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1. ค ำรับรองระหว่ำง 
 

นำยประพิศ  จันทร์มำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง ผู้รับค ำรับรอง 

 และ  

  นำยวุฒิ วิรเศรณี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 3 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 
2. ข้ำพเจ้ำนำยวุฒิ  วิรเศรณีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี3ขอให้กำรยืนยัน

แผนยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำน พร้อมทั งจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนท่ียุทธศำสตร์ 
ของกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำงให้เช่ือมโยงกับเป้ำประสงค์ของกรมชลประทำนมำตำมแนบท้ำยนี  

 
3. ค ำรับรองนี ใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีเริ่มตั งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2560 

โดยจะน ำผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองนี ไปเช่ือมโยงกับกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจ ำปี 
 

4. รำยละเอียดของค ำรับรองได้แก่กรอบกำรประเมินผลตัวชี วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรน  ำหนักข้อมูล
พื นฐำนเป้ำหมำย/ เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่นๆตำมท่ีปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำย
ค ำรับรองนี  

5. ข้ำพเจ้ำนำยวุฒิ  วิรเศรณี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 3 ได้ท ำควำมเข้ำใจ
ค ำรับรองตำมข้อ 4 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง ว่ำจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนท่ีดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชน หรือมีคุณภำพท่ีดีในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมท่ีได้ให้ค ำรับรองไว้ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น  าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)       
กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน  ำและมีปริมำณน  ำท่ี
จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื นท่ีชลประทำน 

กพก02-K2:  จ ำนวนพื นท่ีชลประทำนท่ีเพิ่มขึ น (หน่วย : ไร่) 27.27 
 

60 70 80 90 100 

เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)       
กพก-Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุง
แล้วเสร็จตำมแผน 

กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำง
ท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)  
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน  ำหนักตำมเงินงบประมำณท่ีได้รับ 

9.09 60 70 80 90 100 

กพก-Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบ 
ประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กพก06-Opk12 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
(หน่วย : ร้อยละ) 

9.09 81 83 85 87 89 

กพก-Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเน่ืองและท่ัวถึง 

กพก07 : ร้อยละของจ ำนวนครั งท่ีด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ใน
ระยะวำงโครงกำรก่อนกำรก่อสร้ำงและระหว่ำงกอ่สร้ำงท่ีแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำน  (เป้ำหมำย 2 ครั ง) 

9.09 80 85 90 95 100 

กพก-Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและ
องค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน 

กพก08-Opk17.1 : ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 9.09 10 30 50 70 100 

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

9.09 80 85 90 95 100 

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

9.09 65 70 75 80 85 

กพก11 : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 9.09 65 70 75 80 85 

กพก-Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำท่ีใช้
ประโยชน์ในงำนชลประทำน 

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

9.09 60 70 80 90 100 
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เป้ำประสงค์ กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน  ำและมีปริมำณน  ำท่ีจัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื นท่ีชลประทำนตัวชี วัด  
กพก02-K2 : จ ำนวนพื นท่ีชลประทำนท่ีเพิ่มขึ น (หน่วย : ไร่) 
ค ำอธิบำย  กำรเพิ่มพื นที่ชลประทำนหมำยถึงพื นที่ที่เกิดขึ นจำกกำรก่อสรำ้งโครงกำรชลประทำน พร้อมระบบส่งน  ำ

และระบบระบำยน  ำ ที่ก่อสรำ้งแล้วเสร็จ ณ สิ นปีงบประมำณ ท ำให้สำมำรถส่งน  ำจำกคลองชลประทำนไปถึง
แปลงเพำะปลูกของเกษตรกรได้ ประกอบด้วย 
 โครงกำรขนำดกลำง  55,727 ไร่  
 ทั งนี ควรเป็นไปตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำแหล่งน  ำ และเพ่ิมพื นที่ชลประทำนให้เต็มศักยภำพ ตำมสภำพภูมิ
ประเทศ และกำรใช้น  ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรในลักษณะลุ่มน  ำย่อย ทั งระบบ (Basin-based 
Approach) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด 13,000 ไร่ 
สูตรกำรค ำนวณ = (จ ำนวนพื นที่ชลประทำนที่เพ่ิมขึ น ÷ จ ำนวนพื นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำย) × 100 
ควำมถ่ีกำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 27.27 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที3่ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ตำมแบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล ฝ่ำยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 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 

หมำยเหตุ *ค ำนวณคำ่เป้ำหมำยจำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ ในช่วงปี 2560-2564 
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี วัด ชป02 : จ ำนวนพื นที่ชลประทำนที่เพ่ิมขึ น 
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ตัวชี วัด กพก02-K2 : จ านวนพื นท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ น (หน่วย : ไร่) 

ล าดับที่ สกก. โครงการ 
พื นที่ชลประทาน

(ไร่) 
รวมจ านวนพื นที่ชลประทาน 13,000 

1 3 โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยใหญ่ (ไพศำลี) จังหวัดนครสวรรค์ 13,000 
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เป้ำประสงค์กพก-Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน 
ตัวชี วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำงท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน  
(หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน  ำหนักตำมเงินงบประมำณท่ีได้รับ 
ค ำอธิบำย  เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง เทียบกับแผนงำน

ในปีงบประมำณนั นๆ จ ำนวน  63โครงกำร/รำยกำร 
 ควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง วัดจำก 
Opk9.2 ร้อยละของงำนกำรก่อสรำ้งโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงตำมแผนงำน 
(จ ำนวน 63โครงกำร) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด 63โครงกำร 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น  ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถ่ีกำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด  - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหลง่น  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3กองพัฒนำแหลง่น  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝำ่ยวิศวกรรมส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่3/ หัวหน้ำฝ่ำยก่อสรำ้งที่ 1-3 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที3่กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่3 / หวัหน้ำฝ่ำยวศิวกรรม /  
หัวหน้ำฝำ่ยก่อสร้ำงที่ 1-3-ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่3กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

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

- - - - 100% 
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 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี วัด ชป11: ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำน
ที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 

 
 
  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน  (หน่วย : ร้อยละ) 

ล าดับที่ 
หน่วย 
งาน 

รายการ จังหวัด 
งบประมาณ 

บาท 
ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    รวมทั งสิ น 63รายการ              

1 สกก.3 (165) ระบบสง่น  ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอ่ำงเก็บน  ำคลองโพธ์ิ (ระยะที่1) 
ต ำบลชุมตำบงอ ำเภอชุมตำบง 

นครสวรรค ์ 80,000,000 60 70 80 90 100 

2 สกก.3 (233) ระบบสง่น  ำพร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยใหญ่ (ไพศำลี) นครสวรรค ์ 57,580,200 60 70 80 90 100 

3 สกก.3 (242) ฝำยหัวงำนและอำคำรประกอบโครงกำรฝำยบ้ำนวังจิก พิจิตร 49,186,900 60 70 80 90 100 

4 สกก.3 (252) ระบบสง่น  ำพร้อมอำคำรประกอบโครงกำรอ่ำงเก็บน  ำคลองโพธ์ิ (ฝั่งซ้ำย) 
ต ำบลชุมตำบงอ ำเภอชุมตำบง 

นครสวรรค ์ 120,000,000 60 70 80 90 100 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี วัด กพก06-Opk12:ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย เป็นกำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนจะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่เป็นกำรเบิกจ่ำยของกรมหรือทุกส ำนัก กอง ของกรมชลประทำนเป็น
ตัวชี วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั งนี ไม่รวมเงินงบประมำณท่ีได้รับกำร
จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
สูตรกำรค ำนวณ = (จ ำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรมีผลกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ÷จ ำนวนเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับกำรจัดสรรทั งหมด) x100 
ควำมถ่ีกำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง / รวบรวมจำกระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์ม
ที่ก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝำ่ยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำฝำ่ยวิศวกรรม ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - 73.17 % 100 % 100 % 
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 

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

 

  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและท่ัวถึง 
ตัวชี วัด กพก07 : ร้อยละของจ ำนวนครั งท่ีด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำร 
ก่อสร้ำงและระหว่ำงก่อสร้ำงท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน 
ค ำอธิบำย ร้อยละของจ ำนวนครั งที่ด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำรก่อสร้ำงและ

ระหว่ำงก่อสร้ำงที่แล้วเสรจ็ตำมแผนงำน(เป้ำหมำย 67 ครั ง) 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนครั งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จ ำนวนครั งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตำมแผน) x 100 
ควำมถ่ีกำรวัด รำยเดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่3กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง/ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ฯส่งให้
ส่วนติดตำมและประเมินผลกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหลง่น  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำฝำ่ยวิศวกรรมส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่3/หัวหน้ำฝ่ำยก่อสรำ้งที ่
1-3ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที3่กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำฝำ่ยวิศวกรรมส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่3/หัวหน้ำฝ่ำยก่อสรำ้งที ่
1-3ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที3่กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

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

- - - 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 

หมำยเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี วัดกพก07 : ร้อยละของจ ำนวนครั งท่ีด ำเนินกำรจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวำงโครงกำรก่อนกำร 
ก่อสร้ำงและระหว่ำงก่อสร้ำงท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน(เป้ำหมำย 67 ครั ง) 

กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง(เป้าหมาย 67 ครั ง) 

หน่วยงาน 
จัดประชุมเกษตรกรชี แจงและ

ประชาสัมพันธ์/ครั ง 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่3 2 

รวม 2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ท่ีเหมำะสมในงำนชลประทำน 
ตัวชี วัด กพก08-Opk17.1 :คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กองตำมเกณฑ์ท่ีศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรส่ือสำรก ำหนด 
ค ำอธิบำย คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง ตำมเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรจะต้องเรียงตำมล ำดับและไม่ข้ำมข้ันตอน 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ระดับ 5 คะแนน 
สูตรกำรค ำนวณ เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรจะต้องเรียงตำมล ำดับและไม่ข้ำมข้ันตอน 
ควำมถ่ีกำรวัด รำยปี 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ประเมินผลระดับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ตำมเกณฑ์ทีศู่นย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล ส่วนติดตำมและประเมินผล  กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - 3.64 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 

หมำยเหตุ  
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การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของส านัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด 
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี วัดแผนการด าเนินงานตามขั นตอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินการ คะแนน 
1 1. โครงสร้ำงเว็บไซต์ 

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

    (2)  เก่ียวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี   (2 คะแนน) 
- โครงสร้ำงหน่วยงำน 
- หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ 
- ยุทธศำสตร์ ของ ส ำนัก/กอง 

    (3)   ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี   (2 คะแนน) 
            -   ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
            -   รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง 

          (4)  ติดต่อเรำ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี   (1 คะแนน) 
  -   ที่ตั งหน่วยงำน 
  -   หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

          (5)  ผังเว็บไซต์ (Site Map)  (1 คะแนน) 
   1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่ำงชัดเจนและสำมำรถติดต่อได้  (1 คะแนน) 
   1.4 มีค ำแถลงกำรณ์สงวนลิขสิทธ์ิ (copyright)ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (1 คะแนน) 

10 
 

2 
 

2. กำรออกแบบเว็บไซต์ 
    2.1 มีกำรออกแบบและจัดวำงเมนูหลักแต่ละหน้ำเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน(5 คะแนน) 
    2.2 มีรูปแบบ โครงสร้ำงสี อักษร และภำพที่ปรำกฏเหมำะสมตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรและ

หน่วยงำน มีกำรสื่อถึงภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีกำรใช้เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ขององค์กร
ที่ถูกต้อง  (5 คะแนน) 

    2.3 มีกำรแสดงผลอักขระภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้อง (5  คะแนน) 
    2.4 มีกำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เหมำะสม และข้อมูลที่ส ำคัญง่ำยต่อกำรเข้ำถึง   (5 คะแนน) 

20 

3 
 

3. กำรเชื่อมโยง (Link) 
    3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้ำหลักและหน่วยงำนในระดับส ำนัก/กอง/โครงกำร ภำยใต้สังกัด  

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

ภำยใน  (3 คะแนน) 
    3.3 กำรเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้ำว่ำงเปล่ำหรือปรำกฏข้อควำมผิดพลำดของโปรแกรม 

(3 คะแนน) 
    3.4 มีบริกำร Download โปรแกรมต่ำงๆ  (3 คะแนน) 
    3.5มีกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนภำยนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ(4 คะแนน) 
    3.6 มีกำรเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน (KM) 

(4 คะแนน) 

20 
 

4 
 

4. กำรใช้เทคนิคในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
    4.1 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง  ภำพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ตำมควำมเหมำะสม 
(4 คะแนน)  
    4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสำมำรถสืบค้นได้ทั งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก (4 คะแนน) 
 

20 
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ระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินการ คะแนน 
 4.3 มีเครื่องมือส ำหรับเก็บข้อมูล กำรเข้ำเย่ียมชมเว็บไซต์ เช่น จ ำนวนครั งกำรเข้ำเย่ียมชม 
(3 คะแนน) 
    4.4 มีช่องทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงำนของตน เช่น  

Facebook หรือ Fan page  หรืออื่นๆ  (4 คะแนน) 
4.5 เว็บไซต์สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงสมบูรณ์ทุกบรำวเซอร์โดยไม่ผิดเพี ยน (4 คะแนน) 

5 5. กำร Update และกำรแสดงผลข้อมูล 
    5.1 มีค ำสั่งแต่งตั ง หนังสือเวียน รำยงำนกำรประชุม ประกำศ ข่ำวประชำสัมพันธ์มีข้อมูลที่ทันสมัย 

และแสดงวันที่กำรปรับปรุงข้อมูลครั งล่ำสุด  (6 คะแนน) 
    5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่(6 คะแนน) 
    5.3 มีกำรแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  (6 คะแนน) 
    5.4 แสดง Navigation ที่ชัดเจนของหน่วยงำน (6 คะแนน) 
    5.5 สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงเหมำะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกัน เช่น Tablet และ Smart phone 

(Web Responsive)  (6 คะแนน) 

30 

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

ค ำอธิบำย ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของส ำนักที่มีงบรำยจ่ำยลงทุน 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 
ควำมถ่ีกำรวัด ทุก 6 เดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

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

- - 3.64คะแนน  
 ร้อยละ 93.18 

5 คะแนน 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน 
ร้อยละ 100 

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 

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

อย่ำงมืออำชีพมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั งองค์กรมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพอย่ำงชัดเจนพัฒนำระบบกำร
สรรหำและคัดเลือกตลอดจนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรมเชื่อมโยงกับ
ค่ำตอบแทนและรำงวัลจูงใจเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เอื อต่อกำรท ำงำนเป็นทีมมีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก
สุขอนำมัยพร้อมรับต่อภำวะฉุกเฉินตลอดจนมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทำงรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่
หลำกหลำยผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรมก่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและ
กำรท ำงำนอันจะน ำไปสู่แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนตำมค่ำนิยมขององค์กร 
 ควำมพึงพอใจของบคุลำกรต่อกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย 
1. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื อต่อกำรท ำงำนเพื่อให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมีขวัญก ำลังใจในกำร
ท ำงำนและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มคีุณภำพให้แก่องค์กร 
2. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บคุลำกรมีควำมสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั งมีควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตส่วนตัวกับชีวิตกำรท ำงำนมีขวัญก ำลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 
3. ด้ำนกำรสร้ำงระบบสวัสดิกำรที่ดีและเหมำะสมเพื่อช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกรเพื่อประโยชน์
แก่กำรด ำรงชีพนอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่รำชกำรจัดให้ในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
4. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำนเป็นกำรรับรู้นโยบำยและกำรบริหำรงำนค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่
เหมำะสม 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σร้อยละค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนจ ำนวนด้ำนทั งหมด 
ควำมถ่ีกำรวัด รำยปี 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที 3กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 

หมำยเหตุ  

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง 
ตัวชี วัด กพก11 : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (หน่วย : ร้อยละ) 

ค ำอธิบำย ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของกองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
โดยวัดควำมพึงพอใจในงำน.............. 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
สูตรกำรค ำนวณ (ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ÷ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ทั งหมด) × 100 
ควำมถ่ีกำรวัด ทุก 6 เดือน 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล:ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 /หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปเป็นผู้ออกแบบ
วิธีกำรเก็บข้อมูล: วิเครำะห์ข้อมูลประมวลผล / รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไปส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้ตั งเป้ำหมำย กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

- - ร้อยละ  90.25 ร้อยละ 91.35 ร้อยละ 92.50 
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 

หมำยเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 
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เป้ำประสงค์ กพก-Opo13มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำท่ีใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน 
ตัวชี วัด กพก12-Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน  
(หน่วย : ร้อยละ)  
ค ำอธิบำย ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  หมำยถึง  กำรที่หน่วยงำนในสังกัดกรมชลประทำน ได้

มีกำรจัดคู่มือกำรปฏิบัติงำน(Work Manual)  แล้วเสร็จตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของส ำนัก/กอง 
ประจ ำปีงบประมำณ มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำน  น ำคู่มือไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
และเผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนในคลังควำมรู้ของส ำนัก/กอง โดยมีเนื อหำ 
และรูปแบบ ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work  Manual)  หมำยถึง  เอกสำรที่หน่วยงำนจัดท ำขึ นมำเพ่ือใช้เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน โดยระบุขั นตอนและรำยละเอียดกำรท ำงำนที่มี
จุดเริ่มต้นและสิ นสุดของกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั น และสำมำรถปรับปรงุให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนำคต 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในก ำหนดและมีกำรเผยแพร่÷จ ำนวนคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนที่ต้องด ำเนินกำรตำมแผน) x100 
ควำมถ่ีกำรวัด รำยปี 
น  ำหนักตัวชี วัด 9.09 
กำรประเมินผลตัวชี วัด - 
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล: กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  
วิธีกำรเก็บข้อมูล: กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนัก/กอง ประจ ำปีงบประมำณ 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 
ผู้รวบรวมข้อมูล หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 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 
       

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

หมำยเหตุ  
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