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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการให้น้าหนักตัวชี้วัดของส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา (สบอ.)
เป้าประสงค์
สบอ-1 ทุกภาคส่วนได้รับน้าอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด
สบอ-1.1 จานวนของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้า
ต่อพื้นที่เป้าหมาย
สบอ-2 ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัย สบอ-2.1 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืช
อันเกิดจากน้า
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง
สบอ-3 เขื่อนมีสภาพ มั่นคง ปลอดภัย
สบอ-3.1 ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
Condition Index ของเขื่อนใหญ่ (23 เขื่อน)
สบอ-4 ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมี สบอ-4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจ
ภายใน
สบอ-5 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อม สบอ-5.1 ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ใน
ใช้งาน
สภาพพร้อมใช้งาน
สบอ-6 คุณภาพน้าได้เกณฑ์มาตรฐาน
สบอ-6.1 จานวนครั้งทีต่ รวจพบคุณภาพน้าต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานในแม่น้าสายสาคัญ
สบอ-7 มีการวางแผนและการดาเนินการ
สบอ-7.1 ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์
บริหารจัดการน้าที่ดี
ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง
สบอ-8 มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา สบอ-8.1จานวนของการจัดทาโครงการศึกษาวิจัย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
และพัฒนา (ที่ผ่าน วช.)
สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สบอ-9.1 จานวนงานของความสาเร็จในการจัดซื้อ
จัดหา
สบอ-9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน
สบอ-10 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
สบอ-10.1 ร้อยละของข้าราชการในสังกัดที่ได้รับ
กาลังใจในการทางาน
การพัฒนาตาม IDP
สบอ-10.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
สบอ-10.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ
จัดการความรู้ (KMA)
สบอ-11 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สบอ-11.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
สารสนเทศที่เหมาะสม
ฐานข้อมูลของสานักฯเทียบกับแผน
สบอ-11.2 คุณภาพเว็บไซต์ของสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา

น้้าหนัก
11.00%

รวม

100%

11.00%
3.70%
3.70%
3.70%
11.00%
11.00%
11.00%
3.70%
3.70%
3.70%
3.70%
4.40%
11.00%
3.70%
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เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

ระดับ
คะแนน 1

ระดับ
คะแนน 2

ระดับ
คะแนน 3

ระดับ
คะแนน 4

ระดับ
คะแนน 5

สบอ-1.1 จานวนของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับ
น้า ต่อพื้นที่เป้าหมาย
สบอ-2.1 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของ
พืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัย
และภัยแล้ง
สบอ-3.1 ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
Condition Index ของเขื่อนใหญ่ (23 เขื่อน)
สบอ-4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใน
สบอ-5.1 ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
สบอ-6.1 จานวนครั้งทีต่ รวจพบคุณภาพน้าต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้าสายสาคัญ
สบอ-7.1 ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง
สบอ-8.1 จานวนของการจัดทาโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา (ที่ผ่าน วช.)
สบอ-9.1 จานวนงานของความสาเร็จในการ
จัดซื้อจัดหา
สบอ-9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน
สบอ-10.1 ร้อยละของข้าราชการในสังกัดที่
ได้รับการพัฒนาตาม IDP
สบอ-10.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
สบอ-10.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมิน
การจัดการความรู้ (KMA)
สบอ-11.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ฐานข้อมูลของสานักฯเทียบกับแผน
สบอ-11.2 คุณภาพเว็บไซต์ของสานัก
บริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา

11.00%

30.5
ล้านไร่

31.0
ล้านไร่

31.5
ล้านไร่

32.0
ล้านไร่

32.5
ล้านไร่

11.00%

0.245

0.195

0.145

0.095

0.045

3.70%

80

85

90

95

100

3.70%

65

70

75

80

85

3.70%

75

80

85

90

95

11.00%

6

5

4

3

2

11.00%

1

2

3

4

5

11.00%

12

13

14

15

16

3.70%

4

5

6

7

8

3.70%

60

63

66

69

72

3.70%

65

70

75

80

85

3.70%

65

70

75

80

85

รวม

4.40%

1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00

11.00%

1

2

3

4

5

3.70%

1

2

3

4

5

100%
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รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด สบอ-1.1 : จ้านวนพื้นที่บริหารจัดการน้้าในเขตชลประทาน (cropping intensity)
ความหมายของตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ
หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด (Owner)

 จ านวนพื้ น ที่ บ ริ ห ารจั ด การน้ าในเขตชลประทาน หมายถึ ง จ านวนพื้ น ที่
เพาะปลูก ได้แก่ นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ไม้ยืนต้น รวมทั้งพื้นที่บ่อ
ปลา บ่อ กุ้ง ที่ท าการผลิ ตสิ น ค้าการเกษตร ในเขตบริการน้าจากคลอง
ชลประทาน จานวน 23.925 ล้านไร่ จากพื้นที่ทาการเกษตรกรรมทั้งหมด
ของประเทศไทยในแต่ละปี จานวนประมาณ 131 ล้านไร่ โดยพื้นที่นอกเขต
คลองชลประทานจะอาศัยน้าฝนทาการเกษตรเป็นหลัก
สบอ-1 ทุกภาคส่วนได้รับน้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
[(จานวนพื้นที่ที่ทาการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง + จานวน
พื้นที่ที่ทาการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูฝน)]
ล้านไร่
รายเดือน
1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด ที่มีจานวนพื้นที่บริหารจัดการน้าใน
เขตชลประทานในแต่ละจังหวัด รวบรวมจานวนพื้นที่ที่ทาการผลิตสินค้าเกษตร
รายงานสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา 2. สานักบริหารจัดการน้าและอุทก
วิทยา รวมข้อมูลทั้ง 76 จังหวัด รายงานผู้บริหารกรมและเผยแพร่ลง Web Site
http:// www. rid.go.th/
3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
แต่ละพื้นที่เริ่มทาการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพื้นที่เพาะปลูกปีละหลายครั้ง แต่
การจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก ฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนพฤษภาคม ในปีถัดไป โดยงวดสุดท้ายจะสิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
เป็นตัวเลขพื้นที่รวมที่ทาการผลิตสินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูแล้ง
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm)
4. รายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่ฤดูฝน เริ่มจากเดือนมิถุนายน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝน ณ สิ้นเดือนตุลาคม เป็นตัวเลขพื้นที่รวมที่ทาการผลิต
สินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูฝน
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm)
ส่วนการใช้น้าชลประทาน
อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วนบริหาร
จัดการน้า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา ผู้อานวยการส่วน
บริหารจัดการน้า / หัวหน้ากลุม่ งาน
จัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน้า (ตัวชี้วัดร่วม)

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555)

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
32 ล้านไร่
ผลดาเนินการ
33.02 ล้านไร่

แผนงาน
32 ล้านไร่
ผลดาเนินการ
32.014 ล้านไร่

แผนงาน
32.5 ล้านไร่
ผลดาเนินการ
34.213 ล้านไร่

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5

ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า 30.5 ล้านไร่ 31.0 ล้านไร่
และอุ ท กวิ ท ยา ผู้ อ านวยการส่ ว น
บริหารจัดการน้า /หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน้า (ตัวชี้วัดร่วม)

31.5 ล้านไร่

32.0 ล้านไร่ 32.5 ล้านไร่

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ-2.1 : ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัย
และภัยแล้ง
ความหมายของตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ

 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัย
และภัยแล้ง หมายถึง ข้าวนาปรังและข้าวนาปีที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองส่ง
น้าชลประทาน ที่ได้รับการป้องกันด้วยระบบคลองระบายน้า ประตูระบายน้า
คันกั้นน้า และเครื่องสูบน้า ในยามน้าหลากมากกว่าปกติในฤดูฝน และในฤดูแล้ง
ที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรทาการ
เพาะปลูกในเขตชลประทาน
 โดยนาข้ า วเสี ย หาย จะหมายถึ ง ไม่ มี ข้ า วให้ เ ก็ บ เกี่ ย วหลั ง จากที่ ไ ด้ ท าการ
เพาะปลูกไปแล้ว
 ความเสียหาย นับเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนาข้าว
สบอ-2 ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้า
{พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่เสียหาย x ผลผลิตข้าวนาปรังต่อไร่ (ตัน) x ราคาทุนข้าวนาปรังต่อเกวียน (บาท)}
+
{พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่เสียหาย x ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่(ตัน) x ราคาทุนข้าวนาปีต่อเกวียน (บาท)}
x 100
{พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด x ผลผลิตข้าวนาปรังต่อไร่(ตัน) x ราคาทุนข้าวนาปรังต่อเกวียน (บาท)}
+
{พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งหมด x ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่(ตัน) x ราคาทุนข้าวนาปีต่อเกวียน (บาท)}

หน่วยวัด
ร้อยละ
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ รายเดือน
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล 1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด ที่มีจานวนพื้นที่บริหารจัดการน้าในเขต
ชลประทานในแต่ละจังหวัด รวบรวมจานวนพื้นที่ที่ทาการผลิตสินค้าเกษตร
รายงานสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
2. สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา รวมข้อมูลทั้ง 76 จังหวัด รายงาน
ผู้บริหารกรมและเผยแพร่ลง Web Site http:// www. rid.go.th/
3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแต่
ละพื้นที่เริ่มทาการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพื้นที่เพาะปลูกปีละหลายครั้ง แต่การ
จัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั้ง ครัง้ แรก ฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนพฤษภาคม ในปีถัดไป โดยงวดสุดท้ายจะสิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม เป็น
ตัวเลขพื้นที่รวมที่ทาการผลิตสินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูแล้ง
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm)

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้า / หัวหน้า
กลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้า (ตัวชี้วัด
ร่วม)

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555)
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้า / หัวหน้า
กลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้า (ตัวชี้วัด
ร่วม)

4. รายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่ฤดูฝนเริ่มจากเดือนมิถุนายนและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยงวด
สุดท้ายของฤดูฝน ณ สิ้นเดือนตุลาคมเป็นตัวเลขพื้นที่รวมที่ทาการผลิตสินค้า
การเกษตรในเขตชลประทานในฤดูฝน
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm)
ส่วนการใช้น้าชลประทาน
อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการ
น้า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้า
ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ร้อยละ 0.045
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 0.046

แผนงาน
ร้อยละ 0.045
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 0.044

แผนงาน
ร้อยละ 0.045
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 1.963

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ร้อยละ 0.245 ร้อยละ 0.195 ร้อยละ 0.145 ร้อยละ 0.095 ร้อยละ 0.045

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด สบอ-3.1 : ร้อยละความส้าเร็จในการพัฒนา Condition Index ของเขื่อนใหญ่ (23 เขื่อน)
ความหมายของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ
หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (ตัวชี้วัด
ร่วม)

 แผนการจัดทา Condition Index พิจารณาของเขื่อนใหญ่ (23 เขื่อน)
 ให้เสนอกิจกรรมในการพัฒนา Condition Index ให้ รธบ. สาเนา กน.ผง.
สบอ-3 เขื่อนมีสภาพ มั่นคง ปลอดภัย
ร้อยละของความสาเร็จในการพัฒนาดัชนีสภาพเทียบกับแผน
ร้อยละ
รายปี
หัวหน้าความปลอดภัยเขื่อนของแต่ละสานักชลประทาน นาส่งข้อมูลให้ส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 4

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (ตัวชี้วัด
ร่วม)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

จานวนเขื่อนขนาดใหญ่ 23 เขือ่ น

ลาดับที่

ชื่อเขื่อน

จังหวัด

ความจุที่ระดับน้าสูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)

ความจุที่ระดับน้าเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้าใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

แม่งัดสมบูรณ์ชล
แม่กวงอุดมธารา
กิ่วลม
กิ่วคอหมา
แควน้อยบารุงแดน
ห้วยหลวง
น้าอูน
ลาปาว
ลาตะคอง
ลาพระเพลิง
มูลบน
ลาแซะ
ลานางรอง
ป่าสักชลสิทธิ์
ทับเสลา
กระเสียว
ขุนด่านปราการชล
คลองสียัด
บางพระ
หนองปลาไหล
ประแสร์
แก่งกระจาน
ปราณบุรี

เชียงใหม่
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาปาง
พิษณุโลก
อุดรธานี
สกลนคร
กาฬสินธุ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ลพบุรี
อุทยั ธานี
สุพรรณบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

325.00
263.00
112.00
209.00
861.00
127.00
780.00
2,510.00
445.00
242.00
350.00
325.00
182.00
960.00
198.00
363.00
226.00
420.00
120.00
187.00
322.00
930.00
650.00

265.00
263.00
112.00
170.00
769.00
118.00
520.00
1,430.00
314.00
110.00
141.00
275.00
121.00
960.00
160.00
240.00
224.00
420.00
117.00
164.00
248.00
710.00
347.00

243.00
249.00
108.00
164.00
733.00
113.00
477.00
1,345.00
287.00
109.00
134.00
268.00
118.00
957.00
152.00
200.00
219.00
390.00
102.00
150.00
228.00
643.00
287.00

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12

คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด สบอ-4.1: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน
 ผู้รับบริการภายในของสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา หมายถึง
ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้รับบริการของสานักชลประทานที่ 1 -17 ด้วย
 การสารวจความพึงพอใจการให้บริการของสานัก บริหารจัดการน้าและ
อุทกวิทยา
เป้าประสงค์
สบอ-4 ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ
สูตรในการคานวณ
(ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปร้อยละ ÷
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)
หน่วยวัด
ร้อยละ
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ รายปี
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล งานธุรการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลสารวจ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 72.00

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 79.00

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 96.00

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด สบอ-5.1 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 อาคารชลประทาน หมายถึ ง รายการตามบั ญ ชี ร ายการของส านั ก
ความหมายของตัวชี้วัด
ชลประทาน ประกอบด้วย เขื่อน ฝาย คลอง เขื่อนระบายน้า คลองส่ง
น้ า คลองระบายน้ า ประตู ร ะบายน้ า คั น กั้ น น้ า อาคารในคลอง
ชลประทาน โรงสูบน้า
 อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หมายถึง อาคารที่อยู่ใน
สภาพไม่ชารุดเสียหายในปริมาณมากและสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่
กาหนด
เป้าประสงค์
สบอ-5 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
สูตรในการคานวณ
(จานวนอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  จานวนอาคาร
ชลประทานทั้งหมด) x 100
หน่วยวัด
ร้อยละ
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ รายปี
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล สานักชลประทานส่งข้อมูลให้ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วน
ปรับปรุงบารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้ากลุ่ม
งานบารุงรักษาระบบชลประทาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา (ตัวชี้วัด
ร่วม)
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัว
งาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ร้อยละ 95
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 94.95
-

แผนงาน
ร้อยละ 95
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 95.00
-

แผนงาน
ร้อยละ 95
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 97.19
-

-

-

-

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา /ผู้อานวยการ
ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา (ตัวชี้วัด
ร่วม)
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัว
งาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด สบอ-6.1 : จ้านวนครั้งที่ตรวจพบคุณภาพน้้าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้าสายส้าคัญ
 คุณภาพน้าที่ประเมินในแม่น้าสายสาคัญ ได้แก่ เจ้าพระยา ท่าจีน และ
แม่กลอง
 คุณภาพน้า พิจารณาจาก กรณีน้าเค็ม ณ จุดควบคุม ในช่วงหน้าแล้ง
 ส่วนอุทกวิทยา เป็นผู้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ
เป้าประสงค์
สบอ-6 คุณภาพน้าได้เกณฑ์มาตรฐาน
จานวนครั้งทีต่ รวจพบคุณภาพน้าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้าสายสาคัญ
สูตรในการคานวณ
ในช่วงหน้าแล้งที่กาหนด
หน่วยวัด
ครั้ง
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ รายฤดู (หน้าแล้งระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ความถี่ในการตรวจวัด
รายงาน
6 ครั้ง/เดือน) โดยกาหนดแผนการตรวจวัดจากมาตราน้าน่านน้าไทย
ประจาปี ของกรมอุทกศาสตร์
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้า
ผู้จัดเก็บข้อมูล
กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้า
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วนอุทก
วิทยา
ความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนอุทกวิทยา (ตัวชี้วัดร่วม)

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
4 ครั้ง
ผลดาเนินการ
0 ครั้ง

แผนงาน
4 ครั้ง
ผลดาเนินการ
2 ครั้ง

แผนงาน
4 ครั้ง
ผลดาเนินการ
0 ครั้ง

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนอุทกวิทยา (ตัวชี้วัดร่วม)

6 ครั้ง

5 ครั้ง

4 ครั้ง

3 ครั้ง

2 ครั้ง

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด สบอ-7.1 : ระดับความส้าเร็จของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง
ความหมายของตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ
หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้า / หัวหน้า
กลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้า (ตัวชี้วัด
ร่วม)

 (ขอข้อมูลจากสานักฯ ให้ในระดับกรม)
สบอ-8 มีการวางแผนและการดาเนินการบริหารจัดการน้าที่ดี
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง
ระดับ
รายสัปดาห์
โครงการชลประทาน/ส่วนการใช้น้าชลประทาน/ศูนย์ประมวลฯ
ส่วนบริหารจัดการน้า
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการ
น้า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 4

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้า / หัวหน้า
กลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้า (ตัวชี้วัด
ร่วม)

1

2

3

4

5

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ระดับความส้าเร็จของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง
ระดับคะแนน
1
2
(1+2)
3
(1+2+3)
4
(1+2+3+4)
5
(1+2+3+4+5)

เกณฑ์การให้คะแนน
- มีการคาดการณ์ปริมาณน้าต้นทุนในการจัดสรรน้า
- มีการวางแผนการจัดสรรน้า สาหรับกิจกรรมการใช้น้าภาคการเกษตร
- มีการวางแผนการจัดสรรน้า สาหรับกิจกรรมการใช้น้านอกภาคการเกษตร
- มีข้อมูลรายละเอียดการดาเนินงานการบริหารจัดการน้าเบื้องต้นในภาพรวม
- มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับกรม / จังหวัดในระดับจังหวัด /
กลุ่มเกษตรกรในระดับโครงการหรือแฉกส่งน้า
- มีข้อมูล / เอกสารแสดงรายละเอียดการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้ง
- มีข้อมูล / เอกสารแสดงรายละเอียดการติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกรายสัปดาห์
- มีข้อมูล / เอกสารแสดงการตรวจวัดปริมาณน้าเข้าสู่ระบบชลประทานรายวัน
- มีตารางการคานวณวิเคราะห์การใช้น้า สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรายสัปดาห์
- มีตารางการติดตามการจัดสรรน้าทุกสัปดาห์ / การปรับแผนการจัดสรรน้าตามสภาพจริง
- มีข้อมูล/ เอกสารผลการจัดสรรน้ารายสัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง
- มีการติดตาม/ประเมินผลการจัดสรรน้า เพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กาหนดไว้
- จัดทาบทสรุปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทาน (ร้อยละ) สรุปปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้า
- จัดทารูปเล่มเสนอ รธบ. สานัก กน.ผง. ภายในเดือนสิงหาคม 2555

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด สบอ-8.1 : จ้านวนของการจัดท้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา (ที่ผ่าน วช.)
ความหมายของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ
หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)

 โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทางานของ
สานักฯ ให้ดีขึ้น
 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา ที่แล้วเสร็จ (จานวน 16 โครงการ)
สบอ-8 มี ผ ลการศึ ก ษา วิ จั ย และการพั ฒ นา เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงาน
ระดับการศึกษาของโครงการ (ที่ผ่าน วช.)
จานวน
รายปี
แต่ละส่วน/กลุ่มรวบรวมส่งให้ส่วนการใช้น้าชลประทานจัดเก็บ
ส่วนการใช้น้าชลประทาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วน
บริหารจัดการน้า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า / หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการ
บริหารจัดการน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้า / ผู้อานวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ / หัวหน้ากลุ่ม
งานตะกอนและคุณภาพน้า / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้า
/ ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
บารุงรักษาระบบชลประทาน / ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน /
ผู้อานวยการส่วนการใช้น้าชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้า
ชลประทาน / หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 1-8

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและ
อุทกวิทยา

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 4.7
-

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5
-

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5
-

-

-

-

ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหาร
จัดการน้า
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์
หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้า
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้า
ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัวงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน
ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ผู้อานวยการส่วนการใช้น้าชลประทาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้า
ชลประทาน
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้า
ชลประทานที่ 1-8

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555)
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและ
อุทกวิทยา
ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหาร
จัดการน้า
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์
หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้า
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5

12
โครงการ

13
โครงการ

14
โครงการ

15
โครงการ

16
โครงการ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

20

ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัวงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน
ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ผู้อานวยการส่วนการใช้น้าชลประทาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้า
ชลประทาน
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้า
ชลประทานที่ 1-8

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ-9.1 : จ้านวนงานของความส้าเร็จในการจัดซื้อจัดหา
ความหมายของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (ตัวชี้วัดร่วม)

o ไม่นับงบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานอื่น
o ไม่นับงบประมาณที่เหมารวม (ล่าซา)
จานวนงานของความสาเร็จในการจัดซื้อจัดหา
สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
จานวน (สัญญา)
รายปี
(จานวนสัญญาทั้งหมด 8 สัญญา)
จากการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป / ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า /
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้า / ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555)
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (ตัวชี้วัดร่วม)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5

จานวน 4
สัญญา

จานวน 5
สัญญา

จานวน 6
สัญญา

จานวน 7
สัญญา

จานวน 8
สัญญา

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ-9.2 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
ความหมายของตัวชี้วัด

 หมายถึง การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเพิ่ ม เติ ม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจาก
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การค านวณ จะไม่ ร วมงบประมาณที่ ป ระหยั ด ได้ แ ละไม่ ไ ด้ น าเงิ น
ดังกล่าวไปใช้จ่ายในโครงการอื่นต่อ ทั้งนี้ ต้องรายงานเงินที่ประหยัดได้
(งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมิน
 ตั้งเป้าหมายไม่ต่ากว่านโยบายรัฐบาล
 ดูทงั้ งานจ้างเหมา และงานที่กรมดาเนินงานเอง
 ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา ดูแลงบปรับปรุง บารุงรักษา ทั้งประเทศ และ
ของสานักฯ

เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ

สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
(ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  วงเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ) x 100
ร้อยละ
รายเดือน

หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา

สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา/ส่วน/ศูนย์ ต่าง ๆ ส่งให้ส่วนปรับปรุง
บารุงรักษารวบรวม
ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วน
บริหารจัดการน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้า / ผู้อานวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า / ผู้อานวยการส่วนปรับปรุง
บารุงรักษา / ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ร้อยละ 78
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 26.51

แผนงาน
ร้อยละ 78
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 69.94

แผนงาน
ร้อยละ 78
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 21.32

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา / หัวหน้า
กลุ่มงานจัดสรรน้า (ตัวชี้วัดร่วม)
ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555)
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา
ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา / หัวหน้า
กลุ่มงานจัดสรรน้า (ตัวชี้วัดร่วม)
ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน

-

-

-

-

-

-

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5

ร้อยละ 60 ร้อยละ 63

ร้อยละ 66

ร้อยละ 69

ร้อยละ 72

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ-10.1: ร้อยละของข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP
 การพัฒนาตาม IDP รวมถึงการฝึกอบรม และการพัฒนาในรูปแบบ
ความหมายของตัวชี้วัด
อื่นๆ เช่น การพัฒนาในรูปแบบการปฏิบัติงานจริง (on the job
training) ฯลฯ
 IDP รวมการพัฒนาที่สานักบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการ และการ
พัฒนาที่แต่ละสานักฯดาเนินการเอง
 สานักบริหารทรั พยากรบุคคล ต้องกาหนดเกณฑ์คู่มือการพัฒนาตาม
IDP ลงถึงระดับส่วน
เป้าประสงค์
สบอ-10 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการทางาน
สูตรในการคานวณ
(จานวนข้าราชการในสังกัดที่ได้รับพัฒนาตาม IDP ÷ จานวนข้าราชการใน
สังกัดทั้งหมด) x 100
หน่วยวัด
ร้อยละ
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายปี
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ธุรการ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของทุกสานัก/กอง ประมวลผลข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรของสานัก/กองตนเอง และส่งข้อมูลให้ฝ่ายวางแผนและ
ประเมินผล ส่วนฝึกอบรมจัดเก็บและประมวลผลภาพรวมของกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)
ทั่วไป / ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า /
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน้า / ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทก
วิทยาประยุกต์ / หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้า / หัวหน้ากลุ่ม
งานสารสนเทศและพยากรณ์น้า / หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ /
ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
บารุงรักษาระบบชลประทาน / ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน /
ผู้อานวยการส่วนการใช้น้าชลประทาน / หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น้า
ชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้าชลประทาน / หัวหน้าฝ่าย
เผยแพร่การใช้น้าชลประทาน / หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้าชลประทาน
ที่ 1-8/ผู้อานวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้าภาค(8ภาค)

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 78.3

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 87.06

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 93.22

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้า
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหาร
จัดการน้า
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์
หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาพ
น้า
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้า
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ
ผู้อานวยการส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาหัวงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน
ผู้อานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ผู้อานวยการส่วนการใช้น้าชลประทาน
หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น้าชลประทาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้า
ชลประทาน
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้า
ชลประทาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้า
ชลประทานที่ 1-8
ผู้อานวยการศูนย์อุทกวิทยาและ
บริหารน้าภาค (8 ภาค)

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555)

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป / ผู้อานวยส่วนบริหารจัดการน้า
/ หัวหน้ากลุม่ งานจัดสรรน้า / หัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้า /
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการจัดสรรน้า /
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา / หัวหน้า
กลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ /
หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาพ
น้า / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้า / หัวหน้ากลุม่ งาน
มาตรฐานเครื่องมือ / ผู้อานวยการ
ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา / หัวหน้า
กลุ่มงานปรับปรุงโครงการชลประทาน
/ หัวหน้ากลุม่ งานบารุงรักษาหัวงาน /
หัวหน้ากลุ่มงานบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน / ผู้อานวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน / ผู้อานวยการส่วน
การใช้น้าชลประทาน / หัวหน้าฝ่าย
สถิติการใช้น้าชลประทาน / หัวหน้า
กลุ่มงานวิจัยการใช้น้าชลประทาน /
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้า
ชลประทาน / หัวหน้าสถานีทดลอง
การใช้น้าชลประทานที่ 1-8/
ผู้อานวยการศูนย์อุทกวิทยาและ
บริหารน้าภาค (8 ภาค)

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ-10.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ความหมายของตัวชี้วัด

 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. มิติด้านการทางาน เพื่อสนองตอบด้านการทางาน หมายถึง
1.1 ทางกายภาพ เช่น สถานทีท่ างานที่มีสภาพแวดล้อมดี มีความ
ปลอดภัย มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม
1.2 ทางการบริหารงาน ผู้บริหารมีคุณธรรม มีระบบการบริหารงานที่ดี
การกระจายงานที่เหมาะสม ทางานแบบยืดหยุน่ มีข้อบังคับ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนา
1.3 ทางการบริหารคน มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบ
คุณธรรม ข้าราชการได้ทางานตรงตามความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ มีความรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อองค์กร มีศักดิ์ศรี มี
ระบบทางก้าวหน้า มีการบริหารผลการปฏิบัตงิ านที่เป็นธรรม มีค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
2. มิติด้านสังคม เพื่อสนองต่อสภาพแวดล้อม หมายถึง บุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ มีความผูกพันธ์กบั องค์กร มีการสื่อสารภายใน
องค์กรที่ดี มีกิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนากร เพื่อสาธารณ ประโยชน์ และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ
3. มิติด้านส่วนตัว เพื่อสนองตอบการดาเนินชีวิต หมายถึง บุคลากร
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี
ไม่มีความเครียด มีการพัฒนาด้านจิตใจ
4. มิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนองตอบด้านเศรษฐกิจ หมายถึง บุคลากร
มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรแก่ฐานะ รู้จักบริหารจัดการด้านการเงินและหนี้สนิ
เก็บออม ดารงชีวิตแบบพอเพียง
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทั้งหมดของกรมชลประทาน
 ความพึงพอใจดูจากระดับคะแนน 1-5

เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ

สบอ-10 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
(ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด)
ร้อยละ
รายปี

หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)

ฝ่ายสวัสดิการ เป็นผู้ออกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูล
ฝ่ายสวัสดิการ ส่วนบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 79.00

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 75.67

แผนงาน
ร้อยละ 85
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 86.00

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ-10.3: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการตรวจประเมิ น การจั ด การความรู้ (Knowledge
ความหมายของตัวชี้วัด
Management Assessment: KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็น
เลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสานัก /
กอง หมวด 1-หมวด 6 โดยการตรวจประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บ
คลังความรู้ของสานัก/กอง กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสานัก /
กอง หมวดที่ 1-6
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.50 คะแนน
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51-2.00 คะแนน
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.01-2.50 คะแนน
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51-3.00 คะแนน
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.01-5.00 คะแนน
(เกณฑ์การประเมินเป็นไปตามบันทึกสานักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ สบค.
1796/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555)
เป้าประสงค์
สบอ-10.3 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
สูตรในการคานวณ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของ
สานัก/กอง (KMA) หมวด 1-6
หน่วยวัด
คะแนน
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายปี
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน/ทีมงานจัดการความรู้สานัก/กอง
ผู้จัดเก็บข้อมูล
(ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ)
ผู้อานวยการสานัก/กอง
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้อานวยการสานัก-กอง/ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555)

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

-

-

-

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5

1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-5.00

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ- 11.1 : ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของส้านักฯเทียบกับแผน
 แต่ละฝ่าย/ส่วน นาข้อมูลที่มีอยู่มาออกแบบและจั ดระบบฐานข้อมูล
ความหมายของตัวชี้วัด
ของหน่วยงานตนเอง
เป้าประสงค์
สบอ-11 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สูตรในการคานวณ
ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของสานักฯเทียบกับแผน
หน่วยวัด
ระดับ
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ รายปี
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วน / รวบรวมให้ส่วนอุทกวิทยา
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ส่วนอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 4

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 4

ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการ
น้า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้า
(ตัวชี้วัดร่วม)
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา /
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้า (ตัวชี้วัดร่วม)

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา
ผู้อานวยการส่วนอุทกวิทยา /
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้า (ตัวชี้วัดร่วม)

1

2

3

4

5

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ระดับคะแนน
1
2
(1+2)
3
(1+2+3)
4
(1+2+3+4)
5
(1+2+3+4+5)

เกณฑ์การให้คะแนน
- มีข้อมูลครบทุกฐานข้อมูลในแต่ละส่วน
- มีผู้รับผิดชอบข้อมูลของแต่ละส่วน
- มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลของแต่ละส่วน
- มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจนของแต่ละส่วน
- มีการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดของสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา มีผู้รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลทั้งหมดของสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
- มีระบบฐานข้อมูลของสานักอุทกวิทยาและบริหารน้า
- สามารถเข้าถึง เลือกใช้ และแก้ไขฐานข้อมูลทั้งหมดได้
- สามารถแสดงผลได้ในรูปแบบตาราง กราฟ
- สามารถวิเคราะห์ในกระบวนการทางอุทกวิทยา วิศวกรรม การเกษตร จากระบบฐานข้อมูล
- สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลในเชิงเวลาและพื้นที่ได้
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของกรมชลประทานได้
- จัดทาเอกสารการวิเคราะห์ (ให้ รธบ. ทราบ) ภายใน 15 กันยายน 2555

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตัวชี้วัด สบอ-11.2 : คุณภาพเว็บไซด์ของส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา
ความหมายของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
สูตรในการคานวณ
หน่วยวัด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้ตั้งเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด(Owner)
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนอุทกวิทยา (ตัวชี้วัดร่วม)

 คุณภาพเว็บไซด์ของสานัก/กองตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
 คุณภาพเว็บไซต์ของสานัก/กอง ตามเกณฑ์ของศูนย์สารสนเทศ
สบอ-11 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ระดับความสาเร็จของคุณภาพ
ระดับ
รายปี
แต่ละส่วนรวบรวมข้อมูลให้ส่วนอุทกวิทยา
ส่วนอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการส่วนอุทก
วิทยา
ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 4

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 5

แผนงาน
ระดับคะแนน 5
ผลดาเนินการ
ระดับคะแนน 4

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2555) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
น้าและอุทกวิทยา / ผู้อานวยการ
ส่วนอุทกวิทยา (ตัวชี้วัดร่วม)

1

2

3

4

5
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เกณฑ์ระดับคะแนนคุณภาพเว็บไซด์ของส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา
ระดับคะแนน
1

2
(1+2)

3
(1+2+3)

4
(1+2+3+4)

5
(1+2+3+4+5)

รายละเอียดการดาเนินการ
- มีเว็บไซต์ สานัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้
- มีข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสานัก/กอง
- มีโครงสร้างสานัก/กอง
- มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ สาหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัด
- มีผังเว็บไซต์ (Site Map)
- มีเว็บเพจของหน่วยงาน ภายใต้สานัก/กอง อย่างน้อย 1 ระดับ
- มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้
- มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานในระดับสานัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัดกรม
ชลประทาน
- มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
ภายใน
- มีการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม
มี - มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏ เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ สื่อถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง
- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองของสานัก/กอง ตามรอบการรายงานใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน
- มีคารับรองการปฏิบัติราชการของสานัก/กอง ปีงบประมาณปัจจุบัน
- มีคาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัย และแสดงวันที่การ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด
- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี และข้อมูลสาคัญง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป
- มีปุ่มเชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของกรมชลประทานและสานัก/กอง ทุกหน้า
- มีเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยง บนหน้าหลักเว็บไซต์ของสานัก/กอง ไปยังระบบ ดังต่อไปนี้
o จดหมายอิเล็กทรอนิคส์กรมชลประทาน
o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์
o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
o คลังความรู้สานัก/กอง
o ข้อมูลสถานการณ์น้า กรมชลประทาน
- มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ
o มีการจัดวางเมนู หรือ ปุ่มเชื่อมโยง ในแต่ละหน้า เป็นไปในทิศทางแบบเดียวกัน เพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน
o มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ตามความ
เหมาะสม
o มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
o มีปุ่มให้บริการ Download โปรแกรมต่างๆ
- มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
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