


 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
กรมชลประทำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

1. ค ำรับรองระหว่ำง 
 

นำยประพิศ  จันทร์มำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำ 
ขนำดกลำง 

ผู้รับค ำรับรอง 

  และ  

นำยดุษฎี  คงสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำง 
ชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7 

ผู้ท ำค ำรับรอง 

 
2. ข้ำพเจ้ำนำยดุษฎี  คงสวัสดิ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 ขอให้กำรยืนยัน

แผนยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำน   พร้อมทั งจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนที่ยุทธศำสตร์ของ 
ส ำนักงำนก่อร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 ให้เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ของกรมชลประทำน มำตำม
แนบท้ำยนี  

 
 
3. ค ำรับรองนี ใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1ปี เริ่มตั งแต่วันที่ 1ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560  

โดยจะน ำผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองนี ไปเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจ ำปี 
 
 

4. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กรอบกำรประเมินผล  ตัวชี วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น  ำหนัก ข้อมูล
พื นฐำน  เป้ำหมำย/ เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ
ท้ำยค ำรับรองนี  

5. ข้ำพเจ้ำนำยดุษฎี  คงสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 ได้ท ำควำมเข้ำใจ 
ค ำรับรองตำมข้อ 4 แล้ว  ขอให้ค ำรับรองกับผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  ว่ำจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชน หรือมีคุณภำพท่ีดีในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมท่ีได้ให้ค ำรับรองไว้ 
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6. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ  

 
 
 

     …………………………………………       …………………………………………….. 
          (นำยประพิศ  จันทร์มำ)             (นำยดุษฎี  คงสวัสดิ์) 

 ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7   กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น  ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)       
กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน  ำและมีปริมำณ
น  ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื นทีช่ลประทำน 

กพก01-K1: จ ำนวนปริมำณกักเก็บน  ำที่เพิ่มขึ น (หน่วย : ลำ้น ลบ.ม.) 2.50 60 70 80 90 100 

เป้ำประสงค์ระดับปฏิบัติกำร (Operational Objectives)       
กพก-Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงแลว้เสร็จตำมแผน 

กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำง
ที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หนว่ย : ร้อยละ)  
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถว่งน  ำหนักตำมเงินงบประมำณทีไ่ด้รับ 

8.33 60 70 80 90 100 

กพก05-Opk9.4 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำ
อุทกภัยที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)  
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถว่งน  ำหนักตำมเงินงบประมำณทีไ่ด้รับ 

8.33 60 70 80 90 100 

กพก-Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบ 
ประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กพก06-Opk12 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจำ่ยลงทนุ 
(หน่วย : ร้อยละ) 

8.33 81 83 85 87 89 

กพก-Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์
อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง 

กพก07 : ร้อยละของจ ำนวนครั งที่ด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ใน
ระยะวำงโครงกำรก่อนกำรก่อสร้ำงและระหว่ำงก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จ
ตำมแผนงำน  (เป้ำหมำย 9 ครั ง) 

8.33 80 85 90 95 100 

กพก-Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
และองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำน
ชลประทำน 

กพก08-Opk17.1 : ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 8.33 10 30 50 70 100 

กพก09-Opk17.2 : ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม 
Online (หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย กผง. 

8.33 80 85 90 95 100 

กพก-Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง กพก10-Opk19.1 : ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน 
(หน่วย : ร้อยละ) ประเมนิโดย สบค. 

8.33 65 70 75 80 85 
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เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น  ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

กพก11 : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 8.33 65 70 75 80 85 

กพก-Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่
ใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน 

กพก12-Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)  
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย : ร้อยละ) 

8.33 60 70 80 90 100 
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รำยละเอียดตัวชี วัด/เป้ำหมำยตัวชี วัดระดับยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน  ำและมีปริมำณน  ำที่จัดกำรได้ เพ่ือเพ่ิมพื นที่ชลประทำน 
ตัวชี วัด กพก01-K1 : จ ำนวนปริมำณกักเก็บน  ำที่เพ่ิมขึ น (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.) 
ค ำอธิบำย  ควำมจุกักเก็บของอ่ำงเก็บน  ำทั งขนำดใหญ่ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ท่ีก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ณ สิ น

ปีงบประมำณ โดยวัดควำมจุกักเก็บตำมท่ีออกแบบไว้ ณ ระดับกักเก็บ หำกเพิ่มควำมจุโดยเพิ่มขนำดกักเก็บ
ของอ่ำงเก็บน  ำ ทั งขนำดใหญ่และขนำดกลำง ให้นับรวมในส่วนน  ำกักเก็บท่ีเก็บเพ่ิมขึ นด้วย 
 ทั งนี ควรเป็นไปแผนแม่บทกำรพัฒนำตำมลุ่มน  ำและจัดกำรน  ำตำมศักยภำพพื นท่ีภำคและ ลุ่มน  ำ โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรในกำรพัฒนำในระดับลุ่มน  ำย่อยทั งระบบ (Basin-based Approach) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด 32.40 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
สูตรกำรค ำนวณ = จ ำนวนปริมำณกักเก็บน  ำ ณ สิ นปีงบประมำณปีปัจจุบัน - จ ำนวนปริมำณกักเก็บน  ำ ณ สิ นปีงบประมำณ

ก่อนหน้ำ 
ควำมถี่กำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 9 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ฝ่ำยก่อสร้ำงท่ี 1 ฝ่ำยก่อสร้ำงท่ี 3  ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7  กองพัฒนำ
แหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ำยก่อสร้ำงท่ี 1 ฝ่ำยก่อสร้ำงท่ี 3  ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7   
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - - - - 
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
40 50 60 70 80 90 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหต ุ *ค ำนวณค่ำเป้ำหมำยจำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ ในช่วงปี 2560-2564 
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี วัด ชป01 : จ ำนวนปริมำณกักเก็บท่ีเพิ่มขึ น 
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ตัวชี วัด กพก01-K1 : จ ำนวนปริมำณกักเก็บน  ำที่เพิ่มขึ น (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.) 
 

ล ำดับที่ สกก. โครงกำร 
ปริมำณเก็บกักน  ำ 

(ล้ำน ลบ.ม.) 
รวมจ ำนวนปริมำณกักเก็บน  ำ 32.40 

1 7 โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยตำเปอะอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
จังหวัดมุกดำหำร 

20.000 

2 7 โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร 12.400 
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เป้ำประสงคก์พก-Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน 
ตัวชี วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  
(หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน  ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ 
ค ำอธิบำย  เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง เทียบกับแผนงำน

ในปีงบประมำณนั นๆ จ ำนวน  4 โครงกำร/รำยกำร 
 ควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง วัดจำก 
Opk 9.2 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงตำมแผนงำน 
(จ ำนวน 4 โครงกำร) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด 4 โครงกำร 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนท่ีได้แต่ละโครงกำร × น  ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถี่กำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด  - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 1-3/7 พก. ฝ่ำยช่ำงกล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7           
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ำยก่อสร้ำง 1-3/7 พก. ฝ่ำยช่ำงกล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7           
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - - - - 
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
40 50 60 70 80 90 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหต ุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี วัด ชป11: ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำน
ท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน 

 
 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  (หน่วย : ร้อยละ) 

ล ำดับที ่
หน่วย 
งำน 

รำยกำร จังหวัด 
งบประมำณ 

บำท 
ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    รวมทั งสิ น 4 รำยกำร              

1 สกก.7 (227) ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบ โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยโพง
(ตอนบน)  

ยโสธร 13,311,000 60 70 80 90 100 

2 สกก.7 (235) ท ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบโครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยคันแทใหญ่  มุกดำหำร 53,377,600 60 70 80 90 100 

3 สกก.7 (236) ฝำยยำง โครงกำรฝำยยำงล ำเซบำย  อ ำนำจเจรญิ 2,000,000 60 70 80 90 100 

4 สกก.7 (247) ระบบกระจำยน  ำพร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรระบบกระจำยน  ำฝำยล ำ
เซบำย  

อ ำนำจเจรญิ 27,909,600 60 70 80 90 100 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงคก์พก-Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน 
ตัวชี วัด กพก05-Opk9.4 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  
(หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน  ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ 
ค ำอธิบำย  เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยเทียบกับ

แผนงำนในปีงบประมำณนั นๆ จ ำนวน  3 โครงกำร/รำยกำร 
 ควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง วัดจำก 
Opk 9.4 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภยัตำมแผนงำน 
(จ ำนวน 3 โครงกำร) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด 3 โครงกำร 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนท่ีได้แตล่ะโครงกำร × น  ำหนักแตล่ะโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถี่กำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด  - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 1-3/7 พก. ฝ่ำยช่ำงกล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7           
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7   กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ำยก่อสร้ำง 1-3/7 พก. ฝ่ำยช่ำงกล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7           
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - - - - 
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
40 50 60 70 80 90 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหต ุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี วัด ชป11: ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำน
ท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี วัด กพก05- Opk9.4 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  (หน่วย : ร้อยละ) 

ล ำดับที ่
หน่วย 
งำน 

รำยกำร จังหวัด 
งบประมำณ 

บำท 
ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    รวมทั งสิ น 3 รำยกำร              
1 สกก.7 (21) ประตรูะบำยน  ำหัวงำนและอำคำรประกอบ โครงกำรประตูระบำยน  ำ  

ห้วยบังอี่ต ำบลโพธ์ิไทร อ ำเภอดอนตำล  
มุกดำหำร 80,000,000 60 70 80 90 100 

2 สกก.7 (97) ประตรูะบำยน  ำห้วยบังกอ  นครพนม 47,430,000 60 70 80 90 100 

3 สกก.7 (106) โครงกำรประตรูะบำยน  ำห้วยบังฮวก  นครพนม 36,550,000 60 70 80 90 100 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

17 
 

เป้ำประสงค์ กพก-Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี วัด กพก06-Opk12:ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย เป็นกำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนจะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่เป็นกำรเบิกจ่ำยของกรมหรือทุกส ำนัก กอง ของกรมชลประทำนเป็น
ตัวชี วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจำ่ยเงินของส่วนรำชกำร ทั งนี ไมร่วมเงินงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรรเพิ่มเติมระหวำ่งปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบบรหิำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ตำมมติคณะรัฐมนตร ี
สูตรกำรค ำนวณ = (จ ำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรมผีลกำรเบิกจำ่ยในปีงบประมำณ÷จ ำนวนเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรไดร้ับกำรจดัสรรทั งหมด) x100 
ควำมถี่กำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ฝ่ำยวิศวกรรม  งำนกำรเงินและบัญชี   ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7  
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล 
งำนบริหำรท่ัวไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม  หัวหน้ำงำนกำรเงินละบัญชี   ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7                   
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม   หัวหน้ำงำนกำรเงิน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7                    
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- 56.43 % 67.68 % 88.49 % 87.40 % 
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
48.68 58.66 68.01 75.76 85.68 93.62 99.30 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
81 83 85 87 89 

หมำยเหต ุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี วัด ชป24: ร้อยละของอัตรำกำร 
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

 

  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง 
ตัวชี วัด กพก07 : ร้อยละของจ ำนวนครั งที่ด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำร 
ก่อสร้ำงและระหว่ำงก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 
ค ำอธิบำย ร้อยละของจ ำนวนครั งท่ีด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำรก่อสร้ำงและ

ระหว่ำงก่อสรำ้งที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (เป้ำหมำย 9 ครั ง) 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนครั งท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสมัพันธ์ ÷ จ ำนวนครั งท่ีจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตำมแผน) x 100 
ควำมถี่กำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง 1-3/7 พก. ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง 1-3/7 พก. ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  

ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

100% 
5 คะแนน 

100% 
5คะแนน 

100% 
5 คะแนน 

100% 
5 คะแนน 

100% 
5 คะแนน 

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
40 50 60 70 80 90 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 

หมำยเหต ุ  

 

 

 

 

 

ตัวชี วัดกพก07 : ร้อยละของจ ำนวนครั งที่ด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำร 
ก่อสร้ำงและระหว่ำงก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (เป้ำหมำย 9 ครั ง) 
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กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง (เป้ำหมำย 9 ครั ง) 

หน่วยงำน 
จัดประชุมเกษตรกรชี แจงและ

ประชำสัมพันธ์/ครั ง 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7 9 

รวม 9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้ำประสงค์ กพก-Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน 
ตัวชี วัด กพก08-Opk17.1 :คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กองตำมเกณฑ์ท่ีศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ก ำหนด 
ค ำอธิบำย คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง ตำมเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรจะต้องเรียงตำมล ำดับและไม่ข้ำมขั นตอน 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ระดับ 5 คะแนน 
สูตรกำรค ำนวณ เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรจะต้องเรียงตำมล ำดับและไม่ข้ำมขั นตอน 
ควำมถี่กำรวัด รำยปี 
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น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
เว็บไซต์ของส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ประเมินผลระดับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ตำมเกณฑท์ีศู่นย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
40 50 60 70 80 90 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
10 30 50 70 100 

หมำยเหต ุ  
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กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐด้ำนคุณภำพเว็บไซต์ ของส ำนัก/กอง และหน่วยงำนภำยในสงักัด 
เกณฑ์กำรให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี วัดแผนกำรด ำเนินงำนตำมขั นตอนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ระดับคะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร คะแนน 
1 1. โครงสร้ำงเว็บไซต ์

    1.1 มีเว็บไซต์ ส ำนัก/กอง ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้  (1 คะแนน) 
    1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรำกฏดำ้นบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
         (1)  หน้ำหลัก  (1 คะแนน) 

    (2)  เกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี   (2 คะแนน) 
- โครงสร้ำงหน่วยงำน 
- หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมภำรกจิ 
- ยุทธศำสตร์ ของ ส ำนัก/กอง 

    (3)   ค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี   (2 คะแนน) 
            -   ค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร 
            -   รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรอง 

          (4)  ติดต่อเรำ ประกอบดว้ยเมนูย่อย ดังนี   (1 คะแนน) 
  -   ที่ตั งหน่วยงำน 
  -   หมำยเลขโทรศัพท์ตดิต่อ 

          (5)  ผังเว็บไซต์ (Site Map)  (1 คะแนน) 
   1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดแูลเว็บไซต์อย่ำงชัดเจนและสำมำรถติดต่อได้  (1 คะแนน) 
   1.4 มีค ำแถลงกำรณ์สงวนลิขสทิธ์ิ (copyright)ตำมเกณฑม์ำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (1 คะแนน) 

10 
 

2 
 

2. กำรออกแบบเว็บไซต ์
    2.1 มีกำรออกแบบและจัดวำงเมนูหลักแต่ละหน้ำเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน(5 คะแนน) 
    2.2 มีรูปแบบ โครงสร้ำงสี อักษร และภำพท่ีปรำกฏเหมำะสมตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรและ

หน่วยงำน มีกำรสื่อถึงภำพลักษณท์ี่ดีต่อองค์กร มีกำรใช้เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ขององค์กร
ที่ถูกต้อง  (5 คะแนน) 

    2.3 มีกำรแสดงผลอักขระภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้อง (5  คะแนน) 
    2.4 มีกำรจัดหมวดหมู่ของข้อมลูที่เหมำะสม และข้อมลูที่ส ำคัญงำ่ยต่อกำรเข้ำถึง   (5 คะแนน) 

20 

3 
 

3. กำรเชื่อมโยง (Link) 
    3.1 มีปุ่มเช่ือมโยงข้อมูลไปยังหน้ำหลักและหน่วยงำนในระดับส ำนัก/กอง/โครงกำร ภำยใตส้ังกัด  

กรมชลประทำน  (3 คะแนน) 
    3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภำพหรือข้อควำมต้องสอดคล้องกับเนื อหำ

ภำยใน  (3 คะแนน) 
    3.3 กำรเช่ือมโยงข้อมูล ต้องไมเ่กิดหน้ำว่ำงเปล่ำหรือปรำกฏข้อควำมผิดพลำดของโปรแกรม 

(3 คะแนน) 
    3.4 มีบริกำร Download โปรแกรมต่ำงๆ  (3 คะแนน) 
    3.5มีกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่ำสนใจ(4 คะแนน) 
    3.6 มีกำรเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน (KM) 

(4 คะแนน) 

20 
 

4 
 

4. กำรใช้เทคนิคในกำรพัฒนำเว็บไซต ์
    4.1 มีกำรเผยแพร่ข้อมลูในรูปแบบเสียง  ภำพเคลื่อนไหว หรือวดีิทัศนต์ำมควำมเหมำะสม 
(4 คะแนน)  
    4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสำมำรถสบืค้นได้ทั งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก (4 คะแนน) 
    4.3 มีเครื่องมือส ำหรับเก็บข้อมูล กำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จ ำนวนครั งกำรเข้ำเยี่ยมชม (3 

20 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

22 
 

ระดับคะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร คะแนน 
คะแนน) 

    4.4 มีช่องทำงกำรเช่ือมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงำนของตน เช่น  
Facebook หรือ Fan page  หรอือ่ืนๆ  (4 คะแนน) 

4.5 เว็บไซต์สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงสมบูรณ์ทุกบรำวเซอรโ์ดยไมผ่ดิเพี ยน (4 คะแนน) 
5 5. กำร Update และกำรแสดงผลข้อมูล 

    5.1 มีค ำสั่งแต่งตั ง หนังสือเวียน รำยงำนกำรประชุม ประกำศ ข่ำวประชำสมัพันธ์มีข้อมูลที่ทันสมยั 
และแสดงวันที่กำรปรับปรุงข้อมูลครั งล่ำสุด  (6 คะแนน) 

    5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่(6 คะแนน) 
    5.3 มีกำรแสดงผลข้อมลูในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  (6 คะแนน) 
    5.4 แสดง Navigation ที่ชัดเจนของหน่วยงำน (6 คะแนน) 
    5.5 สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงเหมำะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกนั เช่น Tablet และ Smart phone 

(Web Responsive)  (6 คะแนน) 

30 

 รวม 100 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน 
ตัวชี วัด กพก09-Opk17.2 :ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำมOnline (ประเมินโดยกองแผนงำน) 
 (หน่วย: ร้อยละ) 

ค ำอธิบำย ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของส ำนักท่ีมีงบรำยจ่ำยลงทุน เป็นกำรวัดควำม
ครบถ้วนในกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของส ำนักตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย กำรบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนกำรจัดซื อ
จัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรค กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรบันทึกรูปภำพ
โครงกำรก่อน ระหว่ำง และหลังจำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (ช่องรำยกำรที่บันทึก÷ช่องรำยกำรทั งหมดที่ต้องบันทึก) X 100 
ควำมถี่กำรวัด ทุก 6 เดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 1-3/7 พก.  ฝ่ำยวิศวกรรม  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7              
กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - - - - 
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
100 - - - - - 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 

หมำยเหต ุ  

 

 

 

 

  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง 
ตัวชี วัด กพก10-Opk19.1:ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน(หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย  บุคลำกรได้รับกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรพัฒนำสมรรถนะให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมืออำชีพมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั งองค์กรมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพอย่ำงชัดเจนพัฒนำระบบกำร
สรรหำและคัดเลือกตลอดจนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มี ควำมโปร่งใสและเป็นธรรมเชื่อมโยงกับ
ค่ำตอบแทนและรำงวัลจูงใจเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เอื อต่อกำรท ำงำนเป็นทีมมีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก
สุขอนำมัยพร้อมรับต่อภำวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทำงรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่
หลำกหลำยผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรมก่อใหเ้กิดควำมสมดุลระหวำ่งชีวิตและ
กำรท ำงำนอันจะน ำไปสู่แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนตำมค่ำนิยมขององค์กร 
 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบตัิงำนประกอบด้วย 
1. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื อตอ่กำรท ำงำนเพือ่ให้บุคลำกรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพมขีวัญก ำลังใจในกำร
ท ำงำนและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพให้แก่องค์กร 
2. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บุคลำกรมีควำมสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั งมีควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตสว่นตัวกบัชีวิตกำรท ำงำนมขีวัญก ำลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ด้ำนกำรสร้ำงระบบสวัสดกิำรที่ดีและเหมำะสมเพื่อช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกรเพื่อประโยชน์
แก่กำรด ำรงชีพนอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่รำชกำรจัดให้ในกรณีปกตหิรือเพื่อประโยชน์แก่กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
4. ด้ำนนโยบำยและกำรบรหิำรงำนเป็นกำรรับรู้นโยบำยและกำรบริหำรงำนค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่
เหมำะสม 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σร้อยละค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนจ ำนวนด้ำนทั งหมด 
ควำมถี่กำรวัด รำยปี 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนก่อสรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - - - - 
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
40 50 60 70 80 90 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
65 70 75 80 85 

หมำยเหต ุ  

 

 

เป้ำประสงค์ กพก-Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง 
ตัวชี วัด กพก11 : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (หน่วย : ร้อยละ) 

ค ำอธิบำย ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรของกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
โดยวัดควำมพึงพอใจในงำน.............. 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
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เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
สูตรกำรค ำนวณ (ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ÷ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ทั งหมด) × 100 
ควำมถี่กำรวัด ทุก 6 เดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล:ส ำนัก/กอง และหน่วยงำนภำยในกรมชลประทำน/หัวหนำ้งำนบริหำรทั่วไปเป็น
ผู้ออกแบบ  
วิธีกำรเก็บข้อมูล: วิเครำะห์ข้อมลูประมวลผล / รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

ร้อยละ 78.00 ร้อยละ  91.40 ร้อยละ  90.40 ร้อยละ 89.10 ร้อยละ 92.90 
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
100 - - - - - 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
65 70 75 80 85 

หมำยเหต ุ  

 

 

 

 

 

 
เป้ำประสงค์ กพก-Opo13มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน 
ตัวชี วัด กพก12-Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน  
(หน่วย : ร้อยละ)  
ค ำอธิบำย ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  หมำยถึง  กำรที่หน่วยงำนในสังกัดกรมชลประทำน ได้

มีกำรจัดคู่มือกำรปฏิบัติงำน(Work Manual)  แล้วเสร็จตำมแผนจดักำรควำมรู้ของส ำนัก/กอง 
ประจ ำปีงบประมำณ มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำน  น ำคู่มือไปใช้ในกำรปฏิบตัิงำน 
และเผยแพร่ข้อมลูองค์ควำมรู้ที่เปน็คู่มือกำรปฏิบตัิงำนในคลังควำมรู้ของส ำนัก/กอง โดยมีเนื อหำ 
และรูปแบบ ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 
คู่มือกำรปฏิบตัิงำน (Work  Manual)  หมำยถึง  เอกสำรทีห่น่วยงำนจัดท ำขึ นมำเพื่อใช้เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน โดยระบุขั นตอนและรำยละเอยีดกำรท ำงำนท่ีมี
จุดเริม่ต้นและสิ นสุดของกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั น และสำมำรถปรบัปรุงให้สอดคล้องกับระเบยีบ วิธี



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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และเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงในอนำคต 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบตัิงำนท่ีด ำเนนิกำรแล้วเสร็จภำยในก ำหนดและมีกำรเผยแพร่÷จ ำนวนคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนท่ีต้องด ำเนินกำรตำมแผน) x100 
ควำมถี่กำรวัด รำยปี 
น  ำหนักตัวชี วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล: ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  
วิธีกำรเก็บข้อมูล: กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำด

กลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหต ุ  

 


