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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการให้น้้าหนักตัวชี้วัดของส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา (สบอ.) 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

สบอ-1 ทุกภาคส่วนได้รับน้ าอย่างทั่วถึง สบอ-1.1 จ านวนของพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับน้ า ต่อ
พ้ืนที่เป้าหมาย  

11.00% 

สบอ-2 ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัย
อันเกิดจากน้ า 

สบอ-2.1 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

11.00% 

สบอ-3 เขื่อนมีสภาพ มั่นคง ปลอดภัย สบอ-3.1 ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์
ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และเข่ือนที่มีปัญหา รวม 271 เขื่อน 

3.70% 

สบอ-4 ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมี
ความพึงพอใจ  

สบอ-4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใน  

3.70% 

สบอ-5 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

สบอ-5.1 ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

3.70% 

สบอ-6 คุณภาพน้ าได้เกณฑ์มาตรฐาน สบอ-6.1 จ านวนครั้งทีต่รวจพบคุณภาพน้ าต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานในแม่น้ าสายส าคัญ 

11.00% 

สบอ-7 มีการวางแผนและการด าเนินการ 
บริหารจัดการน้ าที่ดี 

สบอ-7.1 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง  

11.00% 

สบอ-8 มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  

สบอ-8.1จ านวนของการจัดท าโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนา (ที่ผ่าน วช.) 

11.00% 

สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สบอ-9.1 จ านวนงานของความส าเร็จในการจัดซื้อ
จัดหา 

3.70% 

สบอ-9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน 

3.70% 

สบอ-10 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

สบอ-10.1 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง  

3.70% 

สบอ-10.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

3.70% 

สบอ-10.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ
จัดการความรู้ (KMA) 

4.40% 

สบอ-11 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
 

สบอ-11.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ฐานข้อมูลของส านักฯเทียบกับแผน 

7.30% 

สบอ-11.2 คุณภาพเว็บไซต์ของส านักบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา  

3.70% 

สบอ-11.3 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตามOnline 

3.70% 

 รวม 100% 
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ตัวชี้วัด น้้าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

สบอ-1.1 จ านวนของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ า 
ต่อพื้นที่เป้าหมาย 
สบอ-2.1 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
สบอ-3.1 ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์
ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และเขื่อนที่มีปัญหา รวม 271 เขื่อน 
สบอ-4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใน 
สบอ-5.1 ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
สบอ-6.1 จ านวนครั้งที่ตรวจพบคุณภาพน้ าต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานในแม่น้ าสายส าคัญ 
สบอ-7.1 ระดับความส าเร็จของการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง  
สบอ-8.1 จ านวนของการจัดท าโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนา (ที่ผ่าน วช.) 
สบอ-9.1 จ านวนงานของความส าเร็จในการจัดซื้อ
จัดหา 
สบอ-9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน 
สบอ-10.1 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง 
สบอ-10.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
สบอ-10.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ
จัดการความรู้ (KMA) 
สบอ-11.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ฐานข้อมูลของส านักฯเทียบกับแผน 
สบอ-11.2 คุณภาพเว็บไซต์ของส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา 
สบอ-11.3 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตามOnline 
                                              รวม 

11.00% 
 

11.00% 
 

3.70% 
 
 

3.70% 
 

3.70% 
 

11.00% 
 

11.00% 
 

11.00% 
 

3.70% 
 

3.70% 
 

3.70% 
 

3.70% 
 

4.40% 
 

7.30% 
 

3.70% 
 

3.70% 
 

100% 
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50 
 

4 
 

74 
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80 
 
 

31.302 
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70 
 

85 
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75 
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77 
 

65 
 

70 
 

1.51-
2.00 
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85 
 
 

31.902 
ลา้นไร ่
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75 
 

90 
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100 
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80 
 

70 
 

75 
 

2.01-
2.50 
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90 
 
 

32.502 
ล้านไร ่
0.450 

 
95 

 
 

80 
 

95 
 

2 
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100 
(15 ก.ย.) 

7 
 

83 
 

75 
 

80 
 

2.51-
3.00 

4 
 

4 
 

95 
 
 

33.102 
ล้านไร ่
0.150 

 
100 

 
 

85 
 

100 
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5 
 

100 
(1 ก.ย.) 
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86 
 

80 
 

85 
 

3.01-
5.00 
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100 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด สบอ-1.1 :  จ้านวนพื้นที่บริหารจัดการน้้าในเขตชลประทาน (cropping intensity)    
 

ความหมายของตัวชี้วัด  จ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน หมายถึง จ านวนพื้นที่
เพาะปลูก ได้แก่  นาข้าว  พืชผัก  พืชไร่  ผลไม้  ไม้ยืนต้น  รวมทั้ง
พ้ืนที่บ่อปลา  บ่อกุ้ง  ที่ท าการผลิตสินค้าการเกษตร  ในเขตบริการน้ า
จากคลองชลประทาน  จ านวน 23.925  ล้านไร่ จากพ้ืนที่ท าการ
เกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศไทยในแต่ละปี  จ านวนประมาณ 131 
ล้านไร่ โดยพื้นที่นอกเขตคลองชลประทานจะอาศัยน้ าฝนท าการเกษตร
เป็นหลัก 

เป้าประสงค์ สบอ-1 ทุกภาคส่วนได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
สูตรในการค านวณ  [(จ านวนพื้นที่ท่ีท าการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง + 

จ านวนพื้นที่ท่ีท าการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูฝน)] 
หน่วยวัด ล้านไร่ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล 1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด ที่มีจ านวนพื้นที่บริหารจัดการ
น้ าในเขตชลประทานในแต่ละจังหวัด รวบรวมจ านวนพื้นที่ท่ีท าการผลิต
สินค้าเกษตร  รายงานส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา                                 
2. ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา รวมข้อมูลทั้ง 76 จังหวัด 
รายงานผู้บริหารกรมและเผยแพร่ลง Web Site http://www.rid.go.th/ 
3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่เริ่มท าการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพ้ืนที่เพาะปลูกปี
ละหลายครัง้ แต่การจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก ฤดูแล้ง
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนพฤษภาคม ในปีถัดไป โดยงวดสุดท้ายจะ
สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม   เป็นตัวเลขพื้นท่ีรวมที่ท าการผลิตสินค้า
การเกษตรในเขตชลประทานในฤดูแล้ง     
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 
4. รายงานข้อมูลตัวเลขพ้ืนที่ฤดูฝน   เริ่มจากเดือนมิถุนายน และเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝน ณ สิ้นเดือนตุลาคม  เป็นตัวเลขพื้นท่ีรวม
ที่ท าการผลิตสินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูฝน
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนการใช้น้ าชลประทาน 
ผู้ตั้งเป้าหมาย อธิบดีกรมชลประทาน 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน้ า 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน้ า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้ า            
(ตัวชี้วัดร่วม) 

แผนงาน 
32 ล้านไร่ 

ผลด าเนินการ 
32.014 ล้านไร ่

แผนงาน 
32.5 ล้านไร ่
ผลด าเนินการ 

34.213 ล้านไร ่

แผนงาน 
32.5 ล้านไร ่
ผลด าเนินการ 

34.970 ล้านไร่ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน  
1 

ระดับคะแนน  
2 

ระดับคะแนน 
 3 

ระดับคะแนน 
 4 

ระดับคะแนน 
 5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จั ดการน้ า และ อุทกวิทยา 
ผู้ อ า น วยการส่ วนบริ ห า ร
จัดการน้ า /หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน้ า  /  หั วหน้ าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้ า (ตัวชี้วัด
ร่วม) 

30.702 
 ล้านไร่ 

31.302 
ล้านไร่ 

31.902 
 ล้านไร่ 

 

32.502 
 ล้านไร่ 

33.102 
ล้านไร่ 
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                พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทีเ่สียหายทั้งหมด    × 100 
                     พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด               

ตัวชี้วัด สบอ-2.1 :  ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัย
และภัยแล้ง  
 

ความหมายของตัวชี้วัด ข้าวนาปรังและข้าวนาปีที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองส่งน้ าชลประทาน จาก
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม) ที่ได้รับการป้องกันด้วย
ระบบคลองระบายน้ า คันกั้นน้ า และเครื่องสูบน้ า ในยามน้ าหลากมากกว่า
ปกติในฤดูฝน และในฤดูแล้งที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทาง
การเกษตรที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกในเขตชลประทาน โดยนาข้าวเสียหาย
จะหมายถึงไม่มีข้าวให้เก็บเกี่ยวหลังจากที่ได้ท าการเพาะปลูกไปแล้ว ทั้งนี้ ไม่
รวมความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช และแมลงศัตรู 
หมายเหตุ :   1. ไม่รวมนาปรังครั้งที่ 2 และนาปีต่อเนื่อง 
                 2. ประเมินถึงวันที่ 30 กันยายน (รวม 11 เดือน) 
                 3. ผลการประเมิน ตัวเลขยิ่งน้อย ยิ่งดี 

เป้าประสงค์ สบอ-2 ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ า 
สูตรในการค านวณ 
 
 

 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล 1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด ที่มีจ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ า
ในเขตชลประทานในแต่ละจังหวัด  รวบรวมจ านวนพื้นที่ท่ีท าการผลิตสินค้า
เกษตร  รายงานส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
2. ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา รวมข้อมูลทั้ง 76 จังหวัด              
รายงานผู้บริหารกรมและเผยแพร่ลง  Web Site  http:// www. rid.go.th/ 
3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่เริ่มท าการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพ้ืนที่เพาะปลูกปีละ
หลายครั้ง แต่การจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก ฤดูแล้งตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนพฤษภาคม ในปีถัดไป โดยงวดสุดท้ายจะสิ้นสุด  
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม  เป็นตัวเลขพื้นท่ีรวมที่ท าการผลิตสินค้าการเกษตรใน
เขตชลประทานในฤดูแล้ง 
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 

http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm
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4. รายงานข้อมูลตัวเลขพ้ืนที่ฤดูฝนเริ่มจากเดือนมิถุนายนและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝน ณ สิ้นเดือนตุลาคมเป็นตัวเลขพ้ืนที่รวมที่ท าการผลิต
สินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูฝน 
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนการใช้น้ าชลประทาน 
ผู้ตั้งเป้าหมาย อธิบดีกรมชลประทาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการจัดสรรน้ า 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบรหิารจดัการ

น้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการ

ส่วนบริหารจัดการน้ า / หัวหน้า

กลุ่มงานจัดสรรน้ า / หัวหน้าศูนย์

ปฏิบัติการจัดสรรน้ า (ตัวช้ีวัด

ร่วม) 

แผนงาน 
ร้อยละ 0.045 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 0.044 

แผนงาน 
ร้อยละ 0.045 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 1.963 

แผนงาน 
ร้อยละ 0.045 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 0.056 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน  
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จดัสรรน้ า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้ า  
(ตัวชี้วัดร่วม) 

ร้อยละ 
1.350 

ร้อยละ 
1.050 

ร้อยละ 
0.750 

ร้อยละ 
0.450 

ร้อยละ 
0.150 
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ตัวช้ีวัด สบอ-3.1 :  ร้อยละของความส้าเร็จในการวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และเขื่อนที่มีปัญหา รวม 271 เขื่อน 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  แผนการวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลาง 
และเข่ือนที่มีปัญหา รวม 271 เขื่อน 

 รวบรวมความส าเร็จความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนขนาดใหญ่ขนาด
กลาง และเข่ือนที่มีปัญหา รวม 271 เขื่อน 

เป้าประสงค์ สบอ-3 เขื่อนมีสภาพ มั่นคง ปลอดภัย 
สูตรในการค านวณ ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนขนาด

ใหญ่ขนาดกลาง และเขื่อนที่มีปัญหา รวม 271 เขื่อน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้าความปลอดภัยเขื่อนของแต่ละส านักชลประทาน น าส่งข้อมูลให้ส่วน
ความปลอดภัยเขื่อน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
ความปลอดภัยเขื่อน  

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน (ตัวชี้วัดร่วม) 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน (ตัวชี้วัดร่วม) 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 
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หมายเหตุ      จ านวนเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเข่ือนที่มีปัญหา รวม 271 เขื่อน 
 

ล ำดับที่ ชื่อเขื่อน สชป. 
1 เขื่อนแมํกวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมํ สํวนกลาง 
2 เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ๎หํม จ.ลําปาว สํวนกลาง 
3 เขื่อนแควน๎อยบํารุงแดน ต.คันโช๎ง อ.วัดโบสถ๑ จ.พิษณุโลก สํวนกลาง 
4 เขื่อนห๎วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สํวนกลาง 
5 เขื่อนลําปาว ต.ลําคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑ สํวนกลาง 
6 เขื่อนมูลบน ต.จระเข๎หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สํวนกลาง 
7 เขื่อนหนองปลาไหล ต.ระหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สํวนกลาง 
8 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สํวนกลาง 
9 เขื่อนปราณบุรี ต.หนองตาแต๎ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ๑ สํวนกลาง 
10 เขื่อนห๎วยนําน ต.แมํลอย อ.เทิง จ.เชียงราย สํวนกลาง 
11 เขื่อนลําปลายมาศ ต.บ๎านราษฎร๑ อ.เสิงสาง จ.บุรีรัมย๑ สํวนกลาง 
12 เขื่อนหนองแมํนา ต.หนองแมํนา อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ สํวนกลาง 
13 เขื่อนคลองเพรียง ต.บางรูป อ.ทุํงใหญํ จ.นครศรีธรรมราช สํวนกลาง 
14 เขื่อนบางเขียน ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธานี สํวนกลาง 
15 เขื่อนบ๎านป่าแก ต.บางสัก อ.กันตรัง จ.ตรัง สํวนกลาง 
16 เขื่อนกรอยน๎อย ต.เขาพระ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา สํวนกลาง 
17 เขื่อนแมํทะลบหลวง ต.ไชยปราการ อ.แมํทะลบ จ.เชียงใหมํ 1 
18 เขื่อนแมํจอกหลวง ต.ดอนแก๎ว อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ 1 
19 เขื่อนแมํออน ต.ออนเหนือ อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
20 เขื่อนห๎วยเขียวตอนบน ต.แมํสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหมํ 1 
21 เขื่อนหนองกระทิง ต.แมํสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหมํ 1 
22 เขื่อนห๎วยฝางน๎อย ต.แมํสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหมํ 1 
23 เขื่อนห๎วยมํวงตอนบน ต.แมํสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหมํ 1 
24 เขื่อนห๎วยละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ํ 1 
25 เขื่อนบ๎านบงใหมํ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 1 
26 เขื่อนป่าบงงาม 2 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 1 
27 เขื่อนห๎วยเป้า ต.ปิงโค๎ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 1 
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28 เขื่อนห๎วยหาง ต.ปิงโค๎ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 1 
29 เขื่อนห๎วยจะคําน ต.ปิงโค๎ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 1 
30 เขื่อนห๎วยปลาปรุง ต.ปิงโค๎ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 1 
31 เขื่อนดอนขุนห๎วยไทร ต.ปิงโค๎ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 1 
32 เขื่อนห๎วยขมิ้น ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมํ 1 
33 เขื่อนห๎วยปุ๋มเป้ง ต.ดอยหลํอ อ.ดอยหลํอ จ.เชียงใหมํ 1 
34 เขื่อนห๎วยแมํวะ ต.บ๎านโป่ง อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ 1 
35 เขื่อนห๎วยทราย ต.เขื่อนผาก อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ 1 
36 เขื่อนดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 1 
37 เขื่อนห๎วยบง ต.ออนกลาง อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
38 เขื่อนห๎วยโก๐ง ต.แมํทา อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
39 เขื่อนห๎วยน้ําขุํน ต.แมํทา อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
40 เขื่อนห๎วยขมิ้น ต.ทาเหนือ อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
41 เขื่อนห๎วยแมํฉีก ต.ทาเหนือ อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
42 เขื่อนห๎วยฝึก ต.ออนเหนือ อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
43 เขื่อนห๎วยน้ํายอน ต.ทําตอน อ.แมํอาย จ.เชียงใหมํ 1 
44 เขื่อนห๎วยเพียงดิน ต.แมํสาว อ.แมํอาย จ.เชียงใหมํ 1 
45 เขื่อนดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหมํ 1 
46 เขื่อนดอยสามหมื่นน๎อย ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหมํ 1 
47 เขื่อนแมํฉีก ต.ทาเหนือ อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 1 
48 เขื่อนห๎วยน้ําพริก ต.ห๎วยทราย อ.สันกําแพง จ.เชียงใหมํ 1 
49 เขื่อนห๎วยฝายคอ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน 1 
50 เขื่อนห๎วยหินฝน ต.ทุํงหัวช๎าง อ.ทุํงหัวช๎าง จ.ลําพูน 1 
51 เขื่อนแมํหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุํงหัวช๎าง จ.ลําพูน 1 
52 เขื่อนแมํหางน๎อย ต.ตะเคียนปม อ.ทุํงหัวช๎าง จ.ลําพูน 1 
53 เขื่อนหนองปลาสวาย ต.หนองปลาสวาย อ.บ๎านโฮํง จ.ลําพูน 1 
54 เขื่อนห๎วยน้ําดิบ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 1 
55 เขื่อนโฮํงฮําง ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน 1 
56 เขื่อนแมํวะ ต.บ๎านบอม อ.แมํทะ จ.ลําปาง 2 
57 เขื่อนแมํตา ต.ปงดอน อ.แจ๎ห๎ม จ.ลําปาง 2 
58 เขื่อนแมํธิ ต.วังพร๎าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง 2 
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59 เขื่อนบ๎านแพะทุํงกว๐าว ต.ทุํงกว๐าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 2 
60 เขื่อนห๎วยแมํงอน ต.บ๎านแหง อ.งาว จ.ลําปาง 2 
61 เขื่อนห๎วยบง ต.ทุํงกล๎วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 2 
62 เขื่อนห๎วยเหยี่ยน ต.บ๎านใหมํ อ.เมือง จ.พะเยา 2 
63 เขื่อนห๎วยใหมํ ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา 2 
64 เขื่อนห๎วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 2 
65 เขื่อนห๎วยแมํสุก ต.แมํสุก อ.แมํใจ จ.พะเยา 2 
66 เขื่อนห๎วยหวะ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน 2 
67 เขื่อนน้ําเกี๋ยน ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นําน 2 
68 เขื่อนน้ําแกํน ต.น้ําแกํน อ.ภูเพียง จ.นําน 2 
69 เขื่อนห๎วยสีพัน ต.สวด อ.บ๎านหลวง จ.นําน 2 
70 เขื่อนห๎วยปลาก๎าง ต.ปัว อ.ปัว จ.นําน 2 
71 เขื่อนห๎วยปล๎อง ต.ปล๎อง อ.เทิง จ.เชียงราย 2 
72 เขื่อนห๎วยแสนตอ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 2 
73 เขื่อนแมํอ๎อ ต.แมํอ๎อ อ.พาน จ.เชียงราย 2 
74 เขื่อนห๎วยกว๏าน ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 2 
75 เขื่อนแมํเปิน ต.ป่าซาง อ.แมํจัน จ.เชียงราย 2 
76 เขื่อนห๎วยไคร๎ ต.นาขุม อ.บ๎านโคก จ.อุตรดิตถ๑ 3 
77 เขื่อนมํวงเจ็ดต๎น ต.มํวงเจ็ดต๎น อ.บ๎านโคก จ.อุตรดิตถ๑ 3 
78 เขื่อนห๎วยมํวง ต.นาขุม อ.บ๎านโคก จ.อุตรดิตถ๑ 3 
79 เขื่อนห๎วยโป่ง ต.ห๎วยมุํน อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ๑ 3 
80 เขื่อนห๎วยบํอทอง ต.ห๎วยมุํน อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ๑ 3 
81 เขื่อนห๎วยน๎อย ต.เหลําโพนค๎อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 5 
82 เขื่อนห๎วยนกเค๎า ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 5 
83 เขื่อนห๎วยนาก๎านเหลือง ต.ดงเหนือ อ.บ๎านมํวง จ.สกลนคร 5 
84 เขื่อนห๎วยไรํ ต.มํวง อ.บ๎านมํวง จ.สกลนคร 5 
85 เขื่อนห๎วยวังถ้ํา ต.ไรํ อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 5 
86 เขื่อนห๎วยหินกอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 5 
87 เขื่อนห๎วยสวนป่าน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 5 
88 เขื่อนห๎วยแดง ต.กุสมุาลย๑ อ.กุสุมาลย๑ จ.สกลนคร 5 
89 เขื่อนห๎วยหินกอง ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย๑ จ.สกลนคร 5 
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90 เขื่อนห๎วยค๎อ ต.เตํางอย อ.เตํางอย จ.สกลนคร 5 
91 เขื่อนห๎วยทราย ต.จันทร๑เพ็ญ อ.เตํางอย จ.สกลนคร 5 
92 เขื่อนห๎วยก๎านเหลือง ต.ทําศิลา อ.สํองดาว จ.สกลนคร 5 
93 เขื่อนบ๎านหนองกุง ต.สํองดาว อ.สํองดาว จ.สกลนคร 5 
94 เขื่อนโสกรัง ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 5 
95 เขื่อนห๎วยน้ําทรง (ตอนบน) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี 5 
96 เขื่อนห๎วยน้ําทรง (ตอนลําง) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 5 
97 เขื่อนห๎วยทราย ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 5 
98 เขื่อนห๎วยซับมํวง ต.หนองกุงแก๎ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภ ู 5 
99 เขื่อนห๎วยโซํ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 5 
100 เขื่อนห๎วยผาวัง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภ ู 5 
101 เขื่อนห๎วยลาดกั่ว ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภ ู 5 
102 เขื่อนห๎วยหินสิ่ว ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหมํ จ.หนองคาย 5 
103 เขื่อนห๎วยเปลวเงือก ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 5 
104 เขื่อนห๎วยหินมุก ต.เหลําตํางคํา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 5 
105 เขื่อนหนองสองห๎อง ต.คํายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 5 
106 เขื่อนห๎วยยาง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 5 
107 เขื่อนห๎วยชม ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 5 
108 เขื่อนห๎วยไรํ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 5 
109 เขื่อนห๎วยโป่ง ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 5 
110 เขื่อนห๎วยน๎อย ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 5 
111 เขื่อนกกมํวง ต.บ๎านฝาง อ.บ๎านฝาง จ.ขอนแกํน 6 
112 เขื่อนห๎วยใหญํ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ๎านฝาง จ.ขอนแกํน 6 
113 เขื่อนห๎วยใหญํ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ๎านฝาง จ.ขอนแกํน 6 
114 เขื่อนโสกรวก ต.บ๎านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกํน 6 
115 เขื่อนห๎วยลอมไผํ ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกํน 6 
116 เขื่อนละเลิงหวาย ต.โนนขํา อ.พล จ.ขอนแกํน 6 
117 เขื่อนโสกสําอางค๑ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกํน 6 
118 เขื่อนบึงกุดเค๎า ต.กุดเค๎า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกํน 6 
119 เขื่อนห๎วยยาง ต.กุดเค๎า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกํน 6 
120 เขื่อนห๎วยเสียว ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน 6 
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121 เขื่อนลําคันฉู ต.โคกพงาด อ.บําเน็จณรงค๑ จ.ชัยภูม ิ 6 
122 เขื่อนหนองปลาเฒํา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 6 
123 เขื่อนบาซําน ต.โนนแดง อ.บ๎านเขว๎า จ.ชัยภูม ิ 6 
124 เขื่อนหนองผักปัง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 6 
125 เขื่อนหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ 6 
126 เขื่อนห๎วยทราย ต.บ๎านชวน อ.บําเน็จณรงค๑ จ.ชัยภูมิ 6 
127 เขื่อนห๎วยจุมจัง ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑ 6 
128 เขื่อนลําพะยังตอนบน ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ๑ 6 
129 เขื่อนห๎วยโพธิ์ ต.ห๎วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑ 6 
130 เขื่อนรํองเกษตร ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑ 6 
131 เขื่อนหนองหมาจอก ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ๑ 6 
132 เขื่อนหนองบ๎านสา ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ๑ 6 
133 เขื่อนห๎วยสายนาเวียง ต.คุ๎มเกํา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ๑ 6 
134 เขื่อนห๎วยจาน ต.บํอแก๎ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ๑ 6 
135 เขื่อนห๎วยสังกะ ต.ดินจี่ อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑ 6 
136 เขื่อนหนองเทวราช ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 6 
137 เขื่อนหนองแกดํา ต.แกดํา อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 6 
138 เขื่อนห๎วยจอกขวาง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 6 
139 เขื่อนฮองซองแมว ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 6 
140 เขื่อนหนองกระทุม ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 6 
141 เขื่อนหนองบัว ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 6 
142 เขื่อนหนองไฮ ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 6 
143 เขื่อนหนองแวงน๎อย ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 6 
144 เขื่อนห๎วยพุงใหญํ ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร๎อยเอ็ด 6 
145 เขื่อนห๎วยนางออ ต.หนองบํอ อ.นาแก จ.นครพนม 7 
146 เขื่อนห๎วยกกคูณ ต.ก๎านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 7 
147 เขื่อนห๎วยกะเบา ต.อํุมเหม๎า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 7 
148 เขื่อนห๎วยนางยอด ต.พํุมแก อ.นาแก จ.นครพนม 7 
149 เขื่อนห๎วยเชียงยืน ต.เวินพระบาท อ.ทําอุเทน จ.นครพนม 7 
150 เขื่อนบ๎านดงหมู ต.อ๎ุมเหม๎า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 7 
151 เขื่อนรํองกระเบา ต.อ๎ุมเหม๎า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 7 
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152 เขื่อนห๎วยดงน๎อย ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 7 
153 เขื่อนบ๎านดอนพัฒนา ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 7 
154 เขื่อนห๎วยบัง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 7 
155 เขื่อนห๎วยบง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 7 
156 เขื่อนห๎วยอ๎วน ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 7 
157 เขื่อนห๎วยหินลับ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 7 
158 เขื่อนห๎วยพุง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 7 
159 เขื่อนห๎วยหอย ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 7 
160 เขื่อนห๎วยขี้เหล็กตอนบน ต.นาสะเม็ง อ.ดอยตาล จ.มุกดาหาร 7 
161 เขื่อนห๎วยตะไถ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 7 
162 เขื่อนห๎วยสิงห๑ ต.นาศรีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร 7 
163 เขื่อนห๎วยไรํ 2 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 7 
164 เขื่อนห๎วยวังใหญํ ต.โดมประดิษฐ๑ อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 7 
165 เขื่อนสระสมิง ต.หนองบก อ.เหลําเสือโก๎ก จ.อุบลราชธานี 7 
166 เขื่อนหนองเหลําหิน ต.สร๎างถํอ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 7 
167 เขื่อนหนองช๎างใหญํ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 7 
168 เขื่อนห๎วยวังแดง ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 7 
169 เขื่อนห๎วยโพธิ์ (ตอนบน) ต.บุํง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 7 
170 เขื่อนห๎วยบะอีแตน ต.อุดมทรัพย๑ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 8 
171 เขื่อนห๎วยปราสาทใหญํ ต.ห๎วยบง อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา 8 
172 เขื่อนห๎วยยางพะไล ต.บึงพะไล อ.แก๎งสนามนาง จ.นครราชสีมา 8 
173 เขือ่นห๎วยตะคร๎อ ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 8 
174 เขื่อนห๎วยบง ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 8 
175 เขื่อนห๎วยหิน ต.โนนสมบุรณ๑ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 8 
176 เขื่อนซับประดูํ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 8 
177 เขื่อนลําเชียงสา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 8 
178 เขื่อนห๎วยน๎อย ต.โคกสะอาด อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย๑ 8 
179 เขื่อนห๎วยขี้หนู ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย๑ 8 
180 เขื่อนห๎วยตาเขียว ต.สายตะกู อ.บ๎านกรวด จ.บุรีรัมย๑ 8 
181 เขื่อนลําตะโคง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย๑ 8 
182 เขื่อนลุงปุง ต.ทําตูม อ.ทําตูม จ.สุรินทร๑ 8 
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183 เขื่อนหนองกา ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร๑ 8 
184 เขื่อนห๎วยแก๎ว ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร๑ 8 
185 เขื่อนห๎วยระหาร ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร๑ 8 
186 เขื่อนบ๎านจรัส ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร๑ 8 
187 เขื่อนห๎วยขนุน ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษณ๑ จ.ศรีสะเกษ 8 
188 เขื่อนห๎วยดํานไอ ต.ละลาย อ.กันทรลักษณ๑ จ.ศรีสะเกษ 8 
189 เขื่อนห๎วยโอตาลัต ต.โคกตาล อ.ภูสิงห๑ จ.ศรีสะเกษ 8 
190 เขื่อนห๎วยติ๊กชู ต.ห๎วยติ๊กชู อ.ภูสิงห๑ จ.ศรีสะเกษ 8 
191 เขื่อนห๎วยน้ําเค็ม ต.ดูํ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 8 
192 เขื่อนห๎วยทา ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 8 
193 เขื่อนห๎วยตาจู ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 8 
194 เขื่อนคลองพระพุทธ ต.ทรายขาว อ.โปรํงน้ําร๎อน จ.จันทบุรี 9 
195 เขื่อนคลองศาลทราย ต.คลองพูน อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 9 
196 เขื่อนเขาระกํา ต.หนองเสมด็ อ.เมือง จ.ตราด 9 
197 เขื่อนบ๎านมะนาว ต.บํอพลอย อ.บํอไรํ จ.ตราด 9 
198 เขื่อนห๎วยตะเคียน ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก๎ว 9 
199 เขื่อนทํากะบาก ต.ทําแยก อ.เมือง จ.สระแก๎ว 9 
200 เขื่อนคลองสามสิบ ต.เขาฉกรรณ๑ อ.เขาฉกรรณ๑ จ.สระแก๎ว 9 
201 เขื่อนคลองเกลือ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก๎ว 9 
202 เขื่อนเขาระโอก ต.ทุํงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 9 
203 เขื่อนคลองโบด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 9 
204 เขื่อนคลองกลาง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 9 
205 เขื่อนวังมํวง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 9 
206 เขื่อนชากนอก ต.หว๎ยใหญํ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 9 
207 เขื่อนห๎วยตู๎ ๑ ต.ห๎วยใหญํ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 9 
208 เขื่อนห๎วยตู๎ ๒ ต.ห๎วยใหญํ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 9 
209 เขื่อนมาบฟักทอง ๑ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 9 
210 เขื่อนมาบฟักทอง ๒ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 9 
211 เขือ่นห๎วยมวกเหล็ก ต.คําพราน อ.วังมํวง จ.สระบุรี 10 
212 เขื่อนห๎วยซับประดูํ ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุร ี 10 
213 เขื่อนห๎วยหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 10 
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214 เขื่อนห๎วยสีดา ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุร ี 10 
215 เขื่อนลําสนธิ ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรุ ี 10 
216 เขื่อนห๎วยซับเหล็ก ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 10 
217 เขื่อนห๎วยส๎ม ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 10 
218 เขื่อนห๎วยแฟน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 10 
219 เขื่อนคลองลํากง ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
220 เขื่อนพระตําหนัก 1 ต.สะเดาพง อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
221 เขื่อนบ๎านทุํงสมอ 1 ต.เขาค๎อ อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
222 เขื่อนบ๎านทุํงสมอ 2 ต.เขาค๎อ อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
223 เขื่อนบ๎านทุํงสมอ 3 ต.เขาค๎อ อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
224 เขื่อนบ๎านทุํงสมอ 4 ต.เขาค๎อ อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
225 เขือ่นบ๎านรัตนัย 1 ต.เขาค๎อ อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
226 เขื่อนห๎วยสะเดาะพง 2 ต.สะเดาะพง อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑ 10 
227 เขื่อนห๎วยเป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ๑ 10 
228 เขื่อนห๎วยแห๎ง ต.ห๎วยขมิ้น อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี 12 
229 เขื่อนห๎วยขมิ้น ต.ห๎วยขมิ้น อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี 12 
230 เขื่อนบ๎านทําเดื่อ ต.ห๎วยขมิ้น อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี 12 
231 เขื่อนห๎วยยาง 1 ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี 12 
232 เขื่อนพุปลาก๎าง 1 ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี 12 
233 เขื่อนหนองดม ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี 12 
234 เขื่อนห๎วยลําพระ ต.บ๎านบึง อ.บ๎านคา จ.ราชบุร ี 13 
235 เขื่อนห๎วยมะหาดตอนบน ต.หนองพันจันทร๑ อ.บ๎านคา จ.ราชบุรี 13 
236 เขื่อนห๎วยมะหาดตอนลําง ต.หนองพันจันทร๑ อ.บ๎านคา จ.ราชบุรี 13 
237 เขื่อนหนองนาทะเล ต.ห๎วยกระเจา อ.ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 13 
238 เขื่อนบ๎านห๎วยน้ําขาว ต.บ๎านเกํา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 13 
239 เขื่อนบ๎านน้ําพุร๎อน ต.บ๎านเกํา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 13 
240 เขื่อนห๎วยกระทะแตก ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 13 
241 เขื่อนห๎วยตะแบก ต.ห๎วยแมํเพรียง อ.แกํงกระจาน จ.เพชรบุรี 14 
242 เขื่อนยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 14 
243 เขื่อนห๎วยไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 14 
244 เขื่อนถ้ําไกํหลํน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 14 
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245 เขื่อนห๎วยน้ําซับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 14 
246 เขื่อนห๎วยหนองคาง ต.ศาลาลัย อ.สามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 14 
247 เขื่อนบ๎านนาประดิษฐ๑ ต.นาหลวงแสน อ.ทุํงสง จ.นครศรีธรรมราช 15 
248 เขื่อนสระมโนราห๑ ต.ปริก อ.ทุํงใหญํ จ.นครศรีธรรมราช 15 
249 เขื่อนทํานบ 3 ต.รํอนพิบูลย๑ อ.รํอนพิบูลย๑ จ.นครศรีธรรมราช 15 
250 เขื่อนคลองสวนหนัง ต.บางสวรรค๑ อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธานี 15 
251 เขื่อนบางตอ ต.ไทรขึ่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธาน ี 15 
252 เขื่อนบางลอ ต.ไทรขึ่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธาน ี 15 
253 เขื่อนบ๎านควนกลิ้ง ต.บ๎านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร๑ธานี 15 
254 เขื่อนบ๎านหินปวน ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธานี 15 
255 เขื่อนห๎วยสาขาวังพลับ ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธานี 15 
256 เขื่อนห๎วยวังกล๎วย ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธานี 15 
257 เขื่อนห๎วยวังพลับ ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธานี 15 
258 เขื่อนห๎วยปราย ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร๑ธานี 15 
259 เขื่อนยะลูตง ๒ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 17 
260 เขื่อนใกล๎บ๎าน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 17 
261 เขื่อนตาเปาะ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 17 
262 เขื่อนเขาสํานัก ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 17 
263 เขื่อนคลองโต๏ะแก ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 17 
264 เขื่อนโคกยาง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 17 
265 เขื่อนบีแนมูดอ ต.บูกิต อ.เจาะไอร๎อง จ.นราธิวาส 17 
266 เขื่อนวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไผํ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 17 
267 เขื่อนสาเลาะ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 17 
268 เขื่อนบ๎านตันหยง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 17 
269 เขื่อนปาโจ ต.ปาโจ อ.เมือง จ.ยะลา 17 
270 เขื่อนกะลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 17 
271 เขื่อนนาหว๎า ต.ทุํงคล๎า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 17 
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ตัวช้ีวัด สบอ-4.1:  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน 

ความหมายของตัวชี้วัด  ผู้รับบริการภายในของส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา หมายถึง  
ผู้รับบริการของส านักชลประทานที่ 1 -17 ด้วย 

 การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักบริหารจัดการน้ าและ
อุทกวิทยา  

เป้าประสงค์ สบอ-4 ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ 
สูตรในการค านวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปร้อยละ ÷ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  
หน่วยวัด ร้อยละ  
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล งานธุรการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลส ารวจ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา  

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 79.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 96.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 87.00 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา  

ร้อยละ  
65    

ร้อยละ 
 70    

ร้อยละ  
75    

ร้อยละ 
 80   

ร้อยละ  
85    

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      
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ตัวช้ีวัด สบอ-5.1 :  ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ความหมายของตัวชี้วัด  อาคารชลประทาน หมายถึง รายการตามบัญชีรายการของส านัก
ชลประทาน ประกอบด้วย เขื่อน ฝาย คลอง เขื่อนระบายน้ า คลองส่ง
น้ า คลองระบายน้ า ประตูระบายน้ า คันกั้นน้ า อาคารในคลอง
ชลประทาน โรงสูบน้ า 

 อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หมายถึง อาคารที่อยู่ใน
สภาพไม่ช ารุดเสียหายในปริมาณมากและสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่
ก าหนด 

เป้าประสงค์ สบอ-5 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สูตรในการค านวณ (จ านวนอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   จ านวนอาคาร

ชลประทานทั้งหมด) x 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ส านักชลประทานส่งข้อมูลให้ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
ปรับปรุงบ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
บ ารุงรักษาระบบชลประทาน  

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา (ตัวชี้วัดร่วม) 

แผนงาน 
ร้อยละ 95 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 95.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 95 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 97.19 

แผนงาน 
ร้อยละ 95 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 96.11 

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
หัวงาน  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน 

- - - 
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เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา /
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา (ตัวชี้วัดร่วม) 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ  
90 

 
 

รอ้ยละ  
95 

ร้อยละ 
 100 

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
หัวงาน  

     

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน 
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ตัวช้ีวัด สบอ-6.1 :  จ้านวนครั้งที่ตรวจพบคุณภาพน้้าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้้าสายส้าคัญ 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  คุณภาพน้ าที่ประเมินในแม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่ เจ้าพระยา ท่าจีน และ
แม่กลอง 

 คุณภาพน้ า พิจารณาจาก กรณีน้ าเค็ม ณ จุดควบคุม ในช่วงหน้าแล้ง 
 ส่วนอุทกวิทยา เป็นผู้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ สบอ-6 คุณภาพน้ าได้เกณฑ์มาตรฐาน 
สูตรในการค านวณ จ านวนครั้งทีต่รวจพบคุณภาพน้ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้ าสายส าคัญ 

ในช่วงหน้าแล้งที่ก าหนด 
หน่วยวัด ครั้ง 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายฤดู  (หน้าแล้งระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ความถี่ในการตรวจวัด 
6 ครั้ง/เดือน) โดยก าหนดแผนการตรวจวัดจากมาตราน้ าน่านน้ าไทย
ประจ าปี ของกรมอุทกศาสตร์ 

แหล่งขอ้มูล/วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ า 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนอุทก
วิทยา  

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

แผนงาน 
4 ครั้ง 

ผลด าเนินการ 
2 ครั้ง 

แผนงาน 
4 ครั้ง 

ผลด าเนินการ 
0 ครั้ง 

แผนงาน 
4 ครั้ง 

ผลด าเนินการ 
0 ครั้ง 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

5 ครั้ง 4 ครั้ง 3 ครั้ง 
        

2 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ตัวช้ีวัด สบอ-7.1 :  ระดับความส้าเร็จของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  (ขอข้อมูลจากส านักฯ ให้ในระดับกรม) 

เป้าประสงค์ สบอ-8 มีการวางแผนและการด าเนินการบริหารจัดการน้ าที่ดี 
สูตรในการค านวณ การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง 
หน่วยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
และรายงาน 

รายสัปดาห์ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

โครงการชลประทาน/ส่วนการใช้น้ าชลประทาน/ศูนย์ประมวลฯ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนบริหารจัดการน้ า 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด
(Owner) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน้ า 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่ม
งานจัดสรรน้ า / หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดบัคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน  
3 

ระดับคะแนน 
 4 

ระดับคะแนน 
 5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่ม
งานจัดสรรน้ า / หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

1 2 3 4 5 
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ระดับความส้าเร็จของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง  

 
ระดับคะแนน 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
 

-  มีการคาดการณ์ปริมาณน้ าต้นทุนในการจัดสรรน้ า 
-  มีการวางแผนการจัดสรรน้ า ส าหรับกิจกรรมการใช้น้ าภาคการเกษตร 
-  มีการวางแผนการจัดสรรน้ า ส าหรับกิจกรรมการใช้น้ านอกภาคการเกษตร 

2 
(1+2) 

-  มีข้อมูลรายละเอียดการด าเนินงานการบริหารจัดการน้ าเบื้องต้นในภาพรวม 
-  มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับกรม / จังหวัดใน
ระดับจังหวัด / กลุ่มเกษตรกรในระดับโครงการหรือแฉกส่งน้ า 

-  มีข้อมูล / เอกสารแสดงรายละเอียดการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

3 
(1+2+3) 

-  มีข้อมูล / เอกสารแสดงรายละเอียดการติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูก
รายสัปดาห์ 
-  มีข้อมูล / เอกสารแสดงการตรวจวัดปริมาณน้ าเข้าสู่ระบบชลประทานรายวัน 
-  มีตารางการค านวณวิเคราะห์การใช้น้ า ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรายสัปดาห์ 
-  มีตารางการติดตามการจัดสรรน้ าทุกสัปดาห์ / การปรับแผนการจัดสรรน้ า
ตามสภาพจริง 

4 
(1+2+3+4) 

-  มีข้อมูล/ เอกสารผลการจัดสรรน้ ารายสัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง 
-  มีการติดตาม/ประเมินผลการจัดสรรน้ า เพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ 

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

- จัดท าบทสรุปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทาน (ร้อยละ)  สรุปปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ า 
- จัดท ารูปเล่มเสนอ รธบ. ส านัก กน.ผง. ภายในเดือนสิงหาคม 2556 
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ตัวช้ีวัด สบอ-8.1  : จ้านวนของการจัดท้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา (ที่ผ่าน วช.) 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานของ
ส านักฯ ให้ดีขึ้น  

 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา ที่แล้วเสร็จ (จ านวน 17 โครงการ) 
เป้าประสงค์ สบอ-8  มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการ ด าเนินงาน 
สูตรในการค านวณ ระดับการศึกษาของโครงการ (ที่ผ่าน วช.) 
หน่วยวัด จ านวน 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วน/กลุ่มรวบรวมส่งให้ส่วนการใช้น้ าชลประทานจัดเก็บ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนการใช้น้ าชลประทาน/ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า / ผู้อ านวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ / หัวหน้ากลุ่ม
งานตะกอนและคุณภาพน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ า 
/ ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
บ ารุงรักษาระบบชลประทาน / ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน / 
ผู้อ านวยการส่วนการใช้น้ าชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้ า
ชลประทาน / หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานที่ 1-8 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา  

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ า  - - - 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า  - - - 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ า  

- - - 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า - - - 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา  - - - 
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หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ
คุณภาพน้ า  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ า 

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน  - - - 
หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน  

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน  

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนการใช้น้ า
ชลประทาน 

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้ า
ชลประทาน  

- - - 

หวัหน้าสถานีทดลองการใช้น้ า
ชลประทานที่ 1-8 

- - - 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2556) ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา  

50% 75% 100% 100% 
(15 ก.ย.) 

100% 
(1 ก.ย.) 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ า       

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า       

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ า  

     

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า      

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา       

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์  
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หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ
คุณภาพน้ า  

     

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ า 

     

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

     

หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน  

     

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน       

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน  

     

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน  

     

ผู้อ านวยการส่วนการใช้น้ า
ชลประทาน 

     

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้ า
ชลประทาน  

     

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ า
ชลประทานที่ 1-8 
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ตัวชี้วัด สบอ-9.1 : จ้านวนงานของความส้าเร็จในการจัดซื้อจัดหา 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  ไม่นับงบประมาณท่ีจัดสรรให้กับหน่วยงานอื่น 
 ไม่นับงบประมาณท่ีเหมารวม (ล่ าซ า) 
 จ านวนงานของความส าเร็จใจการจัดซื้อจัดหา 

เป้าประสงค์ สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
หน่วยวัด จ านวน (สัญญา) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน รายปี (จ านวนสัญญาทั้งหมด 8 สัญญา) 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล จากการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป / ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน้ า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า / ผู้อ านวยการส่วน
ความปลอดภัยเขื่อน 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ า
และอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (ตัวชี้วัดร่วม) 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ า    
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า    
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า    
ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน    
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2556) ระดับคะแนน 

1 
ระดับคะแนน 

2 
ระดับคะแนน 

3 
ระดับคะแนน 

4 
ระดับคะแนน 

5 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ า
และอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (ตัวชี้วัดร่วม) 

จ านวน 4 
สัญญา 

จ านวน 5 
สัญญา 

จ านวน 6 
สัญญา 

จ านวน 7 
สัญญา 

จ านวน 8 
สัญญา 

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า      

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า      

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า      

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน      
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ตัวช้ีวัด สบอ-9.2 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  หมายถึง การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการ  ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ     ทั้งนี้  ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจาก
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การค านวณ จะไม่รวมงบประมาณที่ประหยัดได้และไม่ได้น าเงิน
ดังกล่าวไปใช้จ่ายในโครงการอ่ืนต่อ ทั้งนี้ ต้องรายงานเงินที่ประหยัดได้ 
(งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมิน 

 ตั้งเปา้หมายไม่ต่ ากว่านโยบายรัฐบาล 
 ดูทั้งงานจ้างเหมา และงานท่ีกรมด าเนินงานเอง 
 ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ดูแลงบปรับปรุง บ ารุงรักษา ทั้งประเทศ และ

ของส านักฯ 
 

เป้าประสงค์ สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
สูตรในการค านวณ (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  วงเงนิงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ) x 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา/ส่วน/ศูนย์ ต่าง ๆ ส่งให้ส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษารวบรวม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน้ า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า / ผู้อ านวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า / ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา / ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา  

แผนงาน 
ร้อยละ 78 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 69.94 

แผนงาน 
ร้อยละ 78 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 21.32 

แผนงาน 
ร้อยละ 78 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 41.75 
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ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการ
น้ า  

- - - 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า - - - 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน 

- - - 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา  

ร้อยละ 
74 

ร้อยละ 
77 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
86 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการ
น้ า  

     

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า      

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

     

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

     

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน 
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ตัวชี้วัด สบอ-10.1: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร
คาดหวัง  

ความหมายของตัวชี้วัด ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กร
คาดหวัง (Competency Fit)  
ยกตัวอย่างเช่น 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ๑ คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ ๒ มี

สมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. ก าหนด จ านวน ๕ 
สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จ านวน ๒ สมรรถนะ และ
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน ๓ สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มี
การประเมินทั้งหมด จ านวน ๑๐ สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะในระดับ ๒ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน ๘ สมรรถนะ (ได้
คะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ๒ (ได้คะแนนการประเมินต่ ากว่า ๓ คะแนน) 
จ านวน ๒ สมรรถนะ สรุปคือ มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 
๒ (ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง) จ านวน ๘ สมรรถนะ จากทั้งหมด ๑๐ สมรรถนะ 
ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร
คาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เป้าประสงค์ สบอ-10  บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการท างาน 
สูตรในการค านวณ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง   x 100 
จ านวนข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้นๆ 

หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

ธุรการ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของทุกส านัก/กอง ประมวลผลข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรของส านัก/กองตนเอง และส่งข้อมูลให้ฝ่ายวางแผน และประเมินผล ส่วน
ฝึกอบรมจัดเก็บและประมวลผลภาพรวมของกรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า / หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาการบริหารจัดการน้ า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ า / ผู้อ านวยการ
ส่วนอุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ / หัวหน้ากลุ่มงาน
ตะกอนและคุณภาพน้ า / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ า / หัวหน้า
กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ / ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่ม
งานปรับปรุงโครงการชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้า
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กลุ่มงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน / ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน / 
ผู้อ านวยการส่วนการใช้น้ าชลประทาน / หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น้ าชลประทาน / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น้ าชลประทาน / หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ า
ชลประทาน / หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานที่ 1-8/ผู้อ านวยการศูนย์
อุทกวิทยาและบริหารน้ าภาค (8 ภาค)  

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 87.06 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 93.22 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 94.26 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน้ า 

   

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า    
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ า 

   

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน้ า 

   

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา    
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
อุทกวิทยาประยุกต์ 

   

หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ
คุณภาพน้ า 

   

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
และพยากรณ์น้ า 

   

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน
เครื่องมือ 

   

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา 

   

หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุง
โครงการชลประทาน 

   

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
หัวงาน 
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หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน 

   

ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน 

   

ผู้อ านวยการส่วนการใช้น้ า
ชลประทาน 

   

หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น้ า
ชลประทาน  

   

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้
น้ าชลประทาน  

   

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้
น้ าชลประทาน  

   

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้
น้ าชลประทานที่ 1-8 

   

ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน้ าภาค  (8 
ภาค) 

   

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน  
1 

ระดับคะแนน  
2 

ระดับคะแนน 
 3 

ระดับคะแนน  
4 

ระดับคะแนน 
 5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / 
ผู้อ านวยส่วนบริหารจัดการ
น้ า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จดัสรรน้ า / หัวหน้ากลุ่ม
งานพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน้ า / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
/ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
อุทกวิทยาประยุกต์ / 
หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ
คุณภาพน้ า / หัวหน้ากลุ่ม

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 
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งานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ า / หัวหน้ากลุ่ม
งานมาตรฐานเครื่องมือ / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่ม
งานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน / หัวหน้ากลุ่ม
งานบ ารุงรักษาหัวงาน / 
หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน / 
ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน / 
ผู้อ านวยการส่วนการใช้น้ า
ชลประทาน / หัวหน้าฝ่าย
สถิติการใช้น้ าชลประทาน / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้
น้ าชลประทาน / หัวหน้า
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ า 
ชลประทาน / หัวหน้าสถานี
ทดลองการใช้น้ า
ชลประทานที่ 1-8/ 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน้ าภาค                
(8 ภาค) 
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ตัวช้ีวัด สบอ-10.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน  
 

ความหมายของตัวชี้วัด  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
      1. มิติด้านการท างาน เพ่ือสนองตอบด้านการท างาน หมายถึง 
          1.1 ทางกายภาพ เช่น สถานที่ท างานที่มีสภาพแวดล้อมดี มีความ
ปลอดภัย มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
          1.2 ทางการบริหารงาน ผู้บริหารมีคุณธรรม มีระบบการ
บริหารงานที่ดี การกระจายงานที่เหมาะสม ท างานแบบยืดหยุ่น มีข้อบังคับ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
          1.3 ทางการบริหารคน มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบ
คุณธรรม ข้าราชการได้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถ ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ มีความรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อองค์กร    
มีศักดิ์ศรี มีระบบทางก้าวหน้า มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม  
มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
       2. มิติด้านสังคม เพ่ือสนองต่อสภาพแวดล้อม หมายถึง บุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ มีความผูกพันธ์กับองค์กร มีการสื่อสารภายใน
องค์กรที่ดี มีกิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนากร เพื่อสาธารณ ประโยชน์ 
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ 
       3. มิติด้านส่วนตัว เพ่ือสนองตอบการด าเนินชีวิต หมายถึง บุคลากร   
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี  
ไม่มีความเครียด มีการพัฒนาด้านจิตใจ 
       4. มิติด้านเศรษฐกิจ เพ่ือสนองตอบด้านเศรษฐกิจ หมายถึง บุคลากร  
มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรแก่ฐานะ รู้จักบริหารจัดการด้านการเงินและ
หนี้สิน เก็บออม ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทั้งหมดของกรมชลประทาน 
 ความพึงพอใจดูจากระดับคะแนน 1-5 

เป้าประสงค์ สบอ-10   บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สูตรในการค านวณ (ผลรวมร้อยละค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ฝ่ายสวัสดิการ เป็นผู้ออกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายสวัสดิการ ส่วนบริหารงานบุคคล 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 80.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 86.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 77.40 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 
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ตัวช้ีวัด สบอ-10.3: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) 

ความหมายของตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management Assessment: KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็น
เลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของส านัก/
กอง หมวด 1-หมวด 6 โดยการตรวจประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บ
คลังความรู้ของส านัก/กอง ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับส านัก/
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 
(เกณฑ์การประเมินเป็นไปตามบันทึกส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ สบค.
1796/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555) 

เป้าประสงค์ สบอ-10.3  บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สูตรในการค านวณ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของ

ส านัก/กอง (KMA) หมวด 1-6 
หน่วยวัด คะแนน 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน/ทีมงานจัดการความรู้ส านัก/กอง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล (ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านัก-กอง/ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
 - - 2.59 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

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 
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ตัวช้ีวัด สบอ- 11.1 : ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของส้านักฯเทียบกับแผน 

ความหมายของตัวชี้วัด  แต่ละฝ่าย/ส่วน น าข้อมูลที่มีอยู่มาออกแบบและจัดระบบฐานข้อมูล
ของหน่วยงานตนเอง 

เป้าประสงค์ สบอ-11   มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการค านวณ ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของส านักฯเทียบกับแผน 
หน่วยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วน / รวบรวมให้ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา /  ผู้อ านวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ า 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา  

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 4 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการ
น้ า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ า 
(ตัวชี้วัดร่วม)  

   

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ า (ตัวชี้วัดร่วม) 

   

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ า (ตัวชี้วัดร่วม) 
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ระดับคะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
- มีข้อมูลครบทุกฐานข้อมูลในแต่ละส่วน 
- มีผู้รับผิดชอบข้อมูลของแต่ละส่วน 

2 
(1+2) 

- มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลของแต่ละส่วน 
- มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจนของแต่ละส่วน 

3 
(1+2+3) 

- มีการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดของส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา มี
ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลทั้งหมดของส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

4 
(1+2+3+4) 

- มีระบบฐานข้อมูลของส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า 
- สามารถเข้าถึง เลือกใช้ และแก้ไขฐานข้อมูลทั้งหมดได้ 
- สามารถแสดงผลได้ในรูปแบบตาราง กราฟ  

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

- สามารถวิเคราะห์ในกระบวนการทางอุทกวิทยา วิศวกรรม การเกษตร                  
จากระบบฐานข้อมูล 

- สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลในเชิงเวลาและพ้ืนที่ได้ 
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของกรมชลประทานได้ 
- จัดท าเอกสารการวิเคราะห์ (ให้ รธบ. ทราบ) ภายใน 15 กนัยายน 2556 
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ตัวช้ีวัด สบอ-11.2 : คุณภาพเว็บไซด์ของส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 
 

ความหมายของตัวชี้วัด  คุณภาพเว็บไซด์ของส านัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 คุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง ตามเกณฑ์ของศูนย์สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ สบอ-11 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการค านวณ ระดับความส าเร็จของคุณภาพ 
หน่วยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วนรวบรวมข้อมูลให้ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนอุทก
วิทยา 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 4 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 4 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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เกณฑ์ระดับคะแนนคุณภาพเว็บไซด์ของส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 

 
ระดับคะแนน 

 

 
รายละเอียดการด าเนินการ 

 

1 

-    มีเว็บไซต ์ส านัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้  
-    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างของหน่วยงาน 
-    มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัด 
-    มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลสามารถติดต่อได้  

2 
(1+2) 

-    มีผังเว็บไซต์ (Site Map) 
-    มีค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก/กอง ปีปัจจุบัน 
-    มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของส านัก/กอง 
-    มีการเชื่อมโยงจากหน้าหลักไปยังระบบของกรมชลประทาน 

o จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน 
o คลังความรู้ส านัก/กอง 
o ข้อมูลสถานการณ์น้ า  

3 
(1+2+3) 

-    การแสดงผลอักขระถูกต้อง อ่านออกได้ไม่ผิดเพี้ยน 
-    มีการเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง 
-    มีสัญลักษณ/์ปุ่มเชื่อมโยง (รูปภาพ/ข้อความ) ที่ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะ   

เชื่อมโยง   

4 
(1+2+3+4) 

- มีรูปแบบ โครงสร้าง ตัวอักษร ภาพเหมาะสม สื่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร  
- มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง 
- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี สะดวกต่อการเข้าถึง 

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

-    มีการเชื่อมโยงกลับไปหน้าหลักของกรมฯ ทุกหน้า 
-    มีระบบสืบค้นข้อมูล ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
-    มีระบบนับจ านวนผู้เข้าชมระบบ 
-    มีข้อมูลที่ทันสมัย 
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ตัวช้ีวัด สบอ-11.3: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online 

ความหมายของตัวชี้วัด การป้อนข้อมูลของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของส านักบริหาร
จัดการน้ า และอุทกวิทยา ในระบบติดตาม Online 

เป้าประสงค์ สบอ-11 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
สูตรในการค านวณ จ านวนของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online   X 100 

จ านวนของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามทั้งหมด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วนรวบรวมข้อมูลให้ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้ตั้งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
ปรับปรุงบ ารุงรักษา 

ข้อมูลพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา               
(ตัวชี้วัดร่วม) 

- - - 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 
2556) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา               
(ตัวชี้วัดร่วม) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
 95 

รอ้ยละ 
100 
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