพิ่มขึน้ของพื้นที่ชลประทานใหม    
       ที่นําไปใชประโยชนไดจริง 

ลานไร 0.131 0.277 0.484 

 
(1) 
ป 

(2) 
พื้นที่ชลประทาน 
รวมท้ังสิ้น (ไร) 

(3) 
พื้นที่ชลประทาน 
ท่ีเพิ่มขึ้น (ไร) 

2539 20,677,411 166,780 
2540 20,771,026 93,615 
2541 20,898,168 127,142 
2542 21,592,318 694,150 
2543 21,875,724 283,406 
2544 22,010,538 134,814 
2545 22,180,285 169,747 
2546 22,739,211 558,926 
2547 22,870,111 130,900 
2548 23,147,887  277,776 
2549 23,632,067 484,180 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล :  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  

ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 2      :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

                                ของกลุมภารกิจ 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 2.2   :  จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  

น้ําหนัก               :  รอยละ 3 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ส.ป.ก. 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.7 แสนราย 0.9 แสนราย 1.1 แสนราย 1.3 แสนราย 1.5 แสนราย 

 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 2.3   :  จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนที่ไดจดัตั้งขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดิน  
น้ําหนัก               :  รอยละ 3 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ส.ป.ก. 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
360 ศูนย 420 ศูนย 480 ศูนย 540 ศูนย 600 ศูนย 

 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 2.4   :  พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟดูิน 

น้ําหนัก               :  รอยละ 5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  กรมพัฒนาที่ดิน 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

13.00 ลานไร 14.00 ลานไร 15.00 ลานไร 16.00 ลานไร 17.00 ลานไร 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล :  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 3     :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ   

                                ของสวนราชการระดบักรมหรือเทียบเทา 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 3.1  : จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้าํในเขตชลประทาน 
หนวยวัด    : ลานไร 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายดํารง   มวงงาม 
                          ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบรหิารน้ํา   โทรศัพท : 0-2241-3348 
ผูจัดเก็บขอมูล :       น.ส. จิราภรณ   ศรีอดลุยพันธุ 
                                   ฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน    โทรศัพท :  0-2669-4229   
คําอธิบาย : จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้าํในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพื้นที่เพาะปลูก ไดแก  นา
ขาว  พืชผัก  พืชไร  ผลไม  ไมยืนตน  รวมทั้งพื้นที่บอปลา  บอกุง  ที่ทําการผลิตสินคาการเกษตร  ในเขตบริการ
น้ําจากคลองชลประทาน  จํานวน 23.63  ลานไร  จากพืน้ที่ทําการเกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศไทยในแตละป  
จํานวนประมาณ 131 ลานไร    โดยพื้นทีน่อกเขตคลองชลประทานจะอาศัยน้ําฝนทําการเกษตรเปนหลัก 
สูตรการคํานวณ  :   พื้นที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูแลง   รวมกับ พื้นที่ที่ทําการผลิต
สินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูฝน 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. โครงการชลประทานจังหวัด  75  จังหวัด  ที่มีจํานวนพืน้ที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานใน
แตละจังหวดั  รวบรวมจํานวนพื้นที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตร  รายงานสํานักอุทกวิทยาและบรหิารน้ํา 
 2. สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  รวมขอมูลทั้ง 75 จังหวัด  รายงานผูบริหารกรมและเผยแพรลง  
Web Site  http:// www. rid.go.th/ 
 3. การรายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่จะตอเนื่องทุกสัปดาหเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแตละพื้นที่เร่ิมทําการ
เพาะปลูกไมพรอมกัน บางพืน้ที่เพาะปลูกปละหลายครั้ง แตการจัดเกบ็ขอมูลจะตัดยอดปละ 2 ครั้ง คร้ังแรก ฤดู
แลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 โดยงวดสดุทายจะสิ้นสุด ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2550  
เปนตัวเลขพืน้ที่รวมที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูแลง     
( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/dry_weekly.htm ) 
 4.  รายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่ฤดูฝน   เริ่มจากเดือนมถุินายน 2550   และเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ โดยงวด
สุดทายของฤดูฝน ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2550   เปนตัวเลขพื้นที่รวมที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในเขตชลประทาน
ในฤดูฝน ( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/wet_weekly.htm ) 
                    5.  นําตัวเลขขอ 3  มารวมกับ ขอ 4 
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เกณฑการใหคะแนน  :   
                   พื้นที่บริหารจัดการน้ําเปาหมายในฤดแูลง = 40% ของพื้นที่ชลประทาน   และ พื้นที่บริหารจัดการน้ํา
เปาหมายในฤดูฝน = 80% ของพื้นที่ชลประทาน   รวม 2 ฤดู = 120% ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด = (120 / 100) 
x   23.63 ลานไร   =   28.356   ลานไร     ทั้งนี้        แนวทางในการกําหนดเปาหมาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  คือ  ใชสอยทรัพยากรน้ําอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  พอประมาณ  และมีภูมิคุมกนัในตัวที่ดใีนการ
รักษาระบบนเิวศ    

เกณฑการใหคะแนน  ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
1 2 3 4 5 

24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 
                  หนวยวัด   (ลานไร) 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ผลการดําเนนิงานตาม  (4 ) 
 

        (1) 
 ปการเพาะปลกู 

        (2)  
     ฤดูแลง  
(พ.ย.-พ.ค.) ไร 

         (3)  
      ฤดูฝน 
 (มิ.ย.-ต.ค. ) ไร 

         (4 ) 
รวมท้ังสิ้น   ไร 
  =  (2) + (3) 

   (5) พื้นที่  
  ชลประทาน 
 ยอนหลัง 1 ป 

(6) = (4) /  (5) 
% cropping 

intensity 

2539 8,568,226 16,798,609 25,366,835 20,510,631 123.67 

2540 8,618,697 16,704,388 25,323,085 20,677,411 122.47 

2541 8,491,147 15,948,476 24,439,623 20,771,026 117.66 

2542 7,433,904 16,789,404 24,223,308 20,898,168 115.91 

2543 9,884,831 17,103,189 26,988,020 21,592,318 124.99 

2544 10,828,226 17,686,773 28,514,999 21,875,724 130.35 

2545 11,345,188 17,863,934 29,209,122 22,010,538 132.70 

2546 11,645,944 18,081,423 29,727,367 22,180,285 134.01 

2547 12,310,392 18,174,336 30,484,728 22,739,211 134.06 

2548 11,921,698 17,263,267 29,184,965 22,870,111 127.61 

2549 12,431,853 17,065,788 29,497,641 23,147,887 127.43 

 
หมายเหตุ  : ปริมาณน้ําในเขือ่นตางๆรวมทั้งประเทศ   เปรียบเทียบปที่แลว 
                  - ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2546   มีจํานวน  50,900 ลานลูกบาศกเมตร   
                  - ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2547   มีจํานวน  48,369 ลานลูกบาศกเมตร   
                - ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2548   มีจํานวน  56,078 ลานลูกบาศกเมตร   
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                  - ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2549   มีจํานวน  61,418 ลานลูกบาศกเมตร         

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 3.2   :  จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท  

หนวยวัด :  แหง 

น้ําหนัก :  รอยละ 5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ช่ือ นายสุรสีห  กิตตมิณฑล               โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ตําแหนง  ผูอํานวยการกองแผนงาน   
ผูจัดเก็บขอมูล         :  ช่ือ นางสาวเพ็ญประภา   พงศพงนั  โทรศัพท : 0-2243-1417 
           ตําแหนง  หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน   
คําอธิบาย :  จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท  หมายถึง แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร  เชน อางเก็บน้ําขนาดเล็ก  ฝาย  เปนตน  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มีเปาหมายดําเนินการ  167 
แหง  บางแหงกอสรางเอง  บางแหงจางเหมากอสราง  โดยมีหวัหนาโครงการกอสรางซึ่งเปนขาราชการตําแหนง
นายชางชลประทานหรือวิศวกรเปนผูควบคุมงานกอสราง  โครงการแตละแหงเริ่มสรางและเสร็จภายใน 1 ป   

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
1. โครงการกอสราง   รายงานผลการดําเนินงานกอสรางแหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท    ในปงบประมาณ 2550   ให 
     สํานักชลประทานทุกไตรมาส และรวบรวมสงใหกองแผนงาน  

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ   เปนรายไตรมาสและสรุปผลสิ้น 

   ปงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

139 แหง 146 แหง 153 แหง 160 แหง 167 แหง 
 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดตี 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 

จํานวนที่เพิ่มขึน้ของแหลงน้าํเพื่อชุมชน/ชนบท 
(ในวงเล็บคือเปาหมาย) 

แหง 186 199 171 
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 (205) (205) (194) 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 3.3  : รอยละของมูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน 
                                   จากอทุกภยัและภัยแลง   
หนวยวัด    : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายดํารง   มวงงาม 
                          ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบรหิารน้ํา   โทรศัพท  :  0-2241-3348 
ผูจัดเก็บขอมูล :         น.ส. จริาภรณ   ศรีอดุลยพันธุ 
                                   ฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน   โทรศัพท :   0-2669-4229   
 
คําอธิบาย : รอยละของมูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภยั 
แลง       หมายถึง     ขาวนาปรังและขาวนาปที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองสงน้ําชลประทาน           ที่ไดรับการ
ปองกันดวยระบบคลองระบายน้ํา     ประตรูะบายน้ํา  คันกั้นน้ํา  และเครื่องสูบน้ํา          ในยามน้ําหลากมากกวา
ปกติในฤดูฝน       และในฤดูแลงที่ฝนตกนอย    มิใหเกดิความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรทําการ
เพาะปลูกในเขตชลประทาน    โดยนาขาวเสียหาย  จะหมายถึงไมมขีาวใหเก็บเกี่ยวหลังจากที่ไดทําการเพาะปลูก
ไปแลว  
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 1. รายงานผลรายสัปดาหมาพรอมกับตัวช้ีวัดที่ 3.1   
 2. สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํารวบรวมตัวเลข  รายงานผูบริหารกรม และเผยแพรบน  Web  Site 
http:// www. rid.go.th/   
ฤดูแลงรายงานที่   ( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/dry_weekly.htm ) 
ฤดูฝนรายงานที่   ( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/wet_weekly.htm ) 
 
สูตรการคํานวณ  :  
 1. ตัวตั้ง  {พื้นที่เพาะปลกูขาวนาปรังทีเ่สียหาย คูณ ดวย ผลผลิตขาวนาปรังตอไร (ตัน) คูณ ดวย 
ราคาทุนขาวนาปรังตอเกวยีน (บาท) }   บวก ดวย  {พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปที่เสียหาย คูณ ดวย ผลผลิตขาวนาปตอ
ไร(ตัน) คณู  ดวย ราคาทุนขาวนาปตอเกวยีน (บาท) }   
                    2. ตัวหาร      {พื้นที่เพาะปลกูขาวนาปรังทัง้หมด คูณ ดวย ผลผลิตขาวนาปรังตอไร (ตัน) คณู ดวย 
ราคาทุนขาวนาปรังตอเกวยีน (บาท) }   บวก ดวย  {พืน้ที่เพาะปลูกขาวนาปทั้งหมด คูณ ดวย ผลผลิตขาวนาปตอ
ไร(ตัน) คณู  ดวย ราคาทุนขาวนาปตอเกวยีน (บาท) }   
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                     3. คูณ ดวย 100   
 
 
เกณฑการใหคะแนน  :   
        

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ.2550 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
4.19 3.19 2.19 1.19 0.19 

                  หนวยวัด   (รอยละ)  ทั้งนี้คากลาง 2.19 เปนคาเฉลี่ยของป 2545  2546 และ 2547 
                  
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
                      
               ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ รอยละ 
2545 5.088 
2546 0.845 
2547 0.641 
2548 0.690 
2549 0.2942 * 

                                        * ( ณ 6 ต.ค.2549) 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจ 

ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 4 :  รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง  
หนวยวัด         : รอยละ 
น้ําหนัก           : รอยละ 5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ช่ือ นายสุรสีห  กิตตมิณฑล   โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ตําแหนง  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  ช่ือ นางสาวเพ็ญประภา   พงศพงนั  โทรศัพท   :  0-2243-1417 
           ตําแหนง  หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน   
คําอธิบาย :          พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงานกอสรางประจําป ใหสามารถ
ดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามแผนงานกอสรางที่ไดรับงบประมาณแตละป   สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
เกณฑการใหคะแนน 5 อยูที่ 17 แหง 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
1. โครงการกอสราง   รายงานผลการดําเนินงานกอสรางการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง   ใน
ปงบประมาณ 2550   ใหสํานกัชลประทานทุกไตรมาส และรวบรวมสงใหกองแผนงาน  

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ   เปนรายไตรมาสและสรุปผลสิ้น 

   ปงบประมาณ 
    
เกณฑการใหคะแนน : 
         
                                     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

13 14 15 16 17 
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 
ประเด็นการประเมินผล :   คุณภาพการใหบริการ 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 5  :    รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
หนวยวัด   : รอยละ 
น้ําหนัก       : รอยละ 3 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายดาํรง   มวงงาม  
                                   ผูอํานวยการสํานักอทุกวิทยาและบริหารน้ํา   โทรศัพท : 0-2241-3348 
คําอธิบาย  :       การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากกรม
ชลประทาน โดย สํานักงาน   ก.พ.ร.  จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  โดย
กรมชลประทานเสนอประเด็นคําถามสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ   ดังนี้ 
              1. ความพึงพอใจที่เจาหนาที่ชลประทานมาสงเสริมการใชน้ําและการจดัตั้งกลุมผูใชน้ํา                  
          2. ความพึงพอใจในการวางแผนการสงน้ํารวมกับเจาหนาที่ชลประทาน 
              3. ความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาที่ชลประทานเกีย่วกับการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 
              4. ความพึงพอใจตอคําแนะนําในการแกไขปญหาการขัดแยงเรื่องน้ําของเจาหนาที่ชลประทาน 
              5. ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธของเจาหนาที่ชลประทาน       
          งานบริการที่เสนอใหสํารวจเปนภารกิจหลัก   จํานวน 1 งานบริการ คือ  งานบริหารจัดการน้ําชลประทาน   
ทั้งนี้        กลุมผูรับบริการที่จะตอบแบบสํารวจเปนเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน(น้ําหนัก 95%)   และผูใชน้ํา
ชลประทานอื่นๆ (น้ําหนัก 5%)   โดยใชแบบสํารวจเดิมที่ไดใชในปงบประมาณที่แลว   และสถานที่ที่จะให
สํารวจจํานวน 8 แหงๆละ 100 ตัวอยาง   คอื 
         1.โครงการสงน้ําและบาํรุงรักษาแมแตง  จังหวัดเชยีงใหม  
         2.โครงการสงน้ําและบาํรุงรักษาทาบัว   จังหวัดพิจติร 
         3. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย   จังหวัดขอนแกน 
         4. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแซะ   จังหวัดนครราชสีมา   
         5. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม   จังหวัดลพบุรี  
         6. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว   จังหวดัสุพรรณบุรี  
         7. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน   จังหวัดกาญจนบรีุ  
         8. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน   จังหวดันครศรีธรรมราช  
เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 
ประเด็นการประเมินผล  :  การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดท่ี  6:  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
น้ําหนัก      :  รอยละ 3 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประวัติ   มงคลเนาวรัตน  
                                    ผูอํานวยการกลุมพฒันาระบบบรหิาร   โทร 0-2241-3348 
คําอธิบาย  :      พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบตัิราชการเพื่อกระตุนการปรับระบบราชการ
สูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน   โดยการวดัความสําเร็จของสวน
ราชการ   กําหนดเปนระดับขัน้ของความสําเร็จ   (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความ
คืบหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 
1  สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรอืยุทธศาสตรท่ีสําคัญ  และเหมาะสมในการเปด 

     โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ี 
      เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม  
 สวนราชการมกีระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ และผู 

     มีสวนไดเสียท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
 สวนราชการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน   โดยเปนคณะทํางานรวมระหวาง 

     ภาครัฐ  (ผูแทนองคกรภาครัฐท่ีเกี่ยวของ)  และภาคประชาสังคม (เอกชน  ผูแทน 
     ประชาชน NGOs  สื่อมวลชน เปนตน)  เพื่อจะไดรวมกนัผลักดันกระบวนการพัฒนา 
     ระบบราชการหรอืผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาบริการ 
     สาธารณะ 

2  สวนราชการกบัคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและเลือก
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏบัิติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ  
ท่ีเห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนิน 

     การควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก  (Core Function) ของหนวยงานหรือ 
     เรื่องท่ีมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง   และตองไดรับการยอมรับหรอืมีฉันทามติ

3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการ 
     วัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการ 
     ปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 
4  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันวางระบบการติดตามความ 

      กาวหนาหรอืระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
 สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผล
การดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบ ท่ีวางไวและเสนอตอผูบริหาร
ของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

5  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบ
ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรให
ประชาชน  ผูท่ีเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการ หรือกลไกที่
สวนราชการจัดใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
ประเด็นการประเมินผล  : ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี  7.1 :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
น้ําหนัก      :  รอยละ 3 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายสธีุ   ศรีเอี่ยมสะอาด   เลขานุการกรม   โทรศัพท   :   0-2243-6967 
ผูจัดเก็บขอมูล    :    น.ส.กุลรัตน   ส่ังยัง   หัวหนาฝายประชาสัมพันธและเผยแพร   โทรศัพท   :   0-2243-6974   
                                นางลลิดา  ธัยยามาตร   หัวหนาฝายพสัดุ 1  กองพัสดุ      โทรศัพท   :   0-2241-3352  
                                นางศิริวรรณ  นิลพันธ  หัวหนางานกฎหมายทัว่ไป   กองกฎหมายและที่ดิน    
                                โทรศัพท   :   0-2241-2626 
คําอธิบาย  :   
         พิจารณาจากการที่สวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบ
ราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน โดยวัดความสําเร็จของสวนราชการ  กําหนดเปนระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความคบืหนาของขั้นตอนการดําเนนิงาน
ตามเปาหมายแตละระดับ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 
1 ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  ดังนี ้

• จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

• มีปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร ท่ี
เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ 

• มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9  ครบถวน และเปนปจจุบัน 

• มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่จัดไวใหบรกิารไวอยางชัดเจนสามารถสืบคนไดอยาง
สะดวก รวดเรว็ 
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

•   มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ   
     ไวเปนการเฉพาะ 

•   ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล 
     ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติ  
     ตามกฎหมาย  เปนตน 
•   จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยาง 
      สม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขาวสารใหประชาชนทราบ ดังนี ้
• จัดอบรม  ใหความรู  และพัฒนาความรูท่ีเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร  และมีการ 
      ดําเนินการตามกิจการ/มาตรการ/วิธีการในการสรางจิตสาํนึกและทัศนคติท่ีดีตอการเปนผู  
      ใหบริการขอมูลขาวสารแกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 
• ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกบักฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบ 
      ถึง  สิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการ   ผานชองทางตาง ๆ  อยางนอย  
      5 ชองทาง โดย 1 ใน 5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบ 
      อิเล็กทรอนิกส 
• รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตางๆ  
       และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการ 
       เปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5 • นําขอมูลเกี่ยวกบัการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 
เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 

• จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุก
เดือน 
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 
ประเด็นการประเมินผล  :  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 7.2 :  ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
น้ําหนัก   : รอยละ 3 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :       นายพูลประโยชน   ชัยเกียรติ         โทรศัพท   :  0-2243-6930 
                                         ผูอํานวยการสํานกัพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายโสภณ   ขําเกิด  โทรศัพท   :  0-2241-5061 
   ผูอํานวยการสวนวินัยและระบบคุณธรรม                                              
ประเดน็ท่ี 1   : การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 
ตัวชี้วัดท่ี  7.2.1  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
น้ําหนัก     : รอยละ 1 
คําอธิบาย  :  พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการ  
                           ปองกันการทุจริตปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ   ดังนี ้
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 
1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

สรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ การรองเรยีนผานศูนยดํารง
ธรรม  กระทรวงมหาดไทย  และศูนยบริการประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

2  นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไดแลวเสร็จ โดยตองคํานึงถึง
ระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาครัฐและ
เครือขายภาคประชาชน  และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ  จะตองระบุถึง 
- การกําหนดหรอืปรับปรุงแกไข  หลักเกณฑ  ระเบียบ  หรือแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และ
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ประชาสัมพันธใหภาครัฐและประชาชน และ/หรอื ผูมีสวนไดเสียไดรับรู 
- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ เชน การ

อบรม/การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาตาง ๆ  เปนตน 
- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรอืการใหความรูกับ ภาครัฐและเครือขายภาค

ประชาชน  ตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต 
 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 ไดแลวเสรจ็ครบถวน 

4 ตอบสนองตอขอรองเรยีนเรือ่ง  “การทุจริต  การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด”  ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  ท่ีมีการรองเรยีนผานระบบ
รับฟงขอรองเรยีนของสวนราชการ  ศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย  และศูนยบริการ
ประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอยางครบถวน 

5 สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2550  โดยระบุปจจัยสนับสนุน  ปญหา  อุปสรรคในการดําเนินงานและ
สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรยีนเรือ่ง  “การทุจริต  การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด”   ในขั้นตอนที่ 4  พรอมท้ังกําหนดแนวทาง
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 
 
 
 
ประเด็นท่ี 2   : การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต การปฏิบัติราชการและ/หรือ ละเวน 
                         การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
ตัวชี้วัดท่ี  7.2.2  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกบัการทุจริต การ
ปฏิบัติราชการและ/หรือ ละเวน    การปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 
น้ําหนัก :     รอยละ 1 
คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมลู  เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาต ิ
เกณฑการใหคะแนน  : 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)    แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ   
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกบัการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01) ไดอยาง
สมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการเฝาระวัง และ
ติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจดัจาง โดยวิธีประกวดราคาหรอืวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของสวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02) 

4 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
ประเด็นท่ี 3   :   การดําเนนิการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตัวชี้วัดท่ี  7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
น้ําหนัก :     รอยละ 1 
คําอธิบาย : พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นที่สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนนิการ 
โดยมีเอกสารประกอบ หรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวนิิจฉยัได  และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  มหีนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 
สูตรการคํานวณ  : 
             
             
             
           

 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กาํหนด  X 100 
จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานกังาน ป.ป.ช.  ขอใหดําเนินการทั้งหมด 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 70 80 

 
 
หมายเหตุ : กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 และไมมีสํานวนการ
สอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนกั
ตัวช้ีวดัไปเพิ่มใหตวัช้ีวดัที่ 7.2.1 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 
ประเด็นการประเมินผล :   การบริหารงบประมาณ 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี  8 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 
                            รายจายลงทุน 
น้ําหนัก               :    รอยละ 3    
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ช่ือ นายสุรสีห   กิตติมณฑล   โทรศัพท   0-2241-2417 
                ตําแหนง  ผูอํานวยการกองแผนงาน   
ผูจัดเก็บขอมูล         :  ช่ือ นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท   0-2243-1417 
                ตําแหนง  หวัหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน   
คําอธิบาย :  
               การพิจารณาผลสําเร็จของการเบกิจายเงนิงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจายลงทุนของสวนราชการ  
ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบกิจายเงินของสวนราชการ     ทั้งนี ้ 
ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ    โดยรายการคาครุภัณฑ ถวงน้ําหนกัคะแนน
รอยละ 0.9  รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ถวงน้ําหนกัคะแนนรอยละ 2.1 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 

1. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รายการคาครุภัณฑ  
       =   ผลการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ X 100

                            วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 

 

2. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
       =   ผลการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง X 100

                            วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 

 
 
 
        
 
 
 
 

* การคํานวณ จะไมรวมงบประมาณทีป่ระหยดัไดและไมไดนําเงนิดังกลาวไปใชจายในโครงการอื่นตอ ทัง้นี้ 

ตองรายงานเงนิที่ประหยัดได (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมิน 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
                   จะกําหนดภายหลัง 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 
ประเด็นการประเมินผล :   การประหยัดพลังงาน 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี   9     :    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด             :    ปริมาณไฟฟาเปนหนวย /   ปริมาณน้ํามันเปนลิตร 
น้ําหนัก               :    รอยละ 2 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสมลักษณ   เผาจินดา                   โทรศัพท:  0-2583-8316 
                                      ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายอภิชาต   วฒันาอุดมชัย                   โทรศัพท:  0-2583-9816 
                                      ตําแหนง   หวัหนากลุมงานกําหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
                                      สวนเครื่องจักรกลไฟฟา   สํานักเครื่องจักรกล 
  
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ
พิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร 
พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณา ปริมาณพลังงานที่สวนราชการสามารถลดการใชลงไดเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546  โดยใช
ขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
 2. น้ํามัน  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
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เกณฑการใหคะแนน :  
 

 1.  ไฟฟา 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง   
4 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

 

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ 15 ขึ้นไป 

 2.  น้ํามัน 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถวน 
2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง   
4 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

 

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตองประหยัดน้ํามันไดรอยละ 15 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

 1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ 
 

 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) – 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)               x 100 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) 
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2. รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 

 

                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) –  
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ลิตร)                x 100 
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) 

 

เหตุผล :  
 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต
ประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใช
พลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาล
เห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด     
 

เงื่อนไข :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช

ขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 
ประเด็นการประเมินผล :   การลดระยะเวลาการใหบริการ 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี  10.1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
หนวยวัด             :    รอยละ 
น้ําหนัก               :    รอยละ 1.5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางวัลภา     ไวทยาภรณ           โทรศัพท :  0-2241-2410 
 ตําแหนง ผูอํานวยการกองพสัดุ 
 นางสุชาดา   ชวนานนท                    โทรศัพท  :  0-2241-3355 
                                      ตําแหนง ผูอํานวยการกองการเงนิและบัญช ี
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางอุบลรัตน   วิริยะพานิช                    โทรศัพท : 0-2243-6968 
 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7 
 นางนวพร   โรจนเจริญวัฒนา                    โทรศัพท  : 0-2669-0968 
                                      ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7                       
คําอธิบาย :  กระบวนงานที่เสนอลดรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการปฏบิัติราชการ มี 2 กระบวนงาน คือ 
                   1. การเบิกจายเงนิตามขอผูกพนัจากงบลงทนุงบรายจายอ่ืนในระบบ GFMIS 
                   2. การคืนหลักประกันซองและหลักประกนัสัญญา 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :    
กระบวนงานที่ 1   การเบิกจายเงินตามขอผูกพันจากงบลงทุนงบรายจายอื่นในระบบ GFMIS 
 ฝาย/งานกองพัสดุและกองการเงินและบัญชีที่เกี่ยวของกับทางเดินของใบสําคัญตาง ๆ ที่เบิกจากเงินงบลงทุน งบ
รายจายอื่น เปนแหลงขอมูล งานควบคุมฎีกาและงบเดือน กลุมงานบัญชี กองการเงินและบัญชีเปนแหลงเก็บขอมูล 
และทํารายงานประจําเดือนแจงประกาศใหทราบและรายงานเสนอกลุมพัฒนาระบบบริหารครึ่งปและส้ิน
ปงบประมาณ  (เดิม     สรุปชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ 12 ขั้นตอน 20 วันทําการ ทั้งนี้  ไมรวมระยะเวลาที่รอการ
อนุมัติจากกรมบัญชีกลางและเวลาโอนเงนิของธนาคารเขาบัญชี) 
              1. วิธีการจัดเก็บขอมูล ใชแบบฟอรมการรับสงงาน ชป.011 ใหทุกงานที่เกี่ยวของของกองพัสดุและ    
กองการเงินและบัญชีปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณป พ.ศ. 2526 ในการสงงานที่ผูสง/รับงานจะตองระบช่ืุอ
สวนราชการ    เลขที่หนังสือ วันท่ี และเวลาใหครบถวน เพื่อการควบคมุเวลาแตละขัน้ตอนของงานและฝาย           

2. คํานวณหักลบเวลาทําการเศษชั่วโมงใหหารดวย 7 ช่ัวโมง เปนตัวเลขหลังจุดทศนยิม 
 3. ใชคาเฉลี่ยของผลงานเดือนมกราคม - กันยายน 2550 รายงานผลประจําป 
 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน                                                                                                                             
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
   

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- 37 - 

 
กระบวนงานที่ 2   การคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
                 ฝาย/งาน กองพัสดุ และกองการเงินและบัญชทีี่เกี่ยวของกับทางเดินของใบสําคัญเปนแหลงขอมูล งาน
เอกสารการเงิน ฝายการเงนิ กองการเงนิและบัญชี เปนแหลงเก็บขอมลูและทํารายงานประจําเดือน แจงประกาศ
เวียนใหทราบ และรายงานเสนอกลุมพัฒนาระบบบริหารครึ่งปและส้ินปงบประมาณ 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล ใช เวลา วันที่รับสงงานใหทกุงาน ฝายที่เกี่ยวของบันทึกเวลา และวันทีใ่นการรับ/
สงงาน เพื่อควบคุมเวลาแตละขั้นตอน (สรุป ดําเนนิการจนงานแลวเสร็จ 12 ขั้นตอนดําเนนิการตามระเบียบที่
กําหนด 15 วนันับจากวันทีห่มดภาระผูกพนัแลว)   
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

                  รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30  รอยละ 40 รอยละ 50 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 10.2   :    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนนิการตามขอเสนอ 
                                    การเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยวัด            :    รอยละ   
น้ําหนัก               :    รอยละ 1.5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประวัติ    มงคลเนาวรัตน          
                                     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร    โทรศัพท  :  0-2241-1399 
คําอธิบาย :     ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
หมายถึง  ความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ  โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนกัของเปาหมายแตละแผนงานในประเด็นยุทธศาสตรที่มีการดําเนนิการดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  คือประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการและการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 
จํานวน 10 แผนงาน แตละแผนงานมีน้ําหนักเทากนั ไดแก 

          1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ   
          2. การมีสวนรวมของประชาชน 
          3. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          4. การลดรอบระยะเวลาการใหบริการ 
          5. อัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
          6. การประหยดังบประมาณ 
          7. การประหยดัพลังงาน 
          8. การจดัทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
              (การดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบตัิงาน) 
          9. การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

               10. การถายทอดตวัช้ีวดัและเปาหมายของระดบัองคกร 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของความสําเร็จตาม
แผนการดําเนนิงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ลําดับท่ีของแผนงานตาม
ขอเสนอการเปล่ียนแปลง 

น้ําหนัก
ของแตละ
แผนงาน 1 2 3 4 5 

ชื่อแผนงาน รอยละ 60 70 80 90 100 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล :  การจัดทําตนทนุตอหนวย  
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 11   :    ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก               :    รอยละ 2 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นางสุชาดา  ชวนานนท                                  โทรศัพท   :  0-2241-3355 
                                     ตําแหนง ผูอํานวยการกองการเงนิและบัญช ี
ผูจัดเก็บขอมูล        :    นางสาวทิพาภรณ  วชิราภากร                           โทรศัพท  :  0-2241-4835 
                                     ตาํแหนง  หัวหนากลุมงานบัญชี   
                                    นางเพยีงทอง  ชูวิชา                                           โทรศัพท  :  0-2243-6910 
                                    นางทัศพร  ศรีปรีชานันท                                   โทรศัพท  :  0-2224-6910 
คําอธิบาย :   ความสําเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิต หมายถึง การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ตามภารกิจหลักได 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)    แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ   
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ   ดงันี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีฐานขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต  กิจกรรม  
ศูนยตนทุน  ตนทุนที่เกี่ยวของกับผลผลิต  และเกณฑการปนสวนตนทุน 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ตาม
เกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน 
ก.พ.ร. รับทราบ 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ท่ีจัดทําข้ึนในขั้นตอนที่ 2  วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร  
พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํางวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตามเกณฑ
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปกําหนดแนวทางหรอืแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  



คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน                                                                                                                             
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
   

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- 40 - 

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
ประเด็นการประเมินผล :  การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดท่ี  12 :  ระดับความสาํเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายพูลประโยชน   ชัยเกียรต ิ        โทรศัพท   ;  0-2243-6930 
                                         ผูอํานวยการสํานกัพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางศิวพร   ภมรประวัต ิ  โทรศัพท  :  0-2583-7325 
          สวนฝกอบรม    สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล                                
คําอธิบาย  :        ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมฐานความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึงกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคความรู และมีการถายทอดและแบงปนความรูอยางเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
เกณฑการใหคะแนน  : 
 กําหนดเปนระดับขั้น  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ  พิจารณาจากรายละเอียดของการ
ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดแตละระดบั  ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตรตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอ
การผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ในองคความรูท่ีระบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  อยางนอย 2 องคความรู  โดยเลือก
องคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรท่ีตางกัน  และอยางนอย 1 ในองคความรูท่ีเลือกดังกลาวตอง
เปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
และจัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 

4 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จครบทุกกิจกรรม และ
สามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอยรอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี
ระบุไว 

5 ผลการดําเนินงานทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯที่เลือกดําเนินการตามแผนการจดัการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมคีะแนนของแตละตัวช้ีวัดตั้งแต 4.0000 ข้ึนไป 
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มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
ตัวชี้วัดท่ี 13.1 :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายพูลประโยชน   ชัยเกียรต ิ        โทรศัพท   :  0-2243-6930 
                                         ผูอํานวยการสํานกัพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  น.ส.อัญชลี   สงวนพงศ  โทรศัพท   :  0-2241-5068 
          ผูอํานวยการสวนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
คําอธิบาย  :  พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจดัทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2551 – 2553  
เกณฑการใหคะแนน  : 
กําหนดเปนระดับขั้น  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ  พิจารณาจากรายละเอียดของการดําเนินการ
ตามเกณฑที่กาํหนดแตละระดับ  ดังนี ้  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 สวนราชการจัดกิจกรรมการพฒันาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรพัยากรบุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60 

2 สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยในรายงาน มีการระบุจุดแข็ง
จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวน
ไดสวนเสียตอการบริหารทรพัยากรบุคคล 

3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง  นโยบาย  และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายและแผนบริหารราชการของสวน
ราชการ 

4 สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

5 สวนราชการมแีผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแก
เจาหนาท่ีของสวนราชการไดรบัทราบ 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน                                                                                                                             
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
   

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- 42 - 

ตัวชี้วัดท่ี 13.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานบุคลากรของสวนราชการ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :   นายประวัติ    มงคลเนาวรัตน          
                                     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร    โทรศัพท  :  0-2241-1399 
คําอธิบาย  :   ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร  หมายถงึ  ความสามารถ
ในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ  โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของเปาหมายแตละ
แผนงานในประเด็นยุทธศาสตรที่มีการดําเนินการดานบคุลากร  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ไดแก ประเดน็
ยุทธศาสตรการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ ซ่ึงเปนการพัฒนา Competency ตามตองการในหลักสูตร
ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวน 8 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรการควบคุมงานกอสราง 
2. หลักสูตรวทิยาการสมัยใหมของการกอสราง 
3. หลักสูตรการบริหารสัญญา 
4. หลักสูตรการจัดจางที่ปรึกษาคุมงาน 
5. หลักสูตรการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ 
6. หลักสูตรการปกหลักเขตชลประทาน 
7. หลักสูตรการสง-รับมอบงานกอสรางใหฝายบํารุงรักษา 
8. หลักสูตรการสํารวจสภาพความเสียหายของอาคารชลประทาน  
และหลักสูตรใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 5 หลักสูตร คือ 
9. หลักสูตรการออกแบบและลอกแบบดวยโปรแกรม Auto Cad 
10. หลักสูตรการสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์และภูมิประเทศดวยระบบดจิติอล 
11. หลักสูตรการจัดการน้ําตนทุน และสงน้ําชลประทาน  
12. หลักสูตรการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน  
13. หลักสูตรการจัดทําฐานขอมูลแหลงน้ําที่เปนระบบ  
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของความสําเร็จตาม
แผนการดําเนนิงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ลําดับท่ีของแผนงานตาม
ขอเสนอการเปล่ียนแปลง 

น้ําหนัก
ของแตละ
แผนงาน 1 2 3 4 5 

ชื่อแผนงาน รอยละ 60 70 80 90 100 
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มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
ตัวชี้วัดท่ี 13.3 :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :   นายประวัติ    มงคลเนาวรัตน          
                                     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร    โทรศัพท  :  0-2241-1399 
คําอธิบาย  :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวัช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จในการจัดใหมีการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก /กอง เพื่อประโยชนในการนํายทุธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ 
เกณฑการใหคะแนน  : 
กําหนดเปนระดับขั้น  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ  พิจารณาจากรายละเอียดของการดําเนินการ
ตามเกณฑที่กาํหนดแตละระดับ  ดังนี ้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 • สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวช้ีวัดนี้เปนปแรก 

1) ทบทวน และสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ใชอยูในปจจุบัน เชน  คํารับรองฯ หรือระบบที่ใชอยูอื่นๆ 
2) นําสรุปผลจากขอ 1) ไปใชในการจัดทํากระบวนการ/แผนงานการประเมินผล
ภายใน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี  และ
ช้ีแจงใหผูอํานวยการสํานัก /กอง รับทราบ   

2 • สวนราชการยนืยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และจัดทําแผนที่ 
ยุทธศาสตร เพื่อแสดงถึงความสอดคลอง 

• สํานัก /กอง  จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ท่ีแสดงถึงความสอดคลองกับกรม หรอืม ี
ความสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานัก /กอง 

• มีการจัดทําตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ของสํานัก /กอง 

• มีการจัดทําคํารับรองฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูอํานวยการสํานัก /กอง 

3 • ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนงานที่กําหนด และมีการติดตามความกาวหนา 
อยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4 • มีการประเมินผลความสําเร็จแตละตัวช้ีวัดของสํานัก /กอง 

• มีการสรุปและรายงานมาภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 

5 • มีการประกาศหลักเกณฑในการนําผลการประเมินไปเชื่อมกับระบบแรงจูงใจ 

• มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
ประเด็นการประเมินผล  :    การจัดการสารสนเทศ 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 14   :     ระดบัคณุภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมลูสารสนเทศของกรมชลประทาน   
หนวยวัด             :    ระดับ 
น้ําหนัก               :    รอยละ 4 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ                    โทรศัพท    0-2241-1665 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยสีารสนเทศ         โทรศัพท    0-2243-6971 
คําอธิบาย :  แนวทางการดําเนินงาน 

- ทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
- จัดทําแผนปฏบิัติการ(Action Plan) การบริหารจัดการระบบฐานขอมลูสารสนเทศ 

แหลงขอมูล  :  ศูนยสารสนเทศ  
วิธีการจัดเก็บขอมูล :   ตรวจสอบจากระบบและผลการดาํเนินงาน โดยพิจารณาจาก 
 1. ดานระบบงาน 

1.1  ระบบงานที่ควรมีระบบฐานขอมูล 
1.2  ระบบงานที่ตองปรับปรุงระบบฐานขอมูล และระบุถึงสวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากปงบประมาณ   
        พ.ศ. 2549 

 2. ดานการใชงาน 
       2.1 การบริการขอมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
                    2.2 รูปแบบ/ชองทางในการใหบริการขอมูล 
                    2.3 การเผยแพรสงเสริมการใชขอมูล 
              3. การบริหารจัดการ 
                    3.1 การสํารองและกูคืนขอมูล(Backup and Restore) 
                    3.2 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security) 
                    3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) 
                    3.4 การจัดการหรือแกไขปญหาภัยพิบตัิ (Contingency) 
                    3.5 การฝกอบรมบุคลากร  
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เกณฑการใหคะแนน :       

การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ   

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนกั
(รอย
ละ) 1          2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบฯ
และแผนปฏิบตัิการฯ 

0.5 1 มี.ค. 50 22 ก.พ. 50 15 ก.พ. 50 8 ก.พ. 50 1 ก.พ. 50 

2) สรุปผลการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพและ
เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 10     
ประเด็นยอย 

0.5 6     
ประเด็น
ยอย 

7     
ประเด็น
ยอย 

8     
ประเด็น
ยอย 

9     
ประเด็น
ยอย 

10     
ประเด็น
ยอย 

3) แผนปฏิบัตกิารฯมีเนื้อหา 
และคุณภาพ  ครอบคลุมทั้ง  10     
ประเด็นยอย และระบุถึงสวนที่
จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

0.5 6     
ประเด็น
ยอย 

7     
ประเด็น
ยอย 

8     
ประเด็น
ยอย 

9     
ประเด็น
ยอย 

10     
ประเด็น
ยอย 

4) รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ  

1 60 70 80 90 100 

5) รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของ
แผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการฯและมีรายงาน
ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

1.5 80 85 90 95 100 
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มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
ประเด็นการประเมินผล :  การพัฒนากฎหมาย  
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 15.1   :    ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
น้ําหนัก               :    รอยละ 1.5 
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 15.2   :    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนนิการตามแผนพัฒนากฎหมาย   
                                   ของสวนราชการ 
น้ําหนัก               :    รอยละ 3.5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายไพโรจน   เลอสุวณิช                                  โทรศัพท   :  0-2241-4506 
                                     ผูอํานวยการกองกฎหมายและทีด่ิน    
ผูจัดเก็บขอมูล         :   น.ส. จันทรา   พัฒนพาณิชย                               โทรศัพท   :  0-2241-2626 
                                     หัวหนากลุมงานกฎหมาย      กองกฎหมายและที่ดิน 
 
เกณฑการใหคะแนน :      
                          อยูระหวางการจัดทําคํานิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผลโดยสํานักนิติธรรม  สํานัก
เลขาธิการ  คณะรัฐมนตรี 
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มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารจัดการองคกร  
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 16   :    ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
หนวยวัด             :    ระดับ 
น้ําหนัก               :    รอยละ 5 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประวัติ    มงคลเนาวรัตน          
                                     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2241-1399 
ผูจัดเก็บขอมูล         :    นางสมศรี   วัฒนวฒุิพงศ      โทร   0-2241-1399   
คําอธิบาย :   

     ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง  ความสําเร็จที่นําเกณฑคุณภาพการ 
บริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง เพื่อปรับปรุงและยกคณุภาพการบริหาร
จัดการสูระดับมาตรฐานสากล โดยใหดําเนนิการครอบคลุมทุกหนวยงานในสังกดั 
เกณฑการใหคะแนน :                 
 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 พรอม
จัดทํารายงานสรุปผลตามแนวทางและแบบฟอรมที่กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามแนวทางและแบบฟอรมที่กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 2 
(ขั้นตอนที่ 

1+2) 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง และจัดลําดับความสําคัญของโอกาสใน

การปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 
ระดับ 3 

(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

ขั้นตอนที่ 4 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 3 อยางนอย 2 แผนไดแลวเสร็จ และสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2550 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 4 และมีรายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 
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มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารความเสี่ยง  
ชื่อตัวชีว้ัดท่ี 17   :    ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
น้ําหนัก               :    รอยละ 2   
หมายเหตุ        :    ไมเลือกตวัชี้วัดนี้   โดยใหนําน้ําหนักรอยละ 1 ไปไวท่ีตัวชี้วัดท่ี 13.2   
                             และรอยละ 1 ไปไวท่ีตัวชี้วัดท่ี 13.3 
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