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 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ 
กรมชลประทำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 
1. ค ารับรองระหว่าง 

นายทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  า   ผู้รับค ารับรอง 
  และอุทกวิทยา 

  และ 

1. นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า 
2. นายจเร ทองด้วง รักษาการผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
3. นายสมเจต พานทอง ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
4. นายเพิ่มพร โสภณางกูร ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
5. นายศุภชัย แก้วล าใย ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  าชลประทาน 
6. นายพลชัย กลิ่นขจร ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
   ภาคเหนือตอนบน 
7. นายจเร ทองด้วง ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
   ภาคเหนือตอนล่าง 
8. นายสงวน กันทะวงศ ์ ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
9. นายปกรณ ์ สุตสุนทร ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า        ผู้ท าค ารับรอง           
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
10. นายพิสิษฐ บ าเพ็ญกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
   ภาคกลาง 
11. นายทรงพล ก าลังเก่ง ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
   ภาคตะวันออก 
12. นายสมคิด สะเภาค า รักษาการผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
   ภาคตะวันตก 
13. นายสมชาย อ่ิมอยู่ ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
   ภาคใต้ 
14. นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (สบอ.) 
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2. ข้าพเจ้า (ผู้ท าค ารับรอง) ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั งจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนที่ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน  ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน 
มาตามแนบท้ายนี         
 

3. ค ารับรองนี ใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
โดยจะน าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองนี  ไปเชื ่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัล
ประจ าปี  

 
4. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่  กรอบการประเมินผล ตัวชี วัดผลการปฏิบัติราชการ น  าหนัก ข้อมูล

พื นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบ
ท้ายค ารับรองนี  

5. ข้าพเจ้า (ผู้ท าคับรับรอง) ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 4 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับผู้อ านวยการ
ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา ว่าจะมุ่งมั่น ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้ค ารับรองไว้ 

6. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรองได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
 
 

 
 
                                                                 

(นายทองเปลว กองจันทร์) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้รับค ารับรอง 
 
            
 
 
 
         (นายชัชชม  ชมประดิษฐ์)                                            (นายจเร  ทองด้วง)    
      ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า รักษาการผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
     ผู้ท าค ารับรอง                                                           ผู้ท าค ารับรอง 
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     (นายสมเจต  พานทอง)       (นายเพิ่มพร  โสภณางกูร) 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา        ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
          ผู้ท าค ารับรอง                                                              ผู้ท าค ารับรอง 
 
 
        (นายศุภชัย  แก้วล าใย)        (นายพลชัย  กลิ่นขจร) 
 ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  าชลประทาน ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
        ผู้ท าค ารับรอง  ภาคเหนือตอนบน 
          ผู้ท าค ารับรอง 
 
 
       (นายจเร  ทองด้วง)      (นายสงวน  กันทะวงศ์) 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
         ภาคเหนือตอนล่าง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
           ผู้ท าค ารับรอง   ผู้ท าค ารับรอง 
 
 
 
           (นายปกรณ์  สุตสุนทร)  (นายพิสิษฐ  บ าเพ็ญกิจ) 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า       ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง       ภาคกลาง 
          ผู้ท าค ารับรอง    ผู้ท าค ารับรอง 
 
 
 
          (นายทรงพล  ก าลังเก่ง)                             (นายสมคิด  สะเภาค า) 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า                  รักษาการผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า 
         ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก   
         ผู้ท าค ารับรอง  ผู้ท าค ารับรอง                                      
 
 
 
          (นายสมชาย  อิ่มอยู่)                           (นายพูลสวัสดิ์  แก้ววิมุติ) 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  า                        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (สบอ.)  
  ภาคใต้          ผู้ท าค ารับรอง 
       ผู้ท าค ารับรอง    
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แผนยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ 
 
1. วิสัยทัศน์ 
 “ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา เป็นองค์กรน าด้านการบริหารจัดการน  าอย่าง
บูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย” 
 
2. พันธกิจ 
 1. บริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
 2. สนับสนุนวิชาการในด้านการบริหารจัดการน  า และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากน  า 
 3. สนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน 
 4. พัฒนาฐานข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
 
3. ประเด็นยุทธศำสตร ์
 1. การบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
 2. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน  าตามภารกิจ 
 
4. แผนท่ียุทธศำสตร ์
 แผนที่ยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 มิติ 11 เป้าประสงค์ ดังนี  
 1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ   มี  3  เป้าประสงค์ 
 2. มิติคุณภาพการให้บริการ   มี  1  เป้าประสงค์ 
 3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี  4  เป้าประสงค์ 
 4. มิติการพัฒนาองค์กร   มี  3  เป้าประสงค์ 
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แผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ

1. มีปริมาณน  าเก็บ
กักและพื นที่

ชลประทานเพิ่มขึ น

2. ทุกภาคส่วน
ได้รับน  าอย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม

3. ความสูญเสียที่
ลดลง อันเนื่องจาก
ภัยอันเกิดจากน  า

4. มีจ านวนพื นที่ท า
การเกษตรในเขต

ชลประทานที่เหมาะสม

5. อาคาร
ชลประทาน
อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

7. คุณภาพ
น  าได้เกณฑ์
มาตรฐาน

8. การก่อสร้าง
 ่อมแ มและ
ปรับปรุง แล้ว

เสร็จตาม
แผนงาน

9. การเตรียม
ความพร้อมก่อน

การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แผนงาน

10. 
ประชาชน 
ชุมชน และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วม

11. มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

12. มีการวางแผนและการ
ด าเนินการบริหารจัดการน  าที่ดี

15. ระบบการ
บริหารงานมี
ประสิทธิภาพ

16. บุคลากรมีสมรรถนะและ
ขวัญก าลังใจในการท างาน

17. มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม

13. มีผลการศึกษา วิจัย
และพัฒนาสนบัสนนุการ

ด าเนินงาน

14. มีระเบียบและ
ก หมายที่ทันสมัย

6. ผู้ใช้น  าได้รับ
ความพึงพอใจจาก

การบริหารน  า

สบอ-10. บุคลากรมีสมรรถนะ
และขวัญก าลังใจในการท างาน

สบอ-8. มีผลการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาเพื่อ

สนับสนนุการด าเนินงาน

สบอ-9. ระบบการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ

สบอ-1. ทุกภาคส่วนได้รับน  า
อย่างทั่วถึง

สบอ-2.ความสูญเสียที่ลดลง อัน
เนื่องจากภัยอันเกิดจากน  า

สบอ-3. เขื่อนมีสภาพ ม่ันคง
ปลอดภัย

สบอ-7. มีการวางแผนและการ
ด าเนินการบริหารจัดการน  าที่ดี

สบอ-5. อาคารชลประทานอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน

สบอ-6. คุณภาพน  าได้
เกณฑ์มาตรฐาน

แผนท่ียุทธศำสตร์กรมชลประทำน

สบอ-4. ผู้รับบริการภายในกรม มี
ความพึงพอใจ

สบอ-11. มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม
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เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดและกำรให้น  ำหนักตัวชี วัดของส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ (สบอ.) 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด น  ำหนัก 

สบอ-1 ทุกภาคส่วนได้รับน  าอย่างทั่วถึง สบอ-1.1 จ านวนของพื นที่ชลประทานที่ได้รับน  า ต่อ
พื นที่เป้าหมาย  

7.00% 

สบอ-2 ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัย
อันเกิดจากน  า 

สบอ-2.1 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

7.00% 

สบอ-3 เขื่อนมีสภาพ มั่นคง ปลอดภัย สบอ-3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาดัชนี
ความเสี่ยงของเขื่อนขนาดใหญ่ 

3.50% 

สบอ-3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ
บ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 

3.50% 

สบอ-4 ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมี
ความพึงพอใจ  

สบอ-4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใน 

3.50% 

สบอ-4.2 ระดับความพึงพอใจต่อการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการใช้น  าชลประทาน 

3.50% 

สบอ-5 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

สบอ-5.1 ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

3.50% 

สบอ-5.2 ร้อยละของการสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.50% 

สบอ-5.3 ร้อยละของระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภัยที่
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.50% 

สบอ-5.4 ร้อยละของป้ายเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์น  าที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.50% 

สบอ-6 คุณภาพน  าได้เกณฑ์มาตรฐาน สบอ-6.1 จ านวนครั งที่ตรวจพบคุณภาพน  าต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานในแม่น  าสายส าคัญ 

7.00% 

สบอ-7 มีการวางแผนและการด าเนินการ 
บริหารจัดการน  าที่ดี 

สบอ-7.1 ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง  

7.00% 

สบอ-8 มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  

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

7.00% 

สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สบอ-9.1 จ านวนงานของความส าเร็จในการจัด ื อ
จัดหา 

3.50% 

สบอ-9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน 

3.50% 

สบอ-9.3  ร้อยละของการบริหารงบประมาณงาน
ปรับปรุงระบบชลประทาน 
 

3.50% 

สบอ-9.4 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.50% 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด น  ำหนัก 

รายจ่ายงบด าเนินงาน 
สบอ-10 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

สบอ-10.1 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง  

3.50% 

สบอ-10.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

3.50% 

สบอ-10.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ
จัดการความรู้ (KMA) 

3.50% 

สบอ-11 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
 

สบอ-11.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ฐานข้อมูลของส านักฯเทียบกับแผน 

5.50% 

สบอ-11.2 คุณภาพเว็บไ ต์ของส านักบริหารจัดการ
น  าและอุทกวิทยา  

3.50% 

สบอ-11.3 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตามOnline 

3.50% 

 รวม 100% 
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ตัวชี วัด น  ำหนัก 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

สบอ-1.1 จ านวนของพื นที่ชลประทานที่ได้รับน  า 
ต่อพื นที่เป้าหมาย 
สบอ-2.1 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
สบอ-3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาดัชนี
ความเสี่ยงของเขื่อนขนาดใหญ่ 
สบอ-3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ
บ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 
สบอ-4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใน 
สบอ-4.2 ระดับความพึงพอใจต่อการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการใช้น  าชลประทาน 
สบอ-5.1 ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
สบอ-5.2 ร้อยละของการสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สบอ-5.3 ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สบอ-5.4 ร้อยละของป้ายเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์น  าท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สบอ-6.1 จ านวนครั งที่ตรวจพบคุณภาพน  าต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานในแม่น  าสายส าคัญ 
สบอ-7.1 ระดับความส าเร็จของการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง  
สบอ-8.1 จ านวนของการจัดท าโครงการศึกษาวิจัย
และพฒันา (ที่ผ่าน วช.) 
สบอ-9.1 จ านวนงานของความส าเร็จในการจัด ื อ
จัดหา 
สบอ-9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน 
สบอ-9.3  ร้อยละของการบริหารงบประมาณงาน
ปรับปรุงระบบชลประทาน 
สบอ-9.4 ร้อยละของอัตราการเบกิจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบด าเนินงาน 
 

7.00% 
 

7.00% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

7.00% 
 

7.00% 
 

7.00% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 
 

34.940
ล้านไร ่
1.350 

 
1 
 

1 
 

65 
 

65 
 

80 
 

80 
 

60 
 

80 
 

5 
 

1 
 

50 
 

4 
 

74 
 

78 
 

75 

34.955 
ล้านไร ่
1.050 

 
2 
 

2 
 

70 
 

70 
 

85 
 

85 
 

70 
 

85 
 

4 
 

2 
 

75 
 

5 
 

77 
 

81 
 

80 

34.970 
ล้านไร ่
0.750 

 
3 
 

3 
 

75 
 

75 
 

90 
 

90 
 

80 
 

90 
 

3 
 

3 
 

100 
 

6 
 

80 
 

84 
 

85 
 
 

34.985 
ล้านไร ่
0.450 

 
4 
 

4 
 

80 
 

80 
 

95 
 

95 
 

90 
 

95 
 

2 
 

4 
 

100 
(15 ก.ย.) 

7 
 

83 
 

87 
 

90 
 
 

35.000 
ล้านไร ่
0.150 

 
5 
 

5 
 

85 
 

85 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1 
 

5 
 

100 
(1 ก.ย.) 

8 
 

86 
 

90 
 

95 
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ตัวชี วัด น  ำหนัก 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 1 

ระดับ 
คะแนน 2 

ระดับ 
คะแนน 3 

ระดับ 
คะแนน 4 

ระดับ 
คะแนน 5 

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 คุณภาพเว็บไ ต์ของส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา 
สบอ-11.3 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตามOnline 
                                              รวม 

3.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

5.50% 
 

3.50% 
 

3.50% 
 

100% 

60 
 

65 
 

1.00-
1.50 

1 
 

1 
 

80 
 
 

65 
 

70 
 

1.51-
2.00 

2 
 

2 
 

85 
 
 

70 
 

75 
 

2.01-
2.50 

3 
 

3 
 

90 
 
 

75 
 

80 
 

2.51-
3.00 

4 
 

4 
 

95 
 
 

80 
 

85 
 

3.01-
5.00 

5 
 

5 
 

100 
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รำยละเอียดตัวชี วัด 
 

ตัวชี วัด สบอ-1.1 :  จ ำนวนพื นที่บริหำรจัดกำรน  ำในเขตชลประทำน (cropping intensity)    
 

ความหมายของตัวชี วัด  จ านวนพื นที่บริหารจัดการน  าในเขตชลประทาน หมายถึง จ านวนพื นที่
เพาะปลูก ได้แก่  นาข้าว  พืชผัก  พืชไร่  ผลไม้  ไม้ยืนต้น  รวมทั ง
พื นที่บ่อปลา  บ่อกุ้ง  ที่ท าการผลิตสินค้าการเกษตร  ในเขตบริการน  า
จากคลองชลประทาน  จ านวน 23.925  ล้านไร่ จากพื นที่ท าการ
เกษตรกรรมทั งหมดของประเทศไทยในแต่ละปี  จ านวนประมาณ 131 
ล้านไร่ โดยพื นที่นอกเขตคลองชลประทานจะอาศัยน  าฝนท าการเกษตร
เป็นหลัก 

เป้าประสงค์ สบอ-1 ทุกภาคส่วนได้รับน  าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
สูตรในการค านวณ  [(จ านวนพื นที่ท่ีท าการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง + 

จ านวนพื นที่ท่ีท าการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูฝน)] 
หน่วยวัด ล้านไร่ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล 1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด ที่มีจ านวนพื นที่บริหารจัดการ
น  าในเขตชลประทานในแต่ละจังหวัด รวบรวมจ านวนพื นที่ที่ท าการผลิต
สินค้าเกษตร รายงานส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา                                 
2. ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา รวมข้อมูลทั ง 76 จังหวัด 
รายงานผู้บริหารกรมและเผยแพร่ลง Web Site http://www.rid.go.th/ 
3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากแต่ละพื นที่เริ่มท าการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพื นที่เพาะปลูกปี
ละหลายครั ง แต่การจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั ง ครั งแรก ฤดูแล้ง
ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนพฤษภาคม ในปีถัดไป โดยงวดสุดท้ายจะ
สิ นสุด ณ สิ นเดือนพฤษภาคม   เป็นตัวเลขพื นท่ีรวมที่ท าการผลิตสินค้า
การเกษตรในเขตชลประทานในฤดูแล้ง     
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 
4. รายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่ฤดูฝน   เริ่มจากเดือนมิถุนายน และเพ่ิมขึ น
เรื่อย ๆ โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝน ณ สิ นเดือนตุลาคม  เป็นตัวเลขพื นท่ีรวม
ที่ท าการผลิตสินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูฝน
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนการใช้น  าชลประทาน 
ผู้ตั งเป้าหมาย อธิบดีกรมชลประทาน 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน  า 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน  า            
(ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน 
32.5 ล้านไร ่
ผลด าเนินการ 

34.213 ล้านไร่ 

แผนงาน 
32.5 ล้านไร ่
ผลด าเนินการ 

34.970 ล้านไร่ 

แผนงาน 
35.0 ล้านไร่ 
ผลด าเนินการ 

36.793 ล้านไร่ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน  
1 

ระดับคะแนน  
2 

ระดับคะแนน 
 3 

ระดับคะแนน 
 4 

ระดับคะแนน 
 5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จั ดการน  า และ อุทกวิทยา 
ผู้ อ า น วยการส่ วนบริ ห า ร
จัดการน  า /หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน  า  /  หั วหน้ าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน  า (ตัวชี วัด
ร่วม) 

34.940 
 ล้านไร่ 

34.955 
ล้านไร่ 

34.970 
 ล้านไร่ 

 

34.985 
 ล้านไร่ 

35.000 
ล้านไร่ 
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                พื นที่เพาะปลูกข้าวทีเ่สียหายทั งหมด    × 100 
                     พื นที่เพาะปลูกข้าวทั งหมด               

ตัวชี วัด สบอ-2.1 :  ร้อยละของมูลค่ำควำมเสียหำยของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทำนจำกอุทกภัย
และภัยแล้ง  
 

ความหมายของตัวชี วัด ข้าวนาปรังและข้าวนาปีที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองส่งน  าชลประทาน จาก
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั งในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม) ที่ได้รับการป้องกันด้วย
ระบบคลองระบายน  า คันกั นน  า และเครื่องสูบน  า ในยามน  าหลากมากกว่ า
ปกติในฤดูฝน และในฤดูแล้งที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทาง
การเกษตรที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกในเขตชลประทาน โดยนาข้าวเสียหาย
จะหมายถึงไม่มีข้าวให้เก็บเกี่ยวหลังจากที่ได้ท าการเพาะปลูกไปแล้ว ทั งนี  ไม่
รวมความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช และแมลงศัตรู 
หมายเหตุ :   1. ไม่รวมนาปรังครั งท่ี 2 และนาปีต่อเนื่อง 
                 2. ประเมินถึงวันที่ 30 กันยายน (รวม 11 เดือน) 
                 3. ผลการประเมิน ตัวเลขยิ่งน้อย ยิ่งดี 

เป้าประสงค์ สบอ-2 ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน  า 
สูตรในการค านวณ 
 
 

 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล 1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด ที่มีจ านวนพื นที่บริหารจัดการน  า
ในเขตชลประทานในแต่ละจังหวัด  รวบรวมจ านวนพื นที่ท่ีท าการผลิตสินค้า
เกษตร  รายงานส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา  
2. ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา รวมข้อมูลทั ง 76 จังหวัด              
รายงานผู้บริหารกรมและเผยแพร่ลง Web Site http:// www. rid.go.th/ 
3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากแต่ละพื นที่เริ่มท าการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพื นที่เพาะปลูกปีละ
หลายครั ง แต่การจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั ง ครั งแรก ฤดูแล้งตั งแต่
เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนพฤษภาคม ในปีถัดไป โดยงวดสุดท้ายจะสิ นสุด  
ณ สิ นเดือนพฤษภาคม  เป็นตัวเลขพื นท่ีรวมที่ท 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. รายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่ฤดูฝนเริ่มจากเดือนมิถุนายนและเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ 
โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝน ณ สิ นเดือนตุลาคมเป็นตัวเลขพื นที่รวมที่ท าการผลิต
สินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูฝน 
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนการใช้น  าชลประทาน 
ผู้ตั งเป้าหมาย อธิบดีกรมชลประทาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการจัดสรรน  า 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบรหิารจดัการ

น  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการ

ส่วนบริหารจัดการน  า / หัวหน้า

กลุ่มงานจัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์

ปฏิบัติการจัดสรรน  า (ตัวชี วัด

ร่วม) 

แผนงาน 
ร้อยละ 0.045 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 1.963 

แผนงาน 
ร้อยละ 0.045 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 0.056 

แผนงาน 
ร้อยละ 0.150 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 0.0554 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน  
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน  า  
(ตัวชี วัดร่วม) 

ร้อยละ 
1.350 

ร้อยละ 
1.050 

ร้อยละ 
0.750 

ร้อยละ 
0.450 

ร้อยละ 
0.150 
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ตัวชี วัด สบอ-3.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำดัชนีควำมเสี่ยงของเขื่อนขนำดใหญ่ 
ความหมายของตัวชี วัด  เขื่อนขนาดใหญ่หมายถึงอาคารชลประทานที่มีหน้าที่ ในการกักเก็บน  า 

(Storage Dam) ที่มีความจุที่ระดับเก็บกักเกิน 100.00 ล้าน ลบ.ม. 
 ดัชนีความเสี่ยงของเขื่อนใหญ่ เป็นการประเมินสภาพความเสี่ยงของเขื่อนโดย
การตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตา ึ่งที่พัฒนาจากวิธีการตรวจสภาพเขื่อนโดยวิธี
ดัชนีภาพ (Condition  Index; CI) 

เป้าประสงค์ สบอ-3 เขื่อนมีสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
สูตรในการค านวณ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาดัชนีความเสี่ยงของเขื่อนขนาดใหญ่ 
หน่วยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

ส านักชลประทานที่ ๑-๑๗/ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด 
(Owner) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา/ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน 

ข้อมูลพื นฐาน ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา/
ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน  

แผนงาน 
ระดับคะแนน ๕ 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน ๕ 

แผนงาน 
ระดับคะแนน ๕ 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน ๕ 

แผนงาน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลด าเนินการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ 2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน  
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา/
ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน  
5 
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ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำดัชนีควำมเสี่ยงของเขื่อนขนำดใหญ่ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 

 รวบรวมข้อมูลพื นฐานที่จะน ามาพัฒนาเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยง 
- ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเข่ือน 

- ข้อมูลปริมาตรน  าและระดับน  าในอ่างเก็บน  า 

- ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา 

2 

(1+2) 

 ศึกษาเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยง 

- ค านิยามดัชนีความเสี่ยง 

- ตรวจเอกสารเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยง 

- ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยง 

- หลักเกณฑ์การจัดล าดับความเสี่ยง 

3 

(1+2+3) 
 วิเคราะห์เกณฑ์ดัชนีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเขื่อน 

- เลือกเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยงที่เหมาะสมส าหรับเขื่อนของกรมชลประทาน 

4 

(1+2+3+4) 

 ร่างเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยงปลอดภัยเขื่อน (ประชุม ผชช.) 
- จัดท าร่างเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยง 

- เชิญประชุมผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 

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

- สรุปและจัดท าเกณฑ์ดัชนีความเสี่ยงของเขื่อนที่เหมาะสมส าหรับกรมชลประทาน 
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ตัวชี วัด สบอ-3.2 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือบ ำรุงรักษำเขื่อนดินและอำคำรประกอบ 
ความหมายของตัวชี วัด  เขื่อนดินหมายถึงอาคารชลประทานที่มีวัสดุในการบดอัดเป็นดิน มี

หน้าที่ในการกักเก็บน  า (Storage Dam)  

 อาคารประกอบหมายถึงอาคารชลประทานประกอบเขื่อน ได้แก่ ท านบ
ดิน อาคารท่อระบายน  าลงล าน  าเดิน/อาคารท่อส่งน  า (Outlet) อาคาร
ระบายน  าล้น (Spillway) 
 คู่มือบ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบหมายถึงคู่มือส าหรับ
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูและบ ารุงรักษาหัวงานที่เป็นเขื่อนกักเก็บน  า เพ่ือใช้ใน
การดูแลบ ารุงรักษา  

เป้าประสงค์ สบอ.-3 เขื่อนมีสภาพมั่นคง ปลอดภัย 

สูตรในการค านวณ ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือบ ารุงรักษาเข่ือนดินและอาคารประกอบ 

หน่วยวัด ระดับ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 

ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด (Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา/ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน 

ข้อมูลพื นฐำน ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น  าและอุทกวิทยา/ผู้อ านวยการ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
(ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

เป้ำหมำย(ปีงบประมาณ 2557) ระดับ
คะแนน 

1 

ระดับ
คะแนน 

2 

ระดับ
คะแนน 

3 

ระดับ
คะแนน 

4 

ระดับ
คะแนน 

5 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น  าและอุทกวิทยา/ผู้อ านวยการ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 

ระดับ
คะแนน ๑ 

ระดับ
คะแนน ๒ 

ระดับ
คะแนน ๓ 

ระดับ
คะแนน ๔ 

ระดับ
คะแนน ๕ 
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ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือบ ำรุงรักษำเขื่อนดินและอำคำรประกอบ 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 

  รวบรวมข้อมูลพื นฐานที่จะน ามาจัดท าคู่มือบ ารุงรักษาเข่ือน 
- ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเข่ือน 

- รวบรวมภาพถ่ายที่เก่ียวข้องจาก Website และจากฐานข้อมูลจากส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน 

2 

(1+2) 

  ศึกษาวิธีการบ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 

- ค านิยามการดูแลบ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 

- ตรวจเอกสารแนวทางการดูแลบ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 

3 

(1+2+3) 
  ร่างคู่มือบ ารุงรักษาเข่ือนดินและอาคารประกอบ 

- จัดท าร่างรูปเล่มคู่มือบ ารุงรักษาเข่ือนดินและอาคารประกอบ 

4 

(1+2+3+4) 
  น าเสนอร่างคู่มือบ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ (ประชุม ผชช.) 
- เชิญประชุมผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 

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

- สรุปและจัดท ารูปเล่มคู่มือบ ารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 
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ตัวชี วัด สบอ-4.1:  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรภำยใน 

ความหมายของตัวชี วัด  ผู้รับบริการภายในของส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา หมายถึง  
ผู้รับบริการของส านักชลประทานที่ 1 -17 ด้วย 

 การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักบริหารจัดการน  าและ
อุทกวิทยา  

เป้าประสงค์ สบอ-4 ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ 
สูตรในการค านวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปร้อยละ ÷ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด)  
หน่วยวัด ร้อยละ  
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล งานธุรการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลส ารวจ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา  

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 96.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 87.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 85.00 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ร้อยละ  
65    

ร้อยละ 
 70    

ร้อยละ  
75    

ร้อยละ 
 80   

ร้อยละ  
85    
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ตัวชี วัด สบอ-4.2 :  ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้น  ำชลประทำน 
 

ความหมายของตัวชี วัด  ระดับความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้น  า
ชลประทาน หมายถึง  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศึกษาวิจัยและสถิติด้านการใช้น  า
ชลประทาน ผ่านวารสารข่าวเกษตรชลประทาน โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี  

      1. ความพึงพอใจ แบ่งเป็น พึงพอใจมาก ,พึงพอใจ และ พึงพอใจน้อย 
      2. ความไม่พึงพอใจ แบ่งเป็น ไม่พึงพอใจ และ ไม่พึงพอใจมาก 
 ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภายในกรมชลประทานส่วนกลาง, ส านัก

ชลประทานที่  1 -17, โครงการส่งน  าและบ ารุ งรักษา, โครงการ
ชลประทาน  

เป้าประสงค์ สบอ-4 เป็นผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ 
สูตรในการค านวณ (ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปร้อยละ  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด) 
หน่วยวัด ร้อยละ  
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ฝ่ายเผยแพร่การใช้น  าชลประทาน ส่วนการใช้น  าชลประทาน จัดท าวารสาร
ข่าวเกษตรชลประทานโดยออกเป็นรายไตรมาส และจัดส่งให้หน่วยงานภายใน
กรมชลประทานทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ห้องสมุดสถานศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจ และท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยแนบ
แบบส ารวจไปกับวารสารข่าวเกษตรชลประทานฉบับประจ าเดือน         
เมษายน – มิถุนายน  

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนการใช้น  าชลประทาน 
ผู้ตั งเป้าหมาย ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากบัดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนการ
ใช้น  าชลประทาน / หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น  าชลประทาน 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

ผู้อ านวยการส านักบรหิารจดัการ

น  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการ 

ส่วนการใช้น  าชลประทาน / 

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น  า

ชลประทาน  

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 
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ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  า
ชลประทาน / หัวหน้าฝ่าย
เผยแพร่การใช้น  าชลประทาน 
(ตัวชี วัดร่วม) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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ตัวชี วัด สบอ-5.1 :  ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  

ความหมายของตัวชี วัด  อาคารชลประทาน หมายถึง รายการตามบัญชีรายการของส านัก
ชลประทาน ประกอบด้วย เขื่อน ฝาย คลอง เขื่อนระบายน  า คลองส่ง
น  า คลองระบายน  า ประตูระบายน  า คันกั นน  า อาคารในคลอง
ชลประทาน โรงสูบน  า 

 อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หมายถึง อาคารที่อยู่ใน
สภาพไม่ช ารุดเสียหายในปริมาณมากและสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่
ก าหนด 

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

ชลประทานทั งหมด) x 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ส านักชลประทานส่งข้อมูลให้ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
ปรับปรุงบ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
บ ารุงรักษาระบบชลประทาน  

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา (ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน 
ร้อยละ 95 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 97.19 

แผนงาน 
ร้อยละ 95 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 96.11 

แผนงาน 
ร้อยละ 100 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 97.21 
หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
หัวงาน  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน 

- - - 
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เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา /
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา (ตัวชี วัดร่วม) 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ  
90 

 
 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ 
 100 

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
หัวงาน  

     

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน   21 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

                                                                                                                                                  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

ตัวชี วัด สบอ-5.2 :  ร้อยละของกำรสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 

ความหมายของตัวชี วัด  การสอบเทียบ  หมายถึง การสอบเทียบอุปกรณ์ (เครื่องวัดระดับน  า
และเครื่องวัดน  าฝน) เครื่องมือที่ส่งมาให้ตรวจสอบ หรือ ่อมแ ม 

 สภาพพร้อมใช้งานหมายถึง เครื่องมือที่อยู่ในสภาพไม่ช ารุดเสียหายและ
สามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่ก าหนด 

เป้าประสงค์ สบอ-๕.2 อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สูตรในการค านวณ (จ านวนอุปกรณท์ี่สอบเทียบได้ ÷ จ านวนอุปกรณท์ี่ส่งมาสอบเทียบทั งหมด) 

× ๑๐๐ 
หน่วยวัด ร้อยละ  
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนอุทก
วิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

ผู้อ านวยการส านักบรหิารจดัการ

น  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการ 

ส่วนอุทกวิทยา / หัวหน้ากลุม่งาน

มาตรฐานเครื่องมือ  

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา/ 
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน
เครื่องมือ (ตัวชี วัดร่วม) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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ตัวชี วัด สบอ-5.3 : ร้อยละของระบบพยำกรณ์เพื่อเตือนภัยท่ีอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 

ความหมายของตัวชี วัด  ระบบพยากรณ์เ พ่ือเตือนภัย หมายถึง ระบบที่ใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ใช้ข้อมูลการตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติจากระบบโทรมาตร 
เพ่ือคาดการณ์ระดับน  า อัตราการไหลของน  าในล าน  าในลุ่มน  า ข้อมูลจาก
การคาดการณ์ดังกล่าว ใช้ประกอบการตัดสินใจ บริหารจัดการน  า ทั งใน
ภาวะปกติและในภาวะช่วงฤดูน  าหลาก ช่วยบรรเทาอุทกภัย และการ
เตือนภัยทางน  า  

 ระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หมายถึง ระบบที่
สามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีความแม่นย าในการคาดการณ์หรือ
พยากรณ์น  า 

 ระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภัยโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือ
โปรแกรมต่างๆ ได้แก่ MIKE/ROM/RIVER/SOBEK/INFOWORKS RS 
and FLOODWORKS 

เป้าประสงค์ สบอ-5.3 อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สูตรในการค านวณ (จ านวนระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  จ านวน

ระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภัยทั งหมด) X 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือนตั งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน รวม 6 เดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ระบบโทรมาตรทุกโครงการ 
วิธีการเก็บข้อมูล 
ระบบรับส่งข้อมูลโดยระบบโทรมาตร (Telemetry System) แบบเวลาจริง 
(Real Time Operation) และรายงานการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของระบบพยากรณ์เพ่ือเตือนภัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ศูนย์โทรมาตรเพ่ือบริหารจัดการน  า/ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน  า/ ผู้อ านวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น  า / หัวหน้า
ศูนย์โทรมาตรเพ่ือบริหารจัดการน  า 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงาน

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
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จัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน  า/ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น  า / 
หัวหน้าศูนย์โทรมาตรเพ่ือ
บริหารจัดการน  า 

- - - 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน  า/ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น  า / 
หัวหน้าศูนย์โทรมาตรเพ่ือ
บริหารจัดการน  า (ตัวชี วัด
ร่วม) 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 70  ร้อยละ 80  ร้อยละ 90  ร้อยละ 100  
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ตัวชี วัด สบอ-5.4 : ร้อยละของป้ำยเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์น  ำที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 

ความหมายของตัวชี วัด  การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น  า หมายถึง การบันทึกข้อมูลน  าฝน 
น  าท่า พร้อมรายงานข้อมูลปัจจุบัน 

 สภาพพร้อมใช้งาน หมายถึง ป้ายที่อยู่ในสภาพไม่ช ารุดเสียหายและ
สามารถใช้งานได้ ตามหน้าที่ที่ก าหนด 

เป้าประสงค์ สบอ-5 อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สูตรในการค านวณ (จ านวนป้ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น  าที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

÷ จ านวนป้ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น  าทั งหมด) x 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน ตั งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน รวม 6 เดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ศูนย์อุทกวิยาและบริหารน  าภาคต่างๆ / ส่วนอุทกวิทยา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ศูนย์อุทกวิยาและบริหารน  าภาคต่างๆ / ส่วนอุทกวิทยา 

ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนอุทก
วิทยา / ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน  าภาคต่างๆ 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน  าภาคต่างๆ 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน  าภาคต่างๆ 
(ตัวชี วัดร่วม) 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 85  ร้อยละ 90  ร้อยละ 95  ร้อยละ 100  

 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน   25 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

                                                                                                                                                  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

ตัวชี วัด สบอ-6.1 :  จ ำนวนครั งที่ตรวจพบคุณภำพน  ำต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนในแม่น  ำสำยส ำคัญ 
 

ความหมายของตัวชี วัด  คุณภาพน  าที่ประเมินในแม่น  าสายส าคัญ ได้แก่ เจ้าพระยา ท่าจีน และ
แม่กลอง 

 คุณภาพน  า พิจารณาจาก กรณีน  าเค็ม ณ จุดควบคุม ในช่วงหน้าแล้ง 
 ส่วนอุทกวิทยา เป็นผู้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ สบอ-6 คุณภาพน  าได้เกณฑ์มาตรฐาน 
สูตรในการค านวณ จ านวนครั งที่ตรวจพบคุณภาพน  าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในแม่น  าสายส าคัญ 

ในช่วงหน้าแล้งที่ก าหนด 
หน่วยวัด ครั ง 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายฤดู  (หน้าแล้งระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ความถี่ในการตรวจวัด 
6 ครั ง/เดือน) โดยก าหนดแผนการตรวจวัดจากมาตราน  าน่านน  าไทย
ประจ าปี ของกรมอุทกศาสตร์ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน  า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน  า/ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วนอุทก
วิทยา  

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน 
4 ครั ง 

ผลด าเนินการ 
0 ครั ง 

แผนงาน 
4 ครั ง 

ผลด าเนินการ 
0 ครั ง 

แผนงาน 
1 ครั ง 

ผลด าเนินการ 
0 ครั ง 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี วัดร่วม) 

5 ครั ง 4 ครั ง 3 ครั ง 
        

2 ครั ง 1 ครั ง 
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ตัวชี วัด สบอ-7.1 :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรชลประทำนในฤดูแล้ง  
 

ความหมายของตัวชี วัด  (ขอข้อมูลจากส านักฯ ให้ในระดับกรม) 

เป้าประสงค์ สบอ-8 มีการวางแผนและการด าเนินการบริหารจัดการน  าที่ดี 
สูตรในการค านวณ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง 
หน่วยวัด ระดับ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล
และรายงาน 

รายสัปดาห์ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

โครงการชลประทาน/ส่วนการใช้น  าชลประทาน/ศูนย์ประมวลฯ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนบริหารจัดการน  า 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด
(Owner) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน  า 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้ากลุ่ม
งานจัดสรรน  า / หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า 
(ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน  
3 

ระดับคะแนน 
 4 

ระดับคะแนน 
 5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้ากลุ่ม
งานจัดสรรน  า / หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า 
(ตัวชี วัดร่วม) 

1 2 3 4 5 
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ระดับควำมส ำเร็จของกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรชลประทำนในฤดูแล้ง  

 
ระดับคะแนน 

 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
 

-  มีการคาดการณ์ปริมาณน  าต้นทุนในการจัดสรรน  า 
-  มีการวางแผนการจัดสรรน  า ส าหรับกิจกรรมการใช้น  าภาคการเกษตร 
-  มีการวางแผนการจัดสรรน  า ส าหรับกิจกรรมการใช้น  านอกภาคการเกษตร 

2 
(1+2) 

-  มีข้อมูลรายละเอียดการด าเนินงานการบริหารจัดการน  าเบื องต้นในภาพรวม 
-  มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับกรม / จังหวัดใน
ระดับจังหวัด / กลุ่มเกษตรกรในระดับโครงการหรือแฉกส่งน  า 

-  มีข้อมูล / เอกสารแสดงรายละเอียดการบริหารจัดการน  าในช่วงฤดูแล้ง 

3 
(1+2+3) 

-  มีข้อมูล / เอกสารแสดงรายละเอียดการติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูก
รายสัปดาห์ 
-  มีข้อมูล / เอกสารแสดงการตรวจวัดปริมาณน  าเข้าสู่ระบบชลประทานรายวัน 
-  มีตารางการค านวณวิเคราะห์การใช้น  า ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรายสัปดาห์ 
-  มีตารางการติดตามการจัดสรรน  าทุกสัปดาห์ / การปรับแผนการจัดสรรน  า
ตามสภาพจริง 

4 
(1+2+3+4) 

-  มีข้อมูล/ เอกสารผลการจัดสรรน  ารายสัปดาห์ เมื่อสิ นสุดฤดูแล้ง 
-  มีการติดตาม/ประเมินผลการจัดสรรน  า เพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ 

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

- จัดท าบทสรุปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชลประทาน (ร้อยละ)  สรุปปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน  า 
- จัดท ารูปเล่มเสนอ รธบ. ส านัก กน.ผง. ภายในเดือนสิงหาคม 2557 
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ตัวชี วัด สบอ-8.1  : จ ำนวนของกำรจัดท ำโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ (ที่ผ่ำน วช.) 
 

ความหมายของตัวชี วัด  โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานของ
ส านักฯ ให้ดีขึ น  

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

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วน/กลุ่มรวบรวมส่งให้ส่วนการใช้น  าชลประทานจัดเก็บ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนการใช้น  าชลประทาน/ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า / หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการ
บริหารจัดการน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า / ผู้อ านวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ / หัวหน้ากลุ่ม
งานตะกอนและคุณภาพน  า / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น  า 
/ ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน
บ ารุงรักษาระบบชลประทาน / ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน / 
ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  าชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น  า
ชลประทาน / หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานที่ 1-8 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น  าและอุทกวิทยา  

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ร้อยละ 100 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า  - - - 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า  - - - 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหาร
จัดการน  า  

- - - 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า - - - 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา  - - - 
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หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ
คุณภาพน  า  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น  า 

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน  

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน  - - - 
หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน  

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน  

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  า
ชลประทาน 

- - - 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น  า
ชลประทาน  

- - - 

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น  า
ชลประทานที่ 1-8 

- - - 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 2557) ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น  าและอุทกวิทยา  

50% 75% 100% 100% 
(15 ก.ย.) 

100% 
(1 ก.ย.) 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า       

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า       

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหาร
จัดการน  า  

     

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า      

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา       

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์  
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หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ
คุณภาพน  า  

     

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น  า 

     

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

     

หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน  

     

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน       

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน  

     

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน  

     

ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  า
ชลประทาน 

     

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น  า
ชลประทาน  

     

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น  า
ชลประทานที่ 1-8 
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ตัวชี วัด สบอ-9.1 : จ ำนวนงำนของควำมส ำเร็จในกำรจัดซื อจัดหำ 
 

ความหมายของตัวชี วัด  ไม่นับงบประมาณท่ีจัดสรรให้กับหน่วยงานอื่น 
 ไม่นับงบประมาณท่ีเหมารวม (ล่ า  า) 
 จ านวนงานของความส าเร็จใจการจัด ื อจัดหา 

เป้าประสงค์ สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
หน่วยวัด จ านวน (สัญญา) 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน รายปี (จ านวนสัญญาทั งหมด 8 สัญญา) 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล จากการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป / ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า / ผู้อ านวยการส่วน
ความปลอดภัยเขื่อน 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  า
และอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน 
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า    
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า    
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า    
ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน    
เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 2557) ระดับคะแนน 

1 
ระดับคะแนน 

2 
ระดับคะแนน 

3 
ระดับคะแนน 

4 
ระดับคะแนน 

5 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  า
และอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (ตัวชี วัดร่วม) 

จ านวน 4 
สัญญา 

จ านวน 5 
สัญญา 

จ านวน 6 
สัญญา 

จ านวน 7 
สัญญา 

จ านวน 8 
สัญญา 

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า      

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า      

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า      

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน      
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ตัวชี วัด สบอ-9.2 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน  
 

ความหมายของตัวชี วัด  หมายถึง การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการ  ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ     ทั งนี   ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจาก
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การค านวณ จะไม่รวมงบประมาณที่ประหยัดได้และไม่ได้น าเงิน
ดังกล่าวไปใช้จ่ายในโครงการอ่ืนต่อ ทั งนี  ต้องรายงานเงินที่ประหยัดได้ 
(งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมิน 

 ตั งเป้าหมายไม่ต่ ากว่านโยบายรัฐบาล 
 ดูทั งงานจ้างเหมา และงานที่กรมด าเนินงานเอง 
 ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ดูแลงบปรับปรุง บ ารุงรักษา ทั งประเทศ และ

ของส านักฯ 
 

เป้าประสงค์ สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
สูตรในการค านวณ (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  วงเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ) x 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
บริหารจัดการน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า / ผู้อ านวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า / ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา / ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น  าและอุทกวิทยา  

แผนงาน 
ร้อยละ 78 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 21.32 

แผนงาน 
ร้อยละ 78 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 41.75 

แผนงาน 
ร้อยละ 86 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 48.02 
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ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการ
น  า  

- - - 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า - - - 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า 
(ตัวชี วัดร่วม) 

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

- - - 

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน 

- - - 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการ
น  าและอุทกวิทยา  

ร้อยละ 
74 

ร้อยละ 
77 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
86 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการ
น  า  

     

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า      

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า 
(ตัวชี วัดร่วม) 

     

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา  

     

ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัย
เขื่อน 
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ตัวชี วัด สบอ-9.3 :  ร้อยละของกำรบริหำรงบประมำณงำนปรับปรุงระบบชลประทำน 

ความหมายของตัวชี วัด  การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดท าแผนงานปรับปรุงระบบ
ชลประทานประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้
เป็นไปตามแผนงานที่ผ่านการพิจารณาของกรมชลประทาน และตาม 
พรบ. ประจ าปีงบประมาณ 

 งานปรับปรุงระบบชลประทาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วน
ใดของอาคารชลประทาน โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานใหม่หรือ
ปรับปรุงอาคารชลประทานเดิม ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีขึ น 
และสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่ก าหนด 
 

เป้าประสงค์ สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
สูตรในการค านวณ (ผลของรายการบริหารงบประมาณงานปรับปรุงระบบชลประทาน   

จ านวนรายการบริหารงบประมาณงานปรับปรุงระบบชลประทานทั งหมด) x 
100 

หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ส านักชลประทานที่ 1-17 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
ปรับปรุงบ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการชลประทาน  

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่ม
งานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน(ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 
 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 
 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 
 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา /
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง

ร้อยละ  
78 

ร้อยละ 
 81 

ร้อยละ  
84 

 

ร้อยละ  
87 

ร้อยละ 
 90 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน   35 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

                                                                                                                                                  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

บ ารุงรักษา /หัวหน้ากลุ่มงาน
ปรับปรุงโครงการชลประทาน
(ตัวชี วัดร่วม) 
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ตัวชี วัด สบอ-9.4 : ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน 
 

ความหมายของตัวชี วัด  หมายถึง การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายงบด าเนินงานของส่วนราชการ ภายในส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยาทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เป้าประสงค์ สบอ-9 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
สูตรในการค านวณ (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายด าเนินงาน ÷ วงเงินงบประมาณ

รายจ่ายด าเนินงานที่ได้รับ) x 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ส่วน / ศูนย์ต่างๆ ส่งให้ฝ่ายบริหาร
ทั่วไปเป็นผู้รวบรวม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป / หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / 
หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

แผนงาน 
- 

ผลด าเนินการ 
- 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / 
หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
(ตัวชี วัดร่วม) 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
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ตัวชี วัด สบอ-10.1: ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร
คำดหวัง  

ความหมายของตัวชี วัด 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
การประเมินทั งหมด 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 (ระดับทีอ่งค์กรคาดหวัง) จ านวน ๘ สมรรถนะ จากทั งหมด ๑๐ สมรรถนะ 
ดังนั น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร
คาดหวังของข้าราชการรายนี  จึงคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เป้าประสงค์ สบอ-10  บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการท างาน 
สูตรในการค านวณ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง   x 100 
จ านวนข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั นๆ 

หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

งานการเจ้าหน้าที่ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของทุกส านัก/กอง ประมวลผลข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรของส านัก/กองตนเอง และส่งข้อมูลให้ฝ่ายวางแผน และ
ประเมินผล ส่วนฝึกอบรมจัดเก็บและประมวลผลภาพรวมของกรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า / หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาการบริหารจัดการน  า / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน  า / ผู้อ านวยการ
ส่วนอุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ / หัวหน้ากลุ่มงาน
ตะกอนและคุณภาพน  า / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น  า / หัวหน้า
กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ / ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่ม
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งานปรับปรุงโครงการชลประทาน / หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาหัวงาน / หัวหน้า
กลุ่มงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน / ผู้อ านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน / 
ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  าชลประทาน / หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น  าชลประทาน / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น  าชลประทาน / หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น  า
ชลประทาน / หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานที่ 1-8/ผู้อ านวยการศูนย์
อุทกวิทยาและบริหารน  าภาค (8 ภาค)  

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 93.22 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 94.26 

แผนงาน 
ร้อยละ 80 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 95.00 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
จัดการน  า 

   

หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า    
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการ
บริหารจัดการน  า 

   

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
จัดสรรน  า 

   

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา    
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
อุทกวิทยาประยุกต์ 

   

หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ
คุณภาพน  า 

   

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
และพยากรณ์น  า 

   

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน
เครื่องมือ 

   

ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา 

   

หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุง
โครงการชลประทาน 

   

หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา    
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หัวงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน 

   

ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน 

   

ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  า
ชลประทาน 

   

หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น  า
ชลประทาน  

   

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้
น  าชลประทาน  

   

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้
น  าชลประทาน  

   

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้
น  าชลประทานที่ 1-8 

   

ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน  าภาค  (8 
ภาค) 

   

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน  
1 

ระดับคะแนน  
2 

ระดับคะแนน 
 3 

ระดับคะแนน  
4 

ระดับคะแนน 
 5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / 
ผู้อ านวยส่วนบริหารจัดการ
น  า / หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดสรรน  า / หัวหน้ากลุ่ม
งานพัฒนาการบริหาร
จัดการน  า / หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการจัดสรรน  า / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
/ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
อุทกวิทยาประยุกต์ / 
หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและ

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 
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คุณภาพน  า / หัวหน้ากลุ่ม
งานสารสนเทศและ
พยากรณ์น  า / หัวหน้ากลุ่ม
งานมาตรฐานเครื่องมือ / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา / หัวหน้ากลุ่ม
งานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน / หัวหน้ากลุ่ม
งานบ ารุงรักษาหัวงาน / 
หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษา
ระบบชลประทาน / 
ผู้อ านวยการส่วนความ
ปลอดภัยเขื่อน / 
ผู้อ านวยการส่วนการใช้น  า
ชลประทาน / หัวหน้าฝ่าย
สถิติการใช้น  าชลประทาน / 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้
น  าชลประทาน / หัวหน้า
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น  า 
ชลประทาน / หัวหน้าสถานี
ทดลองการใช้น  า
ชลประทานที่ 1-8/ 
ผู้อ านวยการศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน  าภาค                
(8 ภาค) 
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ตัวชี วัด สบอ-10.2 : ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน  
 

ความหมายของตัวชี วัด  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 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื อต่อการพัฒนา 
          1.3 ทางการบริหารคน มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบ
คุณธรรม ข้าราชการได้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถ ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ มีความรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อองค์กร    
มีศักดิ์ศรี มีระบบทางก้าวหน้า มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม  
มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
       2. มิติด้านสังคม เพ่ือสนองต่อสภาพแวดล้อม หมายถึง บุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ มีความผูกพันธ์กับองค์กร มีการสื่อสารภายใน
องค์กรที่ดี มีกิจกรรมร่วมกันทั งด้านนันทนากร เพื่อสาธารณ ประโยชน์ 
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ 
       3. มิติด้านส่วนตัว เพ่ือสนองตอบการด าเนินชีวิต หมายถึง บุคลากร   
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี  
ไม่มีความเครียด มีการพัฒนาด้านจิตใจ 
       4. มิติด้านเศรษฐกิจ เพ่ือสนองตอบด้านเศรษฐกิจ หมายถึง บุคลากร  
มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรแก่ฐานะ รู้จักบริหารจัดการด้านการเงินและ
หนี สิน เก็บออม ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทั งหมดของกรมชลประทาน 
 ความพึงพอใจดูจากระดับคะแนน 1-5 

เป้าประสงค์ สบอ-10   บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สูตรในการค านวณ (ผลรวมร้อยละค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด) 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล ฝ่ายสวัสดิการ เป็นผู้ออกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ฝ่ายสวัสดิการ ส่วนบริหารงานบุคคล 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา  
ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 86.00 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 77.40 

แผนงาน 
ร้อยละ 85 

ผลด าเนินการ 
ร้อยละ 78.251 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 
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ตัวชี วัด สบอ-10.3: ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ (KMA) 

ความหมายของตัวชี วัด ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management Assessment: KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็น
เลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของส านัก/
กอง หมวด 1-หมวด 6 โดยการตรวจประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บ
คลังความรู้ของส านัก/กอง ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
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) 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านัก-กอง/ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
 - แผนงาน 

ค่าเฉลี่ย 3.01- 5.00 
ผลด าเนินการ 
ค่าเฉลี่ย 2.59 

แผนงาน 
ค่าเฉลี่ย 3.01- 5.00 

ผลด าเนินการ 
ค่าเฉลี่ย 3.10 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

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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ตัวชี วัด สบอ- 11.1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลของส ำนักฯเทียบกับแผน 

ความหมายของตัวชี วัด  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 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา /  ผู้อ านวยการส่วน
อุทกวิทยา / หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น  า 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา  

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 4 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการ
น  า / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน  า 
(ตัวชี วัดร่วม)  

   

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น  า (ตัวชี วัดร่วม) 

   

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา / 
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและ
พยากรณ์น  า (ตัวชี วัดร่วม) 
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ระดับคะแนน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 
- มีข้อมูลครบทุกฐานข้อมูลในแต่ละส่วน 
- มีผู้รับผิดชอบข้อมูลของแต่ละส่วน 

2 
(1+2) 

- มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลของแต่ละส่วน 
- มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจนของแต่ละส่วน 

3 
(1+2+3) 

- มีการรวบรวมฐานข้อมูลทั งหมดของส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา มี
ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลทั งหมดของส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

4 
(1+2+3+4) 

- มีระบบฐานข้อมูลของส านักอุทกวิทยาและบริหารน  า 
- สามารถเข้าถึง เลือกใช้ และแก้ไขฐานข้อมูลทั งหมดได้ 
- สามารถแสดงผลได้ในรูปแบบตาราง กราฟ  

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

- สามารถวิเคราะห์ในกระบวนการทางอุทกวิทยา วิศวกรรม การเกษตร                  
จากระบบฐานข้อมูล 

- สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลในเชิงเวลาและพื นที่ได้ 
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของกรมชลประทานได้ 
- จัดท าเอกสารการวิเคราะห์ (ให้ รธบ. ทราบ) ภายใน 15 กนัยายน 2557 
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ตัวชี วัด สบอ-11.2 : คุณภำพเว็บไซด์ของส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ 
 

ความหมายของตัวชี วัด  คุณภาพเว็บไ ด์ของส านัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 คุณภาพเว็บไ ต์ของส านัก/กอง ตามเกณฑ์ของศูนย์สารสนเทศ 

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

รายปี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วนรวบรวมข้อมูลให้ส่วนอุทกวิทยา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนบริหารจัดการน  า/KM Team ส านักฯ 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ส่วนบริหารจัดการ
น  า/KM Team ส านักฯ 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี วัดร่วม) 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 4 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 4 

แผนงาน  
ระดับคะแนน 5 
ผลด าเนินการ 

ระดับคะแนน 5 
เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนอุทกวิทยา 
(ตัวชี วัดร่วม) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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เกณฑ์ระดับคะแนนคุณภำพเว็บไซด์ของส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ 

 
ระดับคะแนน 

 

 
รายละเอียดการด าเนินการ 

 

1 

-    มีเว็บไ ต ์ส านัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้  
-    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างของหน่วยงาน 
-    มีที่ตั ง หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัด 
-    มีผู้รับผิดชอบเว็บไ ต์และข้อมูลสามารถติดต่อได้  

2 
(1+2) 

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

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

3 
(1+2+3) 

-    การแสดงผลอักขระถูกต้อง อ่านออกได้ไม่ผิดเพี ยน 
-    มีการเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง 
-    มีสัญลักษณ์/ปุ่มเชื่อมโยง (รูปภาพ/ข้อความ) ที่ต้องสอดคล้องกับเนื อหาที่จะ   

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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ตัวชี วัด สบอ-11.3: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online 

ความหมายของตัวชี วัด การป้อนข้อมูลของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของส านักบริหาร
จัดการน  า และอุทกวิทยา ในระบบติดตาม Online 

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

จ านวนของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามทั งหมด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

รายเดือน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แต่ละส่วนรวบรวมข้อมูลให้ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ผู้ตั งเป้าหมาย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด(Owner) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา / ผู้อ านวยการส่วน
ปรับปรุงบ ารุงรักษา 

ข้อมูลพื นฐำน  ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา               
(ตัวชี วัดร่วม) 

- - แผนงาน 
ร้อยละ 100 
ผลด าเนินการ 

ร้อยละ 92.42 

เป้ำหมำย (ปีงบประมาณ 
2557) 

ระดับคะแนน 
1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ระดับคะแนน 
5 

ผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยา / 
ผู้อ านวยการส่วนปรับปรุง
บ ารุงรักษา               
(ตัวชี วัดร่วม) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
 95 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 


