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1. คารับรองระหว่าง
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล

ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 7

ผู้รับคารับรอง

และ
นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง

ผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้ทาคารับรอง

2. ข้าพเจ้านายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 7 ขอให้การ
ยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของส่วนเครื่องจักรกล และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสานักงานชลประทานที่ 7 ให้
เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
3. คารับรองนี้ใช้สาหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดย
จะนาผลการประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
4. รายละเอียดของคารับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูล
พื้นฐาน เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบ
ท้ายคารับรองนี้
5. ข้าพเจ้านายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 7 ได้ทา
ความเข้าใจคารับรองตามข้อ 4 แล้ว ขอให้คารับรองกับผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 7 ว่าจะ
มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุ ด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คารับรองไว้
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6. ผู้รับคารับรองและผู้ทาคารับรองได้เข้าใจคารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

…………………………………………
(นายสมชาย คณาประเสริฐกุล)
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 7

……………………………………………..
(นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง)
ผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล
สานักงานชลประทานที่ 7
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานชลประทานที่ 7
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
น้าหนัก
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
(%)
1
2
3
4
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
SG1 มีแหล่งกักเก็บน้าและมีปริมาณน้าที่ K1: จานวนปริมาณกักเก็บน้าที่เพิ่มขึ้น (5.137 ล้าน ลบ.ม.)
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จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
K2: จานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (52,600ไร่)
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K3: จานวนแหล่งน้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (15แห่ง)
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95
K4: ร้อยละของโครงการพระราชดาริที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
0
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90
(หน่วย : ร้อยละ)*เป็นตัวชี้วัดของ กปพ.
K5 : ร้อยละของพื้นทีช่ ลประทานที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพระราชดาริ
(หน่วย : ไร่) (สชป.7 ไม่มีรายการของตัวชี้วัดนี้)

SG2 การบริหารจัดการน้าโดยให้ทุกภาค
ส่วนได้รับน้าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ตามปริมาณน้าต้นทุนที่มีในแต่
ละปี (อุปโภค-บริโภค เกษตร อุสาหกรรม
และรักษาระบบนิเวศ)

0

K6: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้าในเขตชลประทานได้รับน้าตาม
ปริมาณน้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (725,742 ไร่)

0

K7: ปริมาณน้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้า
(860.82ล้าน ลบ.ม.)(ดูตามภาคผนวก)

0

K8: ร้อยละของอ่างเก็บน้าและทางน้าชลประทานที่มีคุณภาพน้าได้
เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (78แห่ง)
SG3 การปรับเปลี่ยนการใช้น้าภาคเกษตรมี K9: อัตราการใช้ที่ดินในเขตก่อสร้างจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (Cropping
ประสิทธิภาพมากขึ้น
Intensity) (หน่วย : ร้อยละ)
K10: อัตราการใช้น้าในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้าและ
การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้า
(เลือกอ่างเก็บน้าห้วยถ้าแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี)
K11: ปริมาณผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่เป้าหมาย (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่)
4
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

SG4 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการ
เกษตรในพื้นที่ชลประทาน

K12: ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบงาน วิธีการและ
ฐานข้อมูลสาหรับการประเมินผลโครงการ EIRR / ผลตอบแทนทาง
การเงิน FIRR และประสิทธิภาพการชลประทาน DPR และการ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบ
ชลประทาน (B/C Ratio)
K13: มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน
(ค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ โครงการ (EIRR))
K14: ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน
(ค่าตอบแทนต่อค่าลงทุนของโครงการ (B/C Ratio)
SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อัน K15: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต
เนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง(หน่วย : ร้อยละ)
K16 : มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพื้นที่
ชลประทานลดลง (หน่วย : บาท)
SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น้ามีความ K17: ระบบฐานข้อมูลน้าและการคาดการณ์สถานการณ์น้าตามลุ่มน้า
ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ
ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ internet
ชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของชลประทาน อย่างทันต่อเหตุการณ์
(Real time)
K18: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์
สถานการณ์น้าของชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์
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น้าหนัก
(%)
SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน K19: ร้อยละของจานวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าที่มีการ
0
และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริม
ดาเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน
อานาจการบริหารจัดการการชลประทาน (Collaboration Participation) (หน่วย : ร้อยละ)
K20: ร้อยละของจานวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าที่มีการ 0
ดาเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้าใน
งานชลประทาน (Collaboration Participation) และ / หรือระดับ
การเสริมอานาจประชาชนในพื้นที่ (Empowering)
SG8 เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม K21: ร้อยละของจานวนเครือข่ายผู้ใช้น้าทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น
0
ผู้ใช้น้า (เครือข่ายผู้ใช้น้าเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม อื่นๆ)
K21.1 : กลุ่มผู้ใช้น้าพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าพื้นฐานแล้วเสร็จ
0
ตามแผนงาน(กลุ่มผู้ใช้น้าพื้นฐาน จานวน 30 กลุ่ม / 1,000 ไร่ของ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง)
SG9 ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและ K22: จานวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
0
จังหวัดในการพัฒนาโครงการ
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงการ)
K23: งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดและท้องถิ่นให้
0
ดาเนินโครงการของชลประทาน (หน่วย : บาท)
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

K24: ร้อยละของผู้ใช้น้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยอมรับในความเป็น
องค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ)
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Opk4 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(อาคารชลประทานทั้งหมด 10,808แห่ง)
Opk5 :ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
(59 โครงการ)
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Opk6 :ร้อยละของงานสารวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
(46 โครงการ)
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Opk7 :ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
(54 โครงการ)
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Opk8:ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
(หน่วย : ร้อยละ)
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เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)
Opo1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในระบบ Opk1 :ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการชลประทาน(หน่วย:ร้อยละ)
ด้านการชลประทาน
Opk2 :จานวนรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ยกย่อง / ชมเชยระบบงานด้านต่างๆ ของกรม
ชลประทาน (หน่วย : รางวัล)
Opo2 ผู้ใช้น้ามีความพึงพอใจจากการ
Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้าที่มีความพึงพอใจในการบริหารน้าของกรม
บริหารน้า
ชลประทาน
Opo3 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
Opo4 การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ก่อสร้างเป็นไปตามแผน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

น้าหนัก
(%)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
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5

คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

น้าหนัก
(%)

1

Opk9.1 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (หน่วย :ร้อยละ)
วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้าหนักตามเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ
Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้ว
เสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 1 แห่ง)
วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้าหนักตามเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ
Opk9.3 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ)
วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้าหนักตามเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ
Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้ว
เสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 1 แห่ง)
วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้าหนักตามเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ
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Opk10:ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่
แล้วเสร็จตามแผนงาน (170 รายการ)
Opk11:ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(หน่วย: ร้อยละ)
Opk12:ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk13 :ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
(หน่วย: ร้อยละ)
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

5

Opo5 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง Opk9 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
(หน่วย : ร้อยละ)
แล้วเสร็จตามแผน

Opo6 มีการวางแผนและบริหารงบ
ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

8

คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
Opo7 มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย
Opo8 มีความร่วมมือ / ความช่วยเหลือ
ด้านการชลประทานกับต่างประเทศในการ
พัฒนาโครงการ
Opo9 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
Opo10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและ
องค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน

Opo11 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการทางานบนฐานดิจิทัล
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
Opo12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
Opk14 :ร้อยละของประกาศ คาสั่ง กฎระเบียบและกฎหมายที่ได้มี
การยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข (หน่วย: ร้อยละ)
Opk15 :ร้อยละของความร่วมมือ / ความช่วยเหลือด้านการ
ชลประทานกับต่างประเทศที่มีผลการดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา
โครงการ (หน่วย : ร้อยละ)
Opk16: ร้อยละของจานวนเรื่องที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ
Opk17 :ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้(หน่วย: ร้อยละ)
Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสานัก/กอง
Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online
(หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย กผง.
Opk18 :ร้อยละของกระบวนงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการ
ทางานบนฐานดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk19 :ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
และผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กรมกาหนด
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
(หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย สบค.
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เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
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คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
Opo13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้
ประโยชน์ในงานชลประทาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
Opk20 :ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จและมีการ
เผยแพร่ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน (14 คู่มือ)

น้าหนัก
(%)
0

1
50

3

60

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5
75
100
100
100
เสร็จก่อน เสร็จก่อน
15 ก.ย. 1 ก.ย.
70
80
90
100

หมายเหตุ 1. สานักงานชลประทานใดไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดใด ให้ปรับค่าน้าหนักตัวชี้วัดนั้นเป็น 0และรวมน้าหนักรวม ตามผลรวมเท่าที่มี
2. กรณีที่ค่าน้าหนักรวมไม่ถึง 100 ในการประเมินค่าคะแนนตอนสิ้นปีให้ใช้สูตรแปลงค่าน้าหนัก ดังนี้
คะแนนถ่วงน้าหนักสุทธิ = (น้าหนักรวม 100 น้าหนักรวมเท่าที่มี) x ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดเท่าที่มี
3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบ hybrid เช่น

1
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3
100

10

4
100
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100

เสร็จก่อน
15ก.ย.

เสร็จก่อน
1 ก.ย.

รายการงานนั้น ๆ ผลงานต้อง 100 %
จึงจะได้ 3 คะแนน
มิใช่ผลงาน 80% ถือว่างานเสร็จ

คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ Opo5 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน
ตัวชี้วัด Opk11: ร้อยละของเครื่องจักรกล เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (หน่วย : ร้อยละ)
คาอธิบาย
เป้าหมาย/หน่วยวัด
สูตรการคานวณ
ความถี่การวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
การประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

พิจารณาจากสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ
โดยไม่รวมเครื่องจักรที่รอการจาหน่ายบัญชี
ร้อยละ 80
= (จานวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ÷ จานวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ
ทั้งหมด) x100
รายเดือน
3

แหล่งข้อมูล
รายงานการใช้เครื่องจักรกล และรายงานการใช้ยานพาหนะประจาเดือน
ของแต่ละหน่วยงาน
สานัก/กองที่รับผิดชอบ สานักงานชลประทานที่ 7
ผลการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทางานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
68
70
72
74
76
78
80
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
76
77
78
79
80

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป30: ร้อยละของเครื่องจักรกล
เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าประสงค์ Opo9มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ตัวชี้วัด Opk16.1 :ร้อยละของจานวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน
(หน่วย:ร้อยละ)
คาอธิบาย

เป้าหมาย/หน่วยวัด
สูตรการคานวณ
ความถี่การวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
การประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

จานวนครั้งในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้กลุม่ เป้าหมาย
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
1) สื่อโทนทัศน์ วัดจากจานวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
2) สื่อวิทยุกระจายเสียง วัดจากจานวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
3) สื่อสิ่งพิมพ์ วัดจากจานวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
4) เอกสารสิ่งพิมพ์ วัดจากจานวนยอดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
5) สื่ออินเตอร์เน็ต วัดจากจานวนครั้งที่เผยแพร่
6) ป้ายประชาสัมพันธ์ วัดจากจานวนครั้งที่เผยแพร่
7) สื่อกิจกรรม วัดจากจานวนครั้งที่จดั กิจกรรม
8) สื่อนิทรรศการ วัดจากจานวนครั้งที่จัดนิทรรศการ
ร้อยละ 100
(จานวนครั้งที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆได้จริง ÷จานวนครั้งที่ต้องเผยแพร่ตามแผน)
x100
รายเดือน
3

แหล่งข้อมูล
สานักงานชลประทานที่ 1-17
สานักงานเลขานุการกรม
สานัก/กองที่รับผิดชอบ สานักงานชลประทานที่ 1-17
ผลการปฏิบตั ิงาน
สานักงานเลขานุการกรม
1. เลขานุการกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ

2. ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เลขานุการกรม
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
มีนาคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษายน

พฤษภาคม

ระดับคะแนน 2
85

มิถุนายน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎาคม

สิงหาคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยายน

ระดับคะแนน 5
100

ตัวชี้วัด ชป19 : ร้อยละของจานวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตาม
แผนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559
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คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าประสงค์ Opo10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน
ตัวชี้วัด Opk17.1 : คุณภาพเว็บไซต์ของส่วนเครื่องจักรกล/กองตามเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกาหนด
คาอธิบาย
เป้าหมาย/หน่วยวัด
สูตรการคานวณ
ความถี่การวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
การประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

คุณภาพเว็บไซต์ของสานัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
รายละเอียดการดาเนินการจะต้องเรียงตามลาดับและไม่ข้ามขั้นตอน
ระดับ 5 คะแนน
เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดการดาเนินการจะต้องเรียงตามลาดับและไม่ข้ามขั้นตอน
3

แหล่งข้อมูล
คณะทางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสานัก/กอง
วิธีการเก็บข้อมูล
ประเมินผลระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามเกณฑ์ทศี่ ูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกาหนด
สานัก/กองที่รับผิดชอบ สานักงานชลประทานที่ 1-17
ผลการปฏิบตั ิงาน
สานัก /กอง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทางานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์การให้คะแนน

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
100
100
100
100
100
100
100
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
10
30
50
70
100
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การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสานัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดาเนินงานตามขั้นตอนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับคะแนน
รายละเอียดการดาเนินการ
คะแนน
1
1. โครงสร้างเว็บไซต์
10
1.1 มีเว็บไซต์ สานัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ (1 คะแนน)
1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
(1) หน้าหลัก (1 คะแนน)
(2) เกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน)
- โครงสร้างหน่วยงาน
- หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ
- ยุทธศาสตร์ ของ สานัก/กอง
(3) คารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน)
- คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคารับรอง
(4) ติดต่อเรา ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (1 คะแนน)
- ที่ตั้งหน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ
(5) ผังเว็บไซต์ (Site Map) (1 คะแนน)
1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดแู ลเว็บไซต์อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ (1 คะแนน)
1.4 มีคาแถลงการณ์สงวนลิขสิทธิ์ (copyright)ตามเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (1 คะแนน)
2
2. การออกแบบเว็บไซต์
20
2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแต่ละหน้าเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน(5 คะแนน)
2.2 มีรูปแบบ โครงสร้างสี อักษร และภาพที่ปรากฏเหมาะสมตามมาตรฐานของทางราชการและ
หน่วยงาน มีการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ขององค์กร
ที่ถูกต้อง (5 คะแนน)
2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง (5 คะแนน)
2.4 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เหมาะสม และข้อมูลที่สาคัญง่ายต่อการเข้าถึง (5 คะแนน)
3
3. การเชื่อมโยง (Link)
20
3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสานัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัด
กรมชลประทาน (3 คะแนน)
3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
ภายใน (3 คะแนน)
3.3 การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม
(3 คะแนน)
3.4 มีบริการ Download โปรแกรมต่างๆ (3 คะแนน)
3.5มีการเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ(4 คะแนน)
3.6 มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน (KM)
(4 คะแนน)
4
4. การใช้เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์
20
4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ตามความเหมาะสม
(4 คะแนน)
4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก (4 คะแนน)
4.3 มีเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จานวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม (3
คะแนน)
14
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ระดับคะแนน

5

รายละเอียดการดาเนินการ
คะแนน
4.4 มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงานของตน เช่น
Facebook หรือ Fan page หรืออื่นๆ (4 คะแนน)
4.5 เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ทุกบราวเซอร์โดยไม่ผดิ เพี้ยน (4 คะแนน)
5. การ Update และการแสดงผลข้อมูล
30
5.1 มีคาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์มีข้อมูลที่ทันสมัย
และแสดงวันที่การปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด (6 คะแนน)
5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่(6 คะแนน)
5.3 มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (6 คะแนน)
5.4 แสดง Navigation ที่ชัดเจนของหน่วยงาน (6 คะแนน)
5.5 สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น Tablet และ Smart phone
(Web Responsive) (6 คะแนน)
รวม
100
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เป้าประสงค์ Opo12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (หน่วย : ร้อยละ)
คาอธิบาย

 บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรมีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจนพัฒนา
ระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานให้ มีความโปร่งใสและเป็ นธรรม
เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทางานเป็นทีมมีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทาง
รับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลายผู้บริหารให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมก่ อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานอันจะนาไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร
 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบตั ิงานประกอบด้วย
1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานเพือ่ ให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกาลังใจใน
การทางานและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร
2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทางานมีขวัญกาลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์แก่การดารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
4. ด้านนโยบายและการบริหารงานเป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงานค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่
เหมาะสม

เป้าหมาย/หน่วยวัด
สูตรการคานวณ
ความถี่การวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
การประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
สานัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐาน

ร้อยละ 85

เป้าหมายรายเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน =Σร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านจานวนด้านทั้งหมด

3
แหล่งข้อมูล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทางานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
มีนาคม
ระดับคะแนน 1
65

เมษายน

พฤษภาคม

ระดับคะแนน 2
70

หมายเหตุ

16

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
85 - 100
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
75
80
85
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เป้าประสงค์ Opo13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน
ตัวชี้วัด Opk21 :ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)ที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน (หน่วย : ร้อยละ)
คาอธิบาย

เป้าหมาย/หน่วยวัด
สูตรการคานวณ
ความถี่การวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
การประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

ความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ได้มี
การจัดคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน(Work Manual) แล้วเสร็จตามแผนจัดการความรู้ของสานัก/กอง ประจาปี
งบประมาณ มีการตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบตั ิงาน นาคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในคลังความรู้ของสานัก/กอง โดยมีเนื้อหา และรูปแบบ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
คู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual) หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานจัดทาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดการทางานที่มีจดุ เริม่ ต้นและสิน้ สุด
ของกระบวนการปฏิบตั ิงานนั้น และสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธีและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ร้อยละ 100
(จานวนคู่มือการปฏิบตั ิงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในกาหนดและมีการเผยแพร่÷จานวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ต้องดาเนินการตามแผน) x100
รายปี
3

แหล่งข้อมูล: ส่วน/ฝ่าย ภายในสานัก/กอง
วิธีการเก็บข้อมูล: การรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของ
สานัก/กอง ประจาปีงบประมาณ
สานัก/กองที่รับผิดชอบ ทุกสานัก/กอง
ผลการปฏิบตั ิงาน
ผู้อานวยการส่วน, ผู้อานวยการโครงการ(จังหวัด,ส่งน้า,ก่อสร้าง), ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อานวยการส่วนแผนงาน
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทางานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์การให้คะแนน

มีนาคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษายน

พฤษภาคม

ระดับคะแนน 2
70

หมายเหตุ
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มิถุนายน
ระดับคะแนน 3
80

กรกฎาคม

สิงหาคม

ระดับคะแนน 4
90

กันยายน
ระดับคะแนน 5
100

คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน (หน่วย : ร้อยละ)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหน่วยงาน

จานวนคู่มือ

โครงการชลประทานอุบลราชธานี(4 ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการชลประทานอานาจเจริญ(4 ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการชลประทานยโสธร(4 ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการชลประทานมุกดาหาร(4 ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการชลประทานนครพนม(4 ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าก่า(4 ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโดมน้อย(4ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชีลา่ งและเซบายล่าง (4ฝ่าย, 1 งาน)
โครงการก่อสร้าง สชป.7 (3ฝ่าย, 1 งาน)
ส่วนแผนงาน (4 ฝ่าย)
ส่วนวิศวกรรม (5 ฝ่าย)
ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา (5ฝ่าย)
ส่วนเครื่องจักรกล (5 ฝ่าย)
ฝ่ายบริหารทั่วไป (5งาน)
รวม
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

คารับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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