กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*******************************

แผนยุทธศาสตร์และ
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ

สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. คำรับรองระหว่ำง
ว่ำที่ ร.ต.ไพเจน มำกสุวรรณ์

รองอธิบดีกรมชลประทำน

ผู้รับคำรับรอง

และ
นำยเลิศชัย ศรีอนันต์

ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรม
และธรณีวิทยำ

ผู้ทำคำรับรอง

๒. ข้ำพเจ้ำนำยเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ ขอให้กำรยืนยันแผน
ยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำนพร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนที่ยุทธศำสตร์ ของหน่วยงำน ให้
เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ของกรมชลประทำนมำตำมแนบท้ำยนี้
๓. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
โดยจะนำผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจำปี
๔. รำยละเอียดของคำรับรองได้แก่ กรอบกำรประเมินผลตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก ข้อมูล
พื้นฐำน เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ
ท้ำยคำรับรองนี้
๕. ข้ำพเจ้ำนำยเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ ได้ทำควำมเข้ำใจคำ
รับรองตำมข้อ ๔ แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทำน ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้
เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
หรือมีคุณภำพที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมที่ได้ให้คำรับรองไว้

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้ำใจคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้
ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ว่ำที่ร้อยตรี
(ไพเจน มำกสุวรรณ์)
รองอธิบดีกรมชลประทำน

(นำยเลิศชัย ศรีอนันต์)
ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ

ยุทธศาสตร์ สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
๑. วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรนาด้านการสารวจแบบมืออาชีพ ของกรมชลประทาน”
“The Leading Organization of the Royal Irrigation Department on Professional Surveys”
๒. พันธกิจ
๑. เป็นหน่วยงำนหลักด้ำนกำรสำรวจกำรทำแผนที่งำนสำรวจด้ำนปฐพีกลศำสตร์และธรณีวิทยำเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมชลประทำน
๒. ประยุกต์เทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมำะสม ด้ำนกำรสำรวจ กำรทำแผนที่ งำนสำรวจด้ำนปฐพี
กลศำสตร์และธรณีวิทยำ
๓. สร้ำงเสริมให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
๔. กำรจัดกำรและบริกำรข้อมูลอย่ำงบูรณำกำร
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. กำรพัฒนำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
๒. กำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
๓. กำรป้องกันและบรรเทำภัยอันเกิดจำกน้ำตำมภำรกิจ
๔. ค่านิยมองค์กร
W A T E R for all น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
Work hard
ทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำน
Accountability
มีควำมรับผิดชอบ
Teamwork
เรียนรู้และทำงำนร่วมกัน
Ethics
มีจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
Relationship
มีควำมผูกพันและสำมัคคี
๕. แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศำสตร์ แบ่งออกเป็น ๔ มิติ ดังนี้
1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจมี ๓ เป้ำประสงค์
สสธ-๑
กำรสำรวจและผลิตแผนที่อย่ำงมีมำตรฐำน ทันเวลำ

สสธ-๒
กำรสำรวจข้อมูลทำงด้ำนธรณีวิทยำและปฐพีกลศำสตร์ให้เป็นไปตำมแผนงำน
สสธ-๓
กำรปักหลักเขตชลประทำนได้ตำมกำหนดเวลำ
2. ด้านคุณภาพการให้บริการมี ๑ เป้ำประสงค์
สสธ-๔
ผู้รับบริกำรภำยในกรมฯ มีควำมพึงพอใจ
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการมี ๑ เป้ำประสงค์
สสธ-๕
มีผลกำรศึกษำ วิจัยและกำรพัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
4. ด้านการพัฒนาองค์กรมี ๔ เป้ำประสงค์
สสธ-๖
ระบบกำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ
สสธ-๗
บุคลำกรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
สสธ-๘
องค์กรมีกำรจัดกำรควำมรู้
สสธ-๙
มีระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม

การพัฒนาองค์ก ร

ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ

คุณภาพการให้บริก าร ประสิทธิผ ลตามพันธกิจ

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
๑. มีปริม ำณน้ำ
เก็บกักและพื้นที่
ชลประทำน
เพิ่ม ขึ้น
๔. อำคำร
ชลประทำน
อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน
๘. กำรก่อสร้ำง
่อมแ มและ
ปรับปรุง แล้ว
เสร็จตำม
แผนงำน

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักสารวจด้านวิศ วกรรมและธรณีวิทยา

๒. ทุกภำคส่วน
ได้ร ับน้ำอย่ ำง
ทั่วถึง และเป็น
ธรรม

๖.
คุณ ภำพน้ำ
ได้เกณฑ์
มำตรฐำน

๕. ผู้ใช้น้ำ
ได้ร ับควำม
พึงพอใจ
จำกกำร
บริหำรน้ำ

๙. กำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อน
กำรก่อ สร้ำง
เป็นไปตำม
แผนงำน

๑๑. มีกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง

๓. ควำม
สูญเสียที่ล ดลง
อันเนื่องจำกภัย
อันเกิดจำกน้ำ

สรธ-๑. กำร
สำรวจและ
ผลิตแผนที่
อย่ำงมี
มำตรฐำน
ทันเวลำ

๗. ระบบ
พยำกรณ์เพื่อ
เตือนภัยอยู่
ในสภำพ
พร้อมใช้งำน

๑๐. ประชำชน
ชุม ชน และ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม

๑๔. มีร ะเบียบและ
ก หมำยที่ทันสมัย

๑๕. ระบบบริหำรมีประสิทธิภำพ
๑๖. บุค ลำกรมีสมรรถนะและ
ขวัญกำลั งใจในกำรทำงำน
๑๘. มีร ะบบฐำนข้อมูลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม

๑๗. องค์กรมีกำรจัดกำรควำมรู้
๑๙. เครื่องจักร เครื่องมืออยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน

สรธ-๓. กำร
ปักหลักเขต
ชลประทำนได้
ตำม
กำหนดเวลำ

สรธ-๔. ผู้ร ับบริกำรภำยในกรม
มีค วำมพึงพอใจ

สรธ-๕. มีผลกำรศึกษำ
วิจัยและพัฒนำเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

๑๒. มีกำรวำงแผนและกำรดำเนินกำร
บริหำรจัดกำรน้ำที่ดี

๑๓. มีผลกำรศึกษำ วิจัย และพั ฒนำ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

สรธ-๒. กำรสำรวจ
ข้อมูลทำงด้ำน
ธรณีวิทยำและ
ปฐพีกลศำสตร์ให้
เป็นไปตำม
แผนงำน

สรธ-๖.
ระบบกำร
บริหำร
งำนมี
ประสิทธิ
ภำพ

สรธ-๗.
บุค ลำกรมี
สมรรถนะ
และขวัญ
กำลัง ใจใน
กำรทำงำน

สรธ-๘.
องค์กรมี
กำร
จัดกำร
ควำมรู้

สรธ-๙. มี
ระบบ
ฐำนข้อมูล
และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ที่
เหมำะสม

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับสานัก/ฝ่าย
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการให้น้าหนักตัวชี้วัดของสานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (สสธ)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก
(%)
9.0909

1
50

2
75

3
100

สสธ-๑.๒ ร้อยละของโครงกำรสำรวจและผลิตแผนที่
ภูมิประเทศจำกภำพถ่ำยและภำพดำวเทียมที่แล้วเสร็จตำมแผน

9.0909

50

75

100

สสธ-๑.๓ ร้อยละของโครงกำรสำรวจวำงหมุดหลักฐำนทีแ่ ล้วเสร็จตำม
แผน

9.0909

50

75

100

สสธ-๒. กำรสำรวจข้อมูลทำงด้ำนธรณีวิทยำ และ สสธ-๒.๑ ร้อยละของโครงกำรสำรวจธรณีวิทยำฐำนรำกและธรณีฟิสิกส์
ปฐพีกลศำสตร์ ให้เป็นไปตำมแผนงำน
ที่แล้วเสร็จตำมแผน

9.0909

50

75

100

สสธ-๒.๒ ร้อยละของโครงกำรสำรวจวิศวกรรมธรณีที่แล้วเสร็จตำมแผน

9.0909

50

75

100

สสธ-๒.๓ ร้อยละของโครงกำรสำรวจปฐพีกลศำสตร์ที่แล้วเสร็จตำม
แผน

9.0909

50

75

100

สสธ-๓.๑ ร้อยละของโครงกำรสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขต
ชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผน

9.0909

50

75

100

สสธ-๓.๒ ร้อยละของโครงกำรรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวงทีแ่ ล้วเสร็จตำมแผน

9.0909

50

75

100

สสธ-๔.๑ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

3.0303

65

70

75

เป้าประสงค์
สสธ-๑. กำรสำรวจและผลิตแผนที่ อย่ำงมี
มำตรฐำน ทันเวลำ

สสธ-๓. กำรปักหลักเขตชลประทำน ได้ตำม
กำหนดเวลำ

สสธ-๔. ผู้รับบริกำรภำยในกรมฯมีควำมพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
สสธ-๑.๑ ร้อยละของโครงกำรสำรวจภูมิประเทศและสำรวจแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่แล้วเสร็จตำมแผน

4
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
80

5
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.
85

สสธ-๕. มีผลกำรศึกษำ วิจัยและกำรพัฒนำ เพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำน

3.0303

50

75

100

9.0909

78

81

84

สสธ-๗. บุคลำกรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจใน
กำรทำงำน

สสธ-๕.๑ ร้อยละของกำรจัดทำโครงกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำนหรือใช้ร้อยละของงำนศึกษำ หรือวิจัยและพัฒนำที่
แล้วเสร็จตำมแผนงำน
สสธ-๖.๑ ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยงบลงทุน
(ไตรมำส ๔)
สสธ-๗.1 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำร
ปฏิบัติงำน

3.0303

65

70

75

80

85

สสธ-๘. องค์กรมีกำรจัดกำรควำมรู้

สสธ-๘.๑ ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ (KMA)

3.0303

สสธ-๙. มีระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศทีเ่ หมำะสม

สสธ-๙.๑ ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม online

3.0303
3.0303

1.001.50
80
10

1.512.00
85
30

2.012.50
90
50

2.513.00
98
70

3.015.00
100
100

สสธ-๖. ระบบกำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ

สสธ-๙.๒ คุณภำพเว็บไ ด์ของสำนัก/กอง
รวม

๑๐๐

100
100
เสร็จก่อน เสร็จก่อน
15 ก.ย. 1 ก.ย.
87
90

KPI Code สสธ-1.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 2559
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-1.1 : ร้อยละของโครงกำรสำรวจภูมิประเทศและสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แล้วเสร็จตำมแผน
ความหมายของ
: สำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่ำงมีมำตรฐำน ทันเวลำ
ตัวชี้วัด
มำตรฐำน หมำยถึง งำนสำรวจและผลิตแผนที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้
ทันเวลำ หมำยถึง สำมำรถดำเนินงำนได้เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในแผนงำน
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 9
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

(จำนวนโครงกำรสำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำมำรถ
: ดำเนินกำรได้เสร็จสิ้นภำยในเวลำอย่ำงมีมำตรฐำน / จำนวนโครงกำรสำรวจและผลิตแผนที่
ภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน) x ๑๐๐

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

= ร้อยละ 50
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.
ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน

(สสธ-1)
: เป้าหมาย ๑๐๙ โครงการ
ผล
๑๐๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี 2557
(สสธ-1.1)
เป้าหมาย ๗๘ โครงการ
ผล
๗๘ โครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ส่วนสำรวจทำแผนที่ภำคพื้นดิน / รำยงำน

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนสำรวจทำแผนที่ภำคพื้นดิน

ปี 2558
(สสธ-1.1)
เป้าหมาย ๗4 โครงการ
ผล
๗4 โครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑๕ ก.ย.

โทร. 0-2669-5022
หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
งำนสำรวจภูมิประเทศ แบ่งเป็น
- งำนสำรวจมำตรำส่วน ๑:๑๐,๐๐๐, ๑:๔,๐๐๐, ๑:๒,๐๐๐ จำนวน ๓๘ โครงกำร พื้นที่ ๑๔๗,๔๔๕ ไร่
- งำนสำรวจมำตรำส่วน ๑:๑,๐๐๐, ๑:๕๐๐
จำนวน - โครงกำร พื้นที่
ไร่
งำนสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๓๘ โครงกำร พื้นที่ ๑๔๗,๔๔๕ ไร่
งำนจัดกำรน้ำ
จำนวน ๔ โครงกำร พื้นที่ ๓๗,๒๔๒ ไร่
รวม ๘๐ โครงกำร

KPI Code สสธ-1.2
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 2559
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-1.2 : ร้อยละของโครงกำรสำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศจำกภำพถ่ำยและภำพดำวเทียมที่แล้ว
เสร็จตำมแผน
ความหมายของ
: สำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศจำกภำพถ่ำยและภำพดำวเทียมอย่ำงมีมำตรฐำน ทันเวลำ
ตัวชี้วัด
มำตรฐำน หมำยถึง งำนสำรวจและผลิตแผนที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้
ทันเวลำ หมำยถึง สำมำรถดำเนินงำนได้เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในแผนงำน

กลุ่มตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด
สูตรในการคานวณ

:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
: ร้อยละ 100
: ร้อยละ
: ร้อยละ 9
: ผู้ปฏิบัติงำน
(จำนวนโครงกำรสำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศจำกภำพถ่ำยและภำพดำวเทียมที่สำมำรถ
: ดำเนินกำรได้เสร็จสิ้นภำยในเวลำอย่ำงมีมำตรฐำน / จำนวนโครงกำรสำรวจและผลิตแผนที่
ภูมิประเทศจำกภำพถ่ำยและภำพดำวเทียม) x ๑๐๐

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5
ข้อมูลพื้นฐาน

= ร้อยละ 50
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ปี 2556
เป้ำหมำย ๕๕ โครงกำร
:
ผล
๕๕ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี 2557
เป้ำหมำย ๓๕ โครงกำร
ผล
๓๔ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ส่วนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
โทร. 0-2241-0020 ต่อ 2677

หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
งำนสำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศจำกภำพถ่ำย
จำนวน
งำนสำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศจำกภำพดำวเทียม จำนวน
รวม ๔๗ โครงกำร

๑๕ โครงกำร
๓๒ โครงกำร

ปี 2558
เป้ำหมำย ๔๕ โครงกำร
ผล
๔๕ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

KPI Code สสธ-1.3
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 2559
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-1.3 : ร้อยละของโครงกำรสำรวจวำงหมุดหลักฐำนที่แล้วเสร็จตำมแผน
ความหมายของ
: สำรวจวำงหมุดหลักฐำนอย่ำงมีมำตรฐำน ทันเวลำ
ตัวชี้วัด
มำตรฐำน หมำยถึง งำนสำรวจและผลิตแผนที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้
ทันเวลำ หมำยถึง สำมำรถดำเนินงำนได้เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในแผนงำน
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 9
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน :

(จำนวนโครงกำรสำรวจวำงหมุดหลักฐำนที่สำมำรถดำเนินกำรได้เสร็จสิ้นภำยในเวลำอย่ำงมี
มำตรฐำน / จำนวนโครงกำรสำรวจวำงหมุดหลักฐำน) x ๑๐๐
1 = ร้อยละ 50
2 = ร้อยละ 75

3 = ร้อยละ 100
4 = ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
5 = ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี 2556
เป้ำหมำย ๕๐ โครงกำร
(งำนวำงหมุด + งำนจัดรูป
:
ที่ดิน)
ผล
๕๐ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี 2557
เป้ำหมำย ๕๐ โครงกำร
(งำนวำงหมุด + งำนจัดรูป
ที่ดิน)
ผล
๕๐ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ส่วนวิศวกรรม / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนวิศวกรรม
โทร. 0-2241-5135

หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
๓๘ โครงกำร
+ งำนสำรวจค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนโดยวิธี GPS จำนวน ๗๒๘ สถำนี
+ งำนสำรวจหำค่ำระดับโดยวิธีกำรระดับชั้น ๒ จำนวน ๓,๗๑๙ กิโลเมตร
จำนวนโครงกำรลดลง แต่ ปริมำณงำนเพิ่มขึ้น
ปริมำณงำนปี ๒๕๕๘ ๔๔ โครงกำร
งำน GPS ๕๔๔ สถำนี
งำนระดับ ๒,๖๗๘ กิโลเมตร

ปี 2558
เป้ำหมำย ๔๔ โครงกำร
(เฉพำะงำนวำงหมุด ๔๔ +
งำนจัดรูปที่ดิน ๑๑)
ผล
๔๔ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

KPI Code สสธ-2.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-2.1 : ร้อยละของโครงกำรสำรวจข้อมูลทำงธรณีวิทยำฐำนรำกและข้อมูลทำงธรณีฟิสิกส์ที่แล้วเสร็จ
ตำมแผน
ความหมายของ
: เปรี ย บเทีย บโครงกำรที่ส ำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผนงำนและโครงกำรตำมแผนงำนที่
ตัวชี้วัด
กำหนด
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 9
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

(จำนวนโครงกำรสำรวจข้อมูลทำงธรณีวิทยำฐำนรำกและข้อมูลทำงธรณีฟิสิกส์ที่เป็นไปตำม
: แผนงำน / จำนวนโครงกำรสำรวจข้อมูลทำงธรณีวิทยำและข้อมูลทำงธรณีฟิสิกส์ตำม
แผนงำนทั้งหมด) x ๑๐๐

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

ข้อมูลพื้นฐาน

= ร้อยละ 50
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ปี 2556
เป้ำหมำย ๑๔ โครงกำร
: ผล
๑๔ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐
(กำรเบิกจ่ำย)

ปี 2557
เป้ำหมำย ๑๗ โครงกำร

ปี 2558
เป้ำหมำย ๑๔ โครงกำร

ผล

ผล

๑๑ โครงกำร

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๕

๑๔ โครงกำร

ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ส่วนธรณีวิทยำ / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-7874

หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
งำนเจำะสำรวจข้อมูลทำงธรณีวิทยำฐำนรำก
งำนสำรวจข้อมูลทำงธรณีฟิสิกส์
รวม ๑๕ โครงกำร

๑๑ โครงกำร
๔ โครงกำร

KPI Code สสธ-2.2
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-2.2 : ร้อยละของโครงกำรสำรวจหำข้อมูลทำงวิศวกรรมธรณีที่แล้วเสร็จตำมแผน
ความหมายของ
: เปรี ย บเทีย บโครงกำรที่ส ำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผนงำนและโครงกำรตำมแผนงำนที่
ตัวชี้วัด
กำหนด
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 9
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

:

(จำนวนโครงกำรสำรวจหำข้อมูลทำงวิศวกรรมธรณีที่เป็นไปตำมแผนงำน / จำนวนโครงกำร
สำรวจหำข้อมูลทำงวิศวกรรมธรณีตำมแผนงำนทั้งหมด) x ๑๐๐

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5
ข้อมูลพื้นฐาน

= ร้อยละ 50
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ปี 2556
เป้ำหมำย ๘ โครงกำร
:
ผล
๘ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี 2557
เป้ำหมำย ๑๓ โครงกำร
ผล
๑๓ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ หลัง๑๕ ก.ย.

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ส่วนวิศวกรรมธรณี / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนวิศวกรรมธรณี
โทร. 0-2243-6961

หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๙ มีดังนี้

ปี 2558
เป้ำหมำย ๑๓ โครงกำร
ผล
๑๓ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

งำนสำรวจหำข้อมูลทำงวิศวกรรมธรณี จำนวน ๑๓ โครงกำร (รำยงำนด้ำนวิศวกรรมธรณี ๑๓ เล่ม)

KPI Code สสธ-2.3
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-2.3 : ร้อยละของโครงกำรสำรวจปฐพีกลศำสตร์ที่แล้วเสร็จตำมแผน
ความหมายของ
: เปรี ย บเทีย บโครงกำรที่ส ำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผนงำนและโครงกำรตำมแผนงำนที่
ตัวชี้วัด
กำหนด
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

 ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
ร้อยละ 100
ร้อยละ
ร้อยละ 9
ผู้ปฏิบัติงำน

สูตรในการคานวณ

:

(จำนวนโครงกำรสำรวจปฐพีกลศำสตร์ที่เป็นไปตำมแผนงำน / จำนวนโครงกำรสำรวจปฐพี
กลศำสตร์ตำมแผนงำนทั้งหมด) x ๑๐๐

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5
ข้อมูลพื้นฐาน

= ร้อยละ 50
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ปี 2556
เป้ำหมำย ๒๘ โครงกำร
:
ผล
๒๘ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี 2557
เป้ำหมำย ๑๔ โครงกำร
ผล
๑๔ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ หลัง ๑๕ ก.ย.

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ส่วนปฐพีกลศำสตร์ / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนปฐพีกลศำสตร์
โทร. 0-2669-3564

หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๘ มีดังนี้
งำนเจำะสำรวจปฐพีกลศำสตร์ จำนวน ๑๕ โครงกำร
- เจำะสำรวจ SPT (ตอกทดลอง)
๓.๕ กิโลเมตร
- Borrow Area (ปริมำณดินที่สำรวจ)
_ ลูกบำศก์เมตร

ปี 2558
เป้ำหมำย ๑๕ โครงกำร
ผล
๑๕ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

KPI Code สสธ-3.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-3.1 : ร้อยละของโครงกำรสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขตชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผน
ความหมายของ
: โครงกำรสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขตชลประทำนเป็นไปตำมกำหนดเวลำ
ตัวชี้วัด
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 9
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

(จำนวนโครงกำรสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขตชลประทำนที่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเวลำ
: ที่กำหนด/ จำนวนโครงกำรสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขตชลประทำนตำมแผนงำนทั้งหมด)
x ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน : 1 = ร้อยละ 50

2
3
4
5
ข้อมูลพื้นฐาน

= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ปี 2556
เป้ำหมำย ๑๓๕ โครงกำร
:
ผล
๑๓๕ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี 2557
เป้ำหมำย ๘๖ โครงกำร
ผล
๘๖ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน๑ ก.ย.

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ส่วนสำรวจกันเขตภำคฯ / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนสำรวจกันเขตและประสำนงำนรังวัด
โทร. 0-2243-6905

หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
งำนสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขตชลประทำน จำนวน ๗๕ โครงกำร
- งำนสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขตชลประทำน จำนวน
๓,๒๙๒.๕ กิโลเมตร

ปี 2558
เป้ำหมำย ๗๓ โครงกำร
ผล
๗๓ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน๑ ก.ย.

KPI Code สสธ-3.2
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-3.2 : ร้อยละของโครงกำรรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่แล้วเสร็จตำมแผน
ความหมายของ
: โครงกำรรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เป็นไปตำมกำหนดเวลำ
ตัวชี้วัด
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 9
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

(จำนวนโครงกำรรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำม
: เวลำที่กำหนด / จำนวนโครงกำรรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตำม
แผนงำนทั้งหมด) x ๑๐๐

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

= ร้อยละ 50
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี 2556
เป้ำหมำย ๓๐ โครงกำร
:
ผล
๓๐ โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ความถี่ในการเก็บ

: รำยเดือน

ปี 2557
เป้ำหมำย ๓๑ โครงกำร
ผล
๓๑ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

ปี 2558
เป้ำหมำย ๗๒ โครงกำร
ผล
๗๒ โครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ก่อน ๑ ก.ย.

ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ฝ่ำยประสำนงำนรังวัดที่ดิน / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนสำรวจกันเขตและประสำนงำนรังวัด
โทร. 0-2243-6905

หมำยเหตุ แผนงำนปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
งำนรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อกำรชลประทำนทั่วประเทศ รวม ๗๕ โครงกำร
จำนวน ๔๘๐.๓ กิโลเมตร

KPI Code สสธ-4.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-4.1 : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ความหมายของ
: ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้รับบริกำรภำยในกรมทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ควำมพึงพอใจ
ตัวชี้วัด
สำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ ประเมินควำมพึงพอใจในด้ำน ควำมทันเวลำ ควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ และกำรใช้ประโยชน์
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: มากกว่าร้อยละ 85
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 3
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

: (ผลรวมคะแนนควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ÷ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด)

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

= ร้อยละ 65
= ร้อยละ 70
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ร้อยละ ๘๕.๑

ร้อยละ ๗๘.๗

ร้อยละ ๗๘.๘๔

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยปี

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: งำนธุรกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถำมในรูปร้อยละ ÷ จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด / แบบสอบถำม

ผู้กากับตัวชี้วัด

: หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
โทร. 0-2241-5053 , 0-2243-6927

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
โทร. 0-2241-5053 , 0-2243-6927

KPI Code สสธ-5.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-5.1 : ร้อยละของการจัดทาโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงานหรือใช้ร้อยละ
ของงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 1 เรื่อง ถ้ามี
มากกว่า 1 เรื่อง ให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)

ความหมายของ
ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

: - เป็ นกำรวัดผลกำรดำเนิ นงำนศึกษำ หรือวิจัยและพัฒนำ ที่สนั บสนุนกำรดำเนินกำรตำม
บทบำทหน้ำที่ของสำนัก/กอง ในประเด็นยุทธศำสตร์กรม และในภำรกิจสนับสนุนทั้งที่เป็นงำน
ศึกษำ หรือวิจัยและพัฒนำของสำนัก/กอง หรือบุคลำกรภำยในสำนัก/กอง หรือของผู้เชี่ยวชำญ
ประจำกรม ที่ใช้งบประมำณ หรือไม่ได้ใช้งบประมำณตำมแผนงำนศึกษำ หรือวิจัยและพัฒนำที่
วำงแผนไว้
- งำนศึกษำ หรือวิจัยและพัฒนำต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ทำงวิชำกำรเพื่อให้ได้
ข้อมูลจริ งมำใช้ เป็ นแนวทำงในกำรตั ดสิ นใจแก้ ไขปั ญหำ ปรั บปรุ ง หรื อพั ฒนำงำน หรื อมี
วัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้ำ ทดลอง วิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
เพิ่ มคุ ณภำพประสิ ทธิ ภ ำพกำรท ำงำน ลดขั้ นตอน ระยะเวลำและประหยั ดค่ ำใช้ จ่ ำยเกิ ด
ประโยชน์ได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงของสำนัก/กอง หรือกรม
- สำนัก/กอง สำมำรถเป็นผู้กำหนดได้เองว่ำจะดำเนินงำนในลักษณะคู่มืองำนศึกษำ หรือวิจัย
และพัฒนำ
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
: ระดับ 5 คะแนน
: ร้อยละ
: ร้อยละ 3
: ผู้ปฏิบัติงำน

สูตรในการคานวณ

: ค่ำเฉลี่ยของร้อยละผลกำรดำเนินงำนของแต่ละงำนศึกษำ หรือวิจัยและพัฒนำ

เป้าหมายรายเดือน
(ร้อยละ)

:

กลุ่มตัวชี้วัด

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

มีนำคม
40

เมษำยน
50

พฤษภำคม มิถุนำยน
60
70

กรก ำคม สิงหำคม
80
90

กันยำยน
100

= ร้อยละ 50
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 100
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.
= ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.
ปี 2556
5 โครงการ
( 5 คะแนน)

ปี 2557
2 โครงการ
( 5 คะแนน)

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: สำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ / รำยงำน

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
ผู้อำนวยกำรส่วนวิศวกรรม
โทร. 0-2243-6913

ปี 2558
1 โครงการ
( 5 คะแนน)

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนวิศวกรรม
โทร. 0-2241-5135

หมายเหตุ ในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ มีโครงกำรที่รับผิดชอบ คือ
- โครงกำรตรวจสอบสภำพเขื่อนดินถมโดยธรณีฟิสิกส์

KPI Code สสธ-6.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-6.1 : ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (ไตรมำส ๔)
ความหมายของ
: ▪ การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของสานักชลประทาน (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และ
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
▪ การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงิน
งบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด
▪ รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มี
ตัวตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล
องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน้าไปใช้จัดหาทรัพย์สิน

ประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย
▪ ตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในช่ วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
 ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
มากกว่าร้อยละ 90
ร้อยละ
ร้อยละ 9
ผู้ปฏิบัติงำน

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

สูตรในการคานวณ

: (งบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุนที่มีกำรเบิกจ่ำย ÷ งบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุนทั้งหมด)x ๑๐๐

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

= ร้อยละ 78
= ร้อยละ 81
= ร้อยละ 84
= ร้อยละ 87
= ร้อยละ 90
ปี 2556
-

ปี 2557
ร้อยละ 96.05

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: จำกกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ / GFMIS

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรส่วนวิศวกรรมและหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
โทร. 0-2241-5135

ปี 2558
ร้อยละ 95.75

KPI Code สสธ-7.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-7.1 : ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน
ความหมายของ
:  ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย
ตัวชี้วัด
๑. มิติด้ำนกำรทำงำนเพื่อสนองตอบด้ำนกำรทำงำน หมำยถึง
๑.๑ ทำงกำยภำพ เช่นสถำนที่ทำงำนที่มีสภำพแวดล้ อมดี มีควำมปลอดภัยมีอุปกรณ์
เครื่องมือใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เหมำะสม
๑.๒ ทำงกำรบริหำรงำนผู้บริหำรมีคุณธรรม มีระบบกำรบริหำรงำนที่ดีกำรกระจำยงำนที่
เหมำะสม ทำงำนแบบยืดหยุ่น มีข้อบังคับ ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อกำร
พัฒนำ
๒. มิติด้ำนสังคมเพื่อสนองต่อสภำพแวดล้อม หมำยถึง บุคลำกรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีในทุก
ระดับ มีควำมผูกพันกับองค์กร มีกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ดีมี กิจกรรมร่วมกันทั้งด้ำน
นันทนำกำร เพื่อสำธำรณประโยชน์และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนรำชกำร
๓. มิติด้ำนส่วนตัวเพื่อสนองตอบกำรดำเนินชีวิต หมำยถึง บุคลำกรมีควำมสมดุลย์ระหว่ำง
ชีวิตกับกำรทำงำน มีสุขภำพแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่มีควำมเครียด มีกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ
๔. มิติด้ำนเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองด้ำนเศรษฐกิจ หมำยถึง บุคลำกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควรแก่ฐำนะ รู้จักบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน และหนี้สินเก็บออม ดำรงชีวิตพอเพียง
- บุคลำกรหมำยถึงบุคลำกรทั้งหมดของกรมชลประทำน
- ควำมพึงพอใจดูจำกระดับคะแนน ๑-๕
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ

 ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
มากกว่าร้อยละ 85
ร้อยละ
ร้อยละ 3
ผู้ปฏิบัติงำน

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

สูตรในการคานวณ

: (ผลรวมระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด)

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

= ร้อยละ 65
= ร้อยละ 70
= ร้อยละ 75
= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
ปี 2556
ร้อยละ ๗๙.๐๙

ปี 2557
ร้อยละ ๗๙.๓๑

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยปี

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ฝ่ำยสวัสดิกำรเป็นผู้ออกแบบสอบถำมและเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ฝ่ำยสวัสดิกำรส่วนบริหำรงำนบุคคล

ปี 2558
ร้อยละ ๗๙.๒๖

KPI Code สสธ-8.1
คาอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-8.1 : ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ (KMA)
ความหมายของ
: ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management
ตัวชี้วัด
Assessment : KMA หรือกำรจัดกำรควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศ) พิจำรณำคะแนนกำรตรวจ
ประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนัก/กอง หมวด ๑ – หมวด ๖ โดยกำรตรวจประเมินจำก
หลักฐำนที่แสดงบนเว็บคลังควำมรู้ของสำนัก/กอง กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
ค่ำเฉลี่ยคะแนนตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ระดับสำนัก/กอง หมวดที่
๑–๖
ระดับ ๑ ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ คะแนน
ระดับ ๒ ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๐๐ คะแนน
ระดับ ๓ ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๒.๐๑ – ๒.๕๐ คะแนน
ระดับ ๔ ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๐๐ คะแนน
ระดับ ๕ ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๓.๐๑ – ๕.๐๐ คะแนน
(เกณฑ์กำรประเมินเป็นไปตำมบันทึกสำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ สบค.๑๗๙๖/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕)
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับคะแนน 5
หน่วยวัด
: คะแนน
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 3
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงำน
สูตรในการคานวณ

:

พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนัก/กอง (KMA)
หมวด ๑-๖

ระดับ ๑
ระดับ ๒
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ คะแนน
ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๐๐ คะแนน
ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๒.๐๑ – ๒.๕๐ คะแนน
ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๐๐ คะแนน
ค่ำเฉลี่ยคะแนน ๓.๐๑ – ๕.๐๐ คะแนน

ปี 2556
๒.๙๐

ปี 2557
๓.๓๑ (๕ คะแนน)

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยปี

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: ทีมงำนจัดกำรควำมรู้กรมชลประทำน/ทีมงำนจัดกำรควำมรู้สำนัก/กอง

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
ทีมงำนจัดกำรควำมรู้สำนัก
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปหรือทีมงำนจัดกำรควำมรู้สำนัก
โทร. 0-2241-5053 , 0-2243-6927

ปี 2558
๕ คะแนน

KPI Code สสธ-9.1

คำอธิบำยตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-9.1 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online
ความหมายของ
: ▪ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
ประจาปี ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จัดทาขึ้นใหม่ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เดิมที่ต้องทาการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
▪ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่จัดทาขึ้นใหม่ ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยวัดระดับความสาเร็จของการ
พัฒนา เป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 : ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
ระดับ 2 : การออกแบบระบบ
ระดับ 3 : การพัฒนาระบบ
ระดับ 4 : การติดตั้งและทดสอบระบบ
ระดับ 5 : การประเมินผลและจัดทาคู่มือ
▪ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จะดาเนินการจัดทาขึ้นใหม่ ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
จานวน XX ระบบฐานข้อมูล ได้แก่
1. ระบบฐานข้อมูล...............................................น้าหนัก ร้อยละ...............
2. ระบบฐานข้อมูล...............................................น้าหนัก ร้อยละ...............
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่
 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับคะแนน 5
หน่วยวัด
: คะแนน
น้าหนักตัวชี้วัด
: ร้อยละ 3
ผู้ครองตัวชี้วัด
: ผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคานวณ

: คะแนน = ∑ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละระบบฐานข้อมูล x น้าหนักแต่ละระบบฐานข้อมูล) ÷ 100

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี 2556
๘๙.๐๐

ปี 2557
๙๙.๐๒

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยปี

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: แหล่งข้อมูล
คณะทางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ปี 2558
9๘.๙๕

วิธีการเก็บข้อมูล
ประเมินผลระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

KPI Code สสธ-9.2
คำอธิบำยตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมำณ 255๙
ชื่อตัวชี้วัด สสธ-9.2 : คุณภาพเว็บไซด์ของสานัก/กอง
ความหมายของ
: คุณภำพเว็บไ ด์ของสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ตัวชี้วัด
กำหนด
กลุ่มตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์
 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่

 ตัวชี้วัดตำมงำนมอบหมำยพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนควำมสำเร็จจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตัวชี้วัดรำยบุคคล
ระดับคะแนน 5
ระดับ
ร้อยละ 3
ผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้าหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

สูตรในการคานวณ

: คุณภำพเว็บไ ด์ของสำนัก/กอง

1
2
เกณฑ์การให้คะแนน : 3
4
5

= 10 คะแนน
= 30 คะแนน
= 50 คะแนน
= 70 คะแนน
= 100 คะแนน
ปี 2556
ระดับ ๕

ปี 2557
ระดับ ๕

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

: รำยปี

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

: -

ผู้กากับตัวชี้วัด

: ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
โทร. 0-2243-6913

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
โทร. 0-2241-5053 , 0-2243-6927

ปี 2558
ระดับ ๕

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านคุณภาพเว็บไซด์ ของสานัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดาเนินงานตามขั้นตอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับคะแนน
๑

๒
(๑+๒)

รายละเอียดการดาเนินการ
- มีเว็บไซด์ สานัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้
- มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสานัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด
- มีผังเว็บไซด์ (Site Map)
- มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ สาหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัดทีเ่ ป็นปัจจุบัน
- มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซด์และข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้
- มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสานัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัดกรม

ชลประทาน
- มีเว็บเพจของหน่วยงาน ภายใต้สานัก/กอง อย่างน้อย 1 ระดับ
- มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน
๓
(๑+๒+๓)

- มีการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฎข้อความผิดพลาดของโปรแกรม
- มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฎ เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ สื่อถึงภาพลักษณ์ที่
ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง
- มีคาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัย และแสดงวันที่การปรับปรุงข้อมูล
ครั้งล่าสุด
- มีคารับรองการปฏิบัตริ าชการของสานัก/กอง ปีงบประมาณปัจจุบัน
- มีรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองของสานัก/กอง ตามรอบการรายงานในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน

๔
(๑+๒+๓+๔)

- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี และข้อมูลสาคัญง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป
- มีเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยง บนหน้าหลักเว็บไซด์ของสานัก/กอง ไปยังระบบ ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลสถานการณ์น้า กรมชลประทาน
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์
- ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
- คลังความรู้สานัก/กอง
- มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์เป็นที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ
- มีการจัดวางเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยง ในแต่ละหน้า เป็นไปในทิศทางแบบเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
- มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ตามความเหมาะสม
- มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
- มีปุ่มให้บริการ Download โปรแกรมต่าง ๆ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยไม่ปรากฏรายการประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์หรือข้อความที่
ล้าสมัย พ้นกาหนดระยะเวลาไปแล้ว
- มีการเผยแพร่ระยะเวลา ขั้นตอน กระบวนการเกีย่ วกับการให้บริการหรือการติดต่องานตามภารกิจที่
สาคัญ บนหน้าหลักเว็บไซต์
- มีการออกแบบเว็บไซต์ของสานัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด ในรูปแบบเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
เพื่อสื่อถึงการเป็นสานัก/กองเดียวกัน
- มีเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ เช่น จานวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม

๕
(๑+๒+๓+๔+๕)

ภาคผนวก ๑ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับสานัก/ฝ่าย
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการให้น้าหนักตัวชี้วัดของสานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (สสธ)
เป้ำประสงค์

สสธ-๑. กำรสำรวจและผลิตแผนที่
อย่ำงมีมำตรฐำน ทันเวลำ

ตัวชี้วัด

สสธ-๑.๑ ร้อยละของโครงกำรสำรวจภูมิประเทศและสำรวจ
แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สสธ-๑.๒ ร้อยละของโครงกำรสำรวจและผลิตแผนที่
ภูมิประเทศจำกภำพถ่ำยและภำพดำวเทียม

น้ำหนัก
(สัดส่วน)

น้ำหนัก(%)

๙

๙.0909

๙

๙.0909

สสธ-๑.๓ ร้อยละของโครงกำรสำรวจวำงหมุดหลักฐำน
สสธ-๒. กำรสำรวจข้อมูลทำงด้ำน
สสธ-๒.๑ ร้อยละของโครงกำรสำรวจธรณีวิทยำฐำนรำกและธรณี
ธรณีวิทยำ และปฐพีกลศำสตร์ ให้
ฟิสิกส์
เป็นไปตำมแผนงำน
สสธ-๒.๒ ร้อยละของโครงกำรสำรวจวิศวกรรมธรณี
สสธ-๒.๓ ร้อยละของโครงกำรสำรวจปฐพีกลศำสตร์
สสธ-๓. กำรปักหลักเขตชลประทำน ได้ สสธ-๓.๑ ร้อยละของโครงกำรสำรวจปักหลักเขตและ ่อมเขต
ตำมกำหนดเวลำ
ชลประทำน
สสธ-๓.๒ ร้อยละของโครงกำรรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง
สสธ-๔. ผู้รับบริกำรภำยในกรมฯมีควำม สสธ-๔.๑ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
พึงพอใจ
สสธ-๕. มีผลกำรศึกษำ วิจัยและกำร
สสธ-๕.๑ จำนวนโครงกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำที่แล้วเสร็จ
พัฒนำ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
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สสธ-๖. ระบบกำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพ
สสธ-๗. บุคลำกรมีสมรรถนะและขวัญ
กำลังใจในกำรทำงำน
สสธ-๘. องค์กรมีกำรจัดกำรควำมรู้

สสธ-๖.๑ ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยงบ
ลงทุน(ไตรมำส ๔)
สสธ-๗.๒ ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำร
ปฏิบัติงำน
สสธ-๘.๑ ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้
(KMA)
สสธ-๙.๑ ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม online
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สสธ-๙.๒ คุณภำพเว็บไ ด์ของสำนัก/กอง
รวม
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99

๑๐๐

สสธ-๙. มีระบบฐำนข้อมูลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม

ภำคผนวก ๒

หลักเกณฑ์การกาหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(ตามแนวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
1. ใช้ผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๘ หรือเป้าหมายปี ๒๕๕๙ ค่าใดทีส่ ูงกว่าไว้ที่ระดับ ๓
2. กรณี ผลการดาเนินงานมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(ขึ้นหรือลงต่อเนื่อง) ให้ใช้ผลปี
สุดท้ายไว้ที่ ๓
3. กรณี ผลการดาเนินงานมีความผันผวน(ขึ้นหรือลงไม่สม่าเสมอ)ให้ใช้ผลการดาเนินงานเฉลี่ย ๓
ปีย้อนหลังไว้ที่ระดับ ๓

สัดส่วนความสาคัญ
ค่าน้าหนักตัวชี้วัด สัดส่วนความสาคัญ ๙ : ๓ : ๑
ความสาคัญ ๙ ภารกิจหลักสานัก/กอง
ความสาคัญ ๓ ภารกิจรองสานัก/กอง
ความสาคัญ ๑ ภารกิจอื่นๆ
หมายเหตุ
1. คะแนนคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สสธ :
4.5605

