
 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 2  

กรมชลประทำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
1. ค ำรับรองระหว่ำง 

 
   นำยไชยงค์  จงอำสำชำต ิ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 ผู้รับค ำรับรอง 

         และ  

   นำยอัตถพงษ์  ฉันทำนุมัต ิ
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 
2. ข้ำพเจ้ำ นำยอัตถพงษ์  ฉันทำนุมัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 ขอให้กำรยืนยันแผน

ยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำน   พร้อมทั้งจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนที่ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
ชลประทำนที่ 2 ให้เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ของกรมชลประทำน มำตำมแนบท้ำยนี้ 

 
 
3. ค ำรับรองนี้ใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 โดย

จะน ำผลกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมค ำรับรองนี้ไปเช่ือมโยงกับกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจ ำปี  
 
 

4. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กรอบกำรประเมินผล  ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูล
พื้นฐำน  เป้ำหมำย/ เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ
ท้ำยค ำรับรองนี ้

 
 

5. ข้ำพเจ้ำ นำยอัตถพงษ์  ฉันทำนุมัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำ
รับรองตำมข้อ 4 แล้ว  ขอให้ค ำรับรองกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่  2  ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
รำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชน หรือมีคุณภำพที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมที่ได้ให้ค ำรับรองไว้ 
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ส ำนักงำนชลประทำนที ่2 

เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น้ ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)       
SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ ำและมีปริมำณน้ ำที่
จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน 

K1 : จ ำนวนปรมิำณกักเก็บน้ ำที่เพิ่มขึ้น (หนว่ย : ล้ำน ลบ.ม.) 0 60 70 80 90 100 

K2 :  จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น (หนว่ย : ล้ำนไร่) 
เป้ำหมำย  0.005 ล้ำนไร่ 

9 60 70 80 90 100 

K3 : จ ำนวนแหล่งน้ ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : แห่ง) เป้ำหมำย 7 แห่ง 9 80 85 90 95 100 

K4 : ร้อยละของโครงกำรพระรำชด ำริที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน  
(หน่วย : ร้อยละ) *เป็นตัวชี้วัดของ กปพ. 

0 60 70 80 90 100 

K5 : ร้อยละของพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรพระรำชด ำริ  
(หน่วย : ไร่)  เป้ำหมำย 9,142 ไร ่

3 60 70 80 90 100 

SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำโดยให้ทุกภำค
ส่วนได้รับน้ ำที่มคีุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็น
ธรรม ตำมปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี 
(อุปโภค-บริโภค เกษตร อุสำหกรรม และ
รักษำระบบนิเวศ) 

 

K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหำรจดักำรน้ ำในเขตชลประทำนได้รบัน้ ำตำม
ปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ) เป้ำหมำย 936,049 ไร ่

9 เป้ำหมำย 
± 17.5% 

เป้ำหมำย 
± 14.0% 

เป้ำหมำย 
± 10.5% 

เป้ำหมำย 
± 7.0% 

เป้ำหมำย 
± 3.5% 

K7 : ปริมำณน้ ำที่จัดสรรให้ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้น้ ำ  
(หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.) (ดูตำมภำคผนวก) 

3 60 70 80 90 100 

K8 : ร้อยละของอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนที่มีคุณภำพน้ ำได้เกณฑ์
มำตรฐำนกลำงของกรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) เป้ำหมำย 18 แห่ง 

3 80 85 90 95 100 

SG3 กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้น้ ำภำคเกษตรมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

K9 : อัตรำกำรใช้ที่ดินในเขตก่อสร้ำงจัดรูปทีด่ินเพิ่มขึ้น (Cropping 
Intensity) (หนว่ย : ร้อยละ) 

0      

K10 : อัตรำกำรใช้น้ ำในภำคกำรเกษตรด้วยกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรใช้น้ ำ (เลือก 1 โครงกำร) 

3 50 55 60 65 70 

K11 : ปริมำณผลผลิตต่อไร่ในพืน้ที่เป้ำหมำย (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่) 0      

SG4 เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจทำงกำรเกษตร
ในพื้นที่ชลประทำน 

K12 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบงำน วิธีกำรและฐำนข้อมูล
ส ำหรับกำรประเมินผลโครงกำร EIRR / ผลตอบแทนทำงกำรเงิน FIRR 

0 60 70 80 90 100 
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เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น้ ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

และประสิทธิภำพกำรชลประทำน DPR และกำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน (B/C Ratio) 
K13 : มูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ชลประทำน 
(ค่ำตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของ โครงกำร (EIRR)) 

0      

K14 : ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน 
(ค่ำตอบแทนตอ่ค่ำลงทุนของโครงกำร (B/C Ratio) 

0      

SG5 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกจิที่ลดลง อัน
เนื่องมำจำกอุทกภัยและภัยแล้ง 

K15 : ร้อยละของพื้นที่ควำมเสยีหำยของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทำน
จำกอทุกภัยและภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ) 

9 0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 

K16 : มูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพื้นที่
ชลประทำนลดลง (หน่วย : บำท) 

0      

SG6 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณน์้ ำมีควำม
ทันสมัยและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของ
ชลประทำนที่ทนัต่อเหตกุำรณ ์

K17 : ระบบฐำนข้อมูลน้ ำและกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ ำตำมลุ่มน้ ำที่
เป็นระบบเดียวกันทัง้ประเทศ สำมำรถเชื่อมตอ่กับระบบ internet และ
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของชลประทำน อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์ (Real time) 

0 50 60 70 80 90 

K18 : ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ไดร้ับข้อมูลกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์
น้ ำของชลประทำนอย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์ (หน่วย : ร้อยละ) 

0 80 85 90 95 100 

SG7 ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับกำรเสริมอ ำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรกำรชลประทำน 

K19 : ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่มีกำร
ด ำเนินกำรแบบมีส่วนร่วมในระดับกำรร่วมมือในงำนชลประทำน 
(Collaboration Participation) (หน่วย : รอ้ยละ) 
 

0 60 65 70 75 80 

K20 : ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำที่มีกำร
ด ำเนินกำรแบบมีส่วนร่วมในระดับกำรร่วมมือบริหำรงำนจัดกำรน้ ำในงำน
ชลประทำน (Collaboration Participation) และ / หรือระดับกำรเสริม
อ ำนำจประชำชนในพื้นที่ (Empowering)  (หน่วย : ร้อยละ)  
 

0 60 65 70 75 80 
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เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น้ ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

SG8 เพิ่มเครอืขำ่ยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้
น้ ำ (เครือข่ำยผูใ้ช้น้ ำเกษตร อปุโภค-บริโภค 
อุตสำหกรรม อื่นๆ) 

K21 : ร้อยละของจ ำนวนเครือข่ำยผู้ใช้น้ ำทุกภำคส่วนที่เพิ่มขึน้  
(หน่วย : ร้อยละ) 

0 80 85 90 95 100 

K21.1 : ร้อยละของจ ำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุม่ผู้ใช้น้ ำ
พื้นฐำนแล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย : ร้อยละ)  เป้ำหมำย 16 กลุ่ม 

3 96 97 98 99 100 

SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกทอ้งถิ่นและ
จังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร 

K22 : จ ำนวนโครงกำรของชลประทำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด 
/ กลุ่มจงัหวัด (หน่วย : โครงกำร) 

9 ไม่มี - - - มี 

K23 : งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดและท้องถิน่ให้ด ำเนิน
โครงกำรของชลประทำน (หน่วย : บำท) 

3 ไม่มี - - - มี 

SG10 เป็นองคก์รอจัฉริยะ K24 : ร้อยละของผู้ใช้น้ ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยอมรับในควำมเป็น
องค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) 

0 60 65 70 75 80 

เป้ำประสงค์ระดับปฏิบัติกำร (Operational Objectives)       

Opo1 ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในระบบ
เทคโนโลยีข้อมลูสำรสนเทศและองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรชลประทำน 

Opk1 :  ร้อยละของผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่เชือ่มั่นในระบบเทคโนโลยีข้อมูล
สำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) 

0 60 65 70 75 80 

Opk2 : จ ำนวนรำงวัลจำกหน่วยงำนและองค์กรทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ที่ยกย่อง / ชมเชยระบบงำนด้ำนต่ำงๆ ของกรมชลประทำน 
(หน่วย : รำงวัล) 

0 ไม่มี - - - มี 

Opo2 ผู้ใช้น้ ำมคีวำมพึงพอใจจำกกำร 
บริหำรน้ ำ 

Opk3 : ร้อยละของผูใ้ช้น้ ำที่มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรน้ ำของกรม
ชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย กสช. 

3 65 70 75 80 85 

Opo3 อำคำรชลประทำนอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำน 

Opk4 : ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  
(หน่วย : ร้อยละ) เป้ำหมำย 10,277 แห่ง 

3 90 92.5 95 97.5 100 

Opo4 กำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนกำร
ก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน 

Opk5 : ร้อยละของงำนศึกษำโครงกำรที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  
(หน่วย : ร้อยละ)  เป้ำหมำย 83 โครงกำร 
*กำรประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รำยโครงกำร 
 

3 50 75 100 100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 
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เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น้ ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Opk6 : ร้อยละของงำนส ำรวจที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  
(หน่วย : ร้อยละ) เป้ำหมำย 31 โครงกำร 
*กำรประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รำยโครงกำร 

3 50 75 100 100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 

Opk7 : ร้อยละของงำนออกแบบที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  
(หน่วย : ร้อยละ) เป้ำหมำย 52 โครงกำร 
*กำรประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รำยโครงกำร 

3 50 75 100 100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 

Opk8 : ร้อยละของงำนจัดหำทีด่ินที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  
(หน่วย : ร้อยละ) 

0 80 90 100 100  
เสร็จก่อน   
20 ก.ย. 

100  
เสร็จก่อน    
10 ก.ย. 

Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้ว
เสร็จตำมแผน 
 

Opk9 : ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสรจ็ตำม
แผนงำน (หน่วย : รอ้ยละ) 

      

Opk9.1 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดใหญ่ที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)  
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ 

0 60 70 80 90 100 

Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำงที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)  
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ 

0 60 70 80 90 100 

Opk9.3 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงโครงกำรพฒันำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)  
เป้ำหมำย 17 แห่ง 
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ 

3 60 70 80 90 100 

Opk9.4 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอทุกภัยที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) เป้ำหมำย 4 แห่ง 
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ 

3 60 70 80 90 100 
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เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น้ ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Opk10 : รอ้ยละของกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน  (หน่วย : ร้อยละ) เป้ำหมำย 104 แห่ง 

3 92 94 96 98 100 

Opk11 : รอ้ยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
(หน่วย: ร้อยละ) 

0 76 77 78 79 80 

Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบ 
ประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

Opk12 : รอ้ยละของกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (หน่วย : 
ร้อยละ) 

3 81 83 85 87 89 

Opk13 :  ร้อยละของกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม (หน่วย: 
ร้อยละ) 

0 84 87 90 93 96 

Opo7 มีระเบียบและกฎหมำยที่ทันสมัย Opk14 : ร้อยละของประกำศ ค ำสั่ง กฎระเบยีบและกฎหมำยที่ได้มีกำร
ยกร่ำง ปรับปรุงแก้ไข (หน่วย: ร้อยละ) 

0 86 89.5 93 96.5 100 

Opo8 มีควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรชลประทำนกับต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
โครงกำร 

Opk15 : ร้อยละของควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำน
กับต่ำงประเทศที่มีผลกำรด ำเนนิกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร (หนว่ย : 
ร้อยละ) 

0 60 65 70 75 80 

Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสมัพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 

Opk16 : ร้อยละของจ ำนวนเรือ่งที่เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ (หน่วย: ร้อยละ) เป้ำหมำย 120 ครั้ง 

3 80 85 90 95 100 

Opk16.1 : ร้อยละของจ ำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย: ร้อยละ) เป้ำหมำย 120 ครั้ง 

3 80 85 90 95 100 

Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและ
องค์ควำมรูท้ี่เหมำะสมในงำนชลประทำน 

Opk17 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและ
องค์ควำมรู้ (หนว่ย: ร้อยละ) 

0 80 85 90 95 100 

Opk17.1 : ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง 3 10 30 50 70 100 

Opk17.2 : รอ้ยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online (หน่วย : 
ร้อยละ) ประเมนิโดย กผง. 

3 80 85 90 95 100 
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เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น้ ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

Opo11 กระบวนงำนที่มีประสิทธิภำพ
เหมำะสมกับกำรท ำงำนบนฐำนดิจิทัล 
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

Opk18 : ร้อยละของกระบวนงำนที่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรงุวิธีกำร
ท ำงำนบนฐำนดจิิทัล โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
(หน่วย : ร้อยละ) 

0 80 85 90 95 100 

Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสงู Opk19 : ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนและ
ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมเกณฑ์ทีก่รมก ำหนด (หนว่ย : ร้อยละ) 

0 80 85 90 95 100 

Opk19.1 : รอ้ยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัตงิำน (หน่วย : 
ร้อยละ) ประเมนิโดย สบค. 

3 65 70 75 80 85 

Opo13 มีผลงำนกำรวจิัยและพัฒนำที่ใช้
ประโยชน์ในงำนชลประทำน 

Opk20 : ร้อยละของผลงำนวิจยัและพัฒนำที่แล้วเสร็จและมีกำรเผยแพร่
ถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) 

0 50 75 100 100  
เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100  
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 

Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย : ร้อยละ) 

3 60 70 80 90 100 

 

หมำยเหตุ 1. ส ำนักงำนชลประทำนใดไม่มีเป้ำหมำยตัวชี้วัดใด ให้ปรับค่ำน้ ำหนักตัวช้ีวัดนั้นเป็น 0 และรวมน้ ำหนักรวม ตำมผลรวมเท่ำที่ม ี
   2. กรณีที่ค่ำน้ ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในกำรประเมินค่ำคะแนนตอนสิ้นปีให้ใช้สูตรแปลงค่ำน้ ำหนัก ดังน้ี  
คะแนนถ่วงน้ ำหนักสุทธิ  =  (น้ ำหนักรวม 100 น้ ำหนักรวมเท่ำที่มี)  x  ผลรวมของค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักของตัวช้ีวัดเท่ำที่มี 

3. เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบ hybrid เช่น    
 

 

1 2 3 4 5 
50 75 100 100 

เสร็จก่อน 
15ก.ย. 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 

รำยกำรงำนนั้น ๆ ผลงำนต้อง 100 % 
จึงจะได้ 3 คะแนน 
มิใช่ผลงำน 80% ถือว่ำงำนเสร็จ 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

11 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด / เปำ้หมำยตัวชีว้ัดระดับยุทธศำสตรภ์ำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 
 

เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ ำและมีปริมำณน้ ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพ่ิมพื้นที่ชลประทำน 
ตัวชี้วัด K2 : จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพ่ิมขึ้น (หน่วย : ล้ำนไร่) 
ค ำอธิบำย  กำรเพิม่พื้นที่ชลประทำนหมำยถึงพืน้ที่ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน พรอ้มระบบส่งน้ ำ

และระบบระบำยน้ ำ ที่ก่อสร้ำงแลว้เสร็จ ณ สิ้นปีงบประมำณ ท ำให้สำมำรถสง่น้ ำจำกคลองชลประทำนไปถงึ
แปลงเพำะปลูกของเกษตรกรได้ ประกอบด้วย 
 โครงกำรขนำดใหญ่.....ไร่ 
 โครงกำรขนำดกลำง.....ไร่  
 โครงกำรขนำดเลก็.....ไร่ 
 ทั้งนี้ควรเป็นไปตำมกลยุทธก์ำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทำนให้เต็มศักยภำพ ตำมสภำพภูมิ
ประเทศ และกำรใช้น้ ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรในลักษณะลุ่มน้ ำยอ่ย ทั้งระบบ (Basin-based 
Approach) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด พื้นที่ ..................... ไร่ 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น ÷ จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนตำมเปำ้หมำย) × 100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 9 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล 
ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17  
วิธีกำรเก็บข้อมลู  
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหนำ้ของงำนก่อสรำ้งที่กรมก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ ่
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหตุ *ค ำนวณค่ำเปำ้หมำยจำกแผนยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ในช่วงปี 2560-2564 
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป02 : จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น 
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เป้ำประสงค์ SG1  มีแหล่งกักเก็บน้ ำและมีปริมำณน้ ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพ่ิมพื้นที่ชลประทำน 
ตัวชี้วัด K3 : จ ำนวนแหล่งน้ ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น 
ค ำอธิบำย แหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค  และกำรเกษตร  เช่น อ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก  ฝำย เป็นต้น บำงแห่ง

ก่อสร้ำงเอง  บำงแห่งจ้ำงเหมำก่อสร้ำง  โครงกำรแต่ละแห่งไม่มีกำรจ่ำยค่ำที่ดิน และเริ่มสร้ำงและ
แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ประเมินผลงำนเป็นร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนแหล่งน้ ำเพื่อชุมชน
ตำมแผนงำน (แยกเป็นรำยแห่ง) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด จ ำนวน ............ แห่ง 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 9 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17  
วิธีกำรเก็บข้อมูล  
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป03 : จ ำนวนแหล่งน้ ำเพื่อชุมชน 
ที่เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ ำและมีปริมำณน้ ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน 
ตัวชี้วัด K5 :  ร้อยละพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรพระรำชด ำริ (หน่วย : ไร่) 
ค ำอธิบำย กำรเพิ่มพื้นที่ชลประทำน หมำยถึง พื้นที่ที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนพระรำชด ำริ

พร้อมระบบส่งน้ ำและระบบระบำยน้ ำที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมำณ ท ำให้สำมำรถส่งน้ ำ
จำกคลองชลประทำนไปถึงแปลงเพำะปลูกของเกษตรกรได้  

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น ÷ จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำย) × 100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำโดยให้ทุกภำคส่วนได้รับน้ ำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตำม
ปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ) 

ตัวชี้วัด K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหำรจัดกำรน้ ำในเขตชลประทำนได้รับน้ ำตำมปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี
(หน่วย : ร้อยละ) 

ค ำอธิบำย จ ำนวนพื้นที่เพำะปลูก ได้แก่  นำข้ำว  พืชผัก  พืชไร่  ผลไม้  ไม้ยืนต้น  รวมทั้งพื้นที่บ่อปลำ  บ่อกุ้ง 
ที่ท ำกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร ในเขตชลประทำนของโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ และโครงกำร
ชลประทำนขนำดกลำง ทั้งในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน 
(1 พฤศจิกำยน – 31 ตุลำคม ) เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยประจ ำปี 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ [( พื้นที่ที่ท ำกำรผลิตสินค้ำเกษตรในเขตชลประทำนช่วงฤดูแล้ง + พื้นที่ที่ท ำกำรผลิตสินค้ำเกษตรใน

เขตชลประทำนช่วงฤดูฝน)  พื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำยทั้งหมดที่ก ำหนดไว้]x 100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 9 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
เป้ำหมำย 
± 17.5% 

เป้ำหมำย 
± 14.0% 

เป้ำหมำย 
± 10.5% 

เป้ำหมำย 
± 7.0% 

เป้ำหมำย 
± 3.5% 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป04 : ร้อยละของพื้นที่บริหำรจัดกำรน้ ำ
ในเขตชลประทำนตำมเป้ำหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำโดยให้ทุกภำคส่วนได้รับน้ ำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตำม
ปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ) 

ตัวชี้วัด K7 : ปริมำณน้ ำที่จัดสรรให้ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้น้ ำ (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.) 
ค ำอธิบำย ปริมำณน้ ำที่จัดสรรตำมวัตถุประสงค์กำรใช้น้ ำ ซึ่งแยกตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
2) เพื่อกำรเกษตร 
3) เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศ และ 
4) เพื่อกำรอุตสำหกรรม 
ทั้งนี้กำรจัดสรรให้ภำคอุปโภคและภำคอุตสำหกรรมจะมีกำรเก็บค่ำชลประทำนด้วย 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ [(ปริมำณน้ ำที่จัดสรรเพี่อกำรเกษตร+ปริมำณน้ ำที่จัดสรรเพี่อกำรรักษำระบบนิเวศ + ปริมำณน้ ำที่

จัดสรรเพี่อเพี่อกำรอุปโภคบริโภค + ปริมำณน้ ำที่จัดสรรเพี่อกำรอุตสำหกรรม)  เป้ำหมำยกำร
จัดสรร] x 100 

ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
วิธีจัดเก็บข้อมูล 
ใช้ข้อมูลกำรรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำที่ได้มีกำรจัดสรรน้ ำตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ สชป.1-17 
รำยงำนมำ  

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหตุ ควรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำโดยให้ทุกภำคส่วนได้รับน้ ำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตำม
ปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ) 

ตัวชี้วัด K8 : รอ้ยละของอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนที่มีคุณภำพน้ ำได้เกณฑ์มำตรฐำนกลำงของ 
                กรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย  ค่ำเฉลี่ยของกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำด้ำนกำรชลประทำน ในอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง 

และทำงน้ ำชลประทำน ค่ำที่ตรวจวัด และเกณฑ์คุณภำพ เช่น 
1) อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศำเซลเซียส 
2) ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 6.5-8.5 
3) ควำมน ำไฟฟ้ำ ไม่เกิน 2,000 ไมโครโมห์ / ซม. 
4) ค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิกรัม / ลิตร 
5) ปริมำณของแข็งทั้งหมดที่ละลำยน้ ำ ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม / ลิตร 
6) ควำมเค็มไมเ่กิน 1 กรัม / ลิตร 

 เป็นกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้งนี้ควรมีกำรเสนอ คณะกรรมกำรพิจำรณำจ ำแนกและ
จัดกลุ่มอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนที่ต้องมีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำตำมเกณฑ์คุณภำพ รวมทั้งก ำหนดจ ำนวน
เป้ำหมำยและจ ำนวน Parameters ตำมเกณฑ์ที่ต้องตรวจให้เหมำะสมกับอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนด้วย 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนที่มีผลกำรตรวจวัดได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน÷จ ำนวนอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำ

ชลประทำนที่มีกำรตรวจวัดทั้งหมด) x100  
ข้อมูลที่จ ำเป็น 
 จ ำนวนอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนที่มีผลกำรตรวจวัดได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 จ ำนวนอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนที่มีกำรตรวจวัดทั้งหมด 

ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหลง่ข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมลู 

แหลง่ข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17  

ส ำนัก/กองที่รับผดิชอบ  
ผลกำรปฏบิัติงำน 

ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 

หมำยเหตุ  คณะกรรมกำรควรมีกำรพิจำรณำก ำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมและทบทวนเกณฑ์ทุกปีเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และ
สภำพแวดล้อมของอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำน 
 แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป09 : ร้อยละของอ่ำงเก็บน้ ำและทำงน้ ำชลประทำนที่มี

คุณภำพน้ ำได้เกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG3 กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้น้ ำภำคเกษตรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ตัวชี้วัด K10 : อัตรำกำรใชน้้ ำในภำคกำรเกษตรด้วยกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรใชน้้ ำ  
                 (เลือก 1 โครงกำร) 
ค ำอธิบำย  ประสิทธิภำพกำรชลประทำน (Irrigation Efficiency) หมำยถงึอัตรำสว่นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ระหว่ำง

ปริมำณน้ ำสุทธิทีพ่ืชต้องกำรใช้ (Net Water Requirement) ต่อปริมำณน้ ำชลประทำนที่จัดส่งให้ทัง้หมด 
(Gross Water Requirement) 
 ส ำหรับค่ำประสิทธิภำพกำรชลประทำนจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพต่ำงๆ ดังนี ้
 ประสิทธิภำพของกำรใช้น้ ำของพืชในแปลงนำซึ่งขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น คุณสมบัติทำงกำยภำพของดิน
และชนดิของพืช เป็นต้น 
 ประสิทธิภำพในกำรส่งน้ ำซึ่งขึ้นอยู่กบัวิธีกำรส่งน้ ำ 
 ประสิทธิภำพในระบบส่งน้ ำ (Distribute  Irrigation Water System) ขึ้นอยู่กับอัตรำกำรรั่วซึมและกำร
ระเหยในคลองส่งน้ ำ โดยท่ัวไปจะเป็นอัตรำส่วนกับควำมยำวของคลองส่งน้ ำ 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด  
สูตรกำรค ำนวณ [(ปริมำณน้ ำสุทธิทีพ่ืชต้องกำรตำมทฤษฎี - กำรรัว่ซึม - ฝนใช้กำร) ÷ ปรมิำณน้ ำชลประทำนที่จัดส่งให้

ทั้งหมด] x100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
50 55 60 65 70 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป20 : ประสิทธิภำพกำรชลประทำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG5 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมำจำกอุทกภัยและภัยแล้ง 
ตัวชี้วัด K15 : ร้อยละของพื้นที่ควำมเสียหำยของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทำนจำกอุทกภัยและภัยแล้ง 

(หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย ข้ำวนำปรังและข้ำวนำปีที่เพำะปลูกในเขตบริกำรคลองส่งน้ ำชลประทำน จำกโครงกำรส่งน้ ำและ

บ ำรุงรักษำ  และโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกำยน ถึง 31 
ตุลำคม) ที่ได้รับกำรป้องกันด้วยระบบคลองระบำยน้ ำ ประตูระบำยน้ ำ คันกั้นน้ ำ และเครื่องสูบน้ ำ ใน
ยำมน้ ำหลำกมำกกว่ำปกติในฤดูฝน และในฤดูแล้งที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดควำมเสียหำยต่อพืชผลทำง
กำรเกษตรที่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกในเขตชลประทำน โดยนำข้ำวเสียหำยจะหมำยถึงไม่มีข้ำวให้
เก็บเกี่ยวหลังจำกที่ได้ท ำกำรเพำะปลูกไปแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรคพืช และแมลง
ศัตรูพืช 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 0.045 
สูตรกำรค ำนวณ (พื้นที่เพำะปลูกข้ำวที่เสียหำยทั้งหมด ÷พื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั้งหมด) × 100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 9 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

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

หมำยเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG8 เพิ่มเครือข่ำยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้ ำ (เครือข่ำยผู้ใช้น้ ำเกษตร อุปโภค -บริโภค 
อุตสำหกรรม อื่นๆ) 

ตัวชี้วัด K21.1 : กลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใชน้้ ำพ้ืนฐำนแล้วเสร็จตำมแผนงำน 
ค ำอธิบำย  จ ำนวนพื้นที่ชลประทำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนหมำยถึงจ ำนวนพื้นที่ชลประทำนที่ได้มี

กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนเพิ่มขึ้นตำมแผนเพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและ
กำรบ ำรุงรักษำในพื้นที่ท ำกำรเกษตรของกลุ่มตนเอง 

 นับร้อยละของจ ำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนแล้วเสร็จตำมแผน 
(เป้ำหมำย ................. กลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำน เป็นพื้นที่ ........................... ไร่) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ระดับ 5 คะแนน 
สูตรกำรค ำนวณ [(จ ำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำน ณ สิ้นปีงบประมำณปีปัจจุบัน – จ ำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำน ณ สิ้น

ปีงบประมำณก่อนหน้ำ) ÷ จ ำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนตำมเป้ำหมำย ] x100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดสรรน้ ำและบ ำรุงรักษำ สชป.1 – 17 
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
96 97 98 99 100 

หมำยเหตุ ตัวชี้วัด ชป18 : ร้อยละของจ ำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำนแล้วเสร็จตำม
แผนงำนแผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่นและจังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร 
ตัวชี้วัด K22 : จ ำนวนโครงกำรของชลประทำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงกำร) 
ค ำอธิบำย เป็นตัวชี้วัดผลผลิตแสดงกำรมีส่วนร่วมของจังหวัด / กลุ่มจังหวัดในกำรสนับสนุนโครงกำรของ

ชลประทำนโดยมีโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ทั้งที่เป็นโครงกำรที่ใช้งบประมำณของกรมชลประทำนและ / หรือโครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด  
สูตรกำรค ำนวณ นับจ ำนวนโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัด / กลุ่มจังหวัดทั้งที่เป็นโครงกำร 

ที่ใช้งบประมำณของกรมชลประทำนและ / หรือโครงกำรที่ใช้งบประมำณของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 9 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส่วนงำนยุทธศำสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ไม่ม ี - - - มี 

หมำยเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกทอ้งถิ่นและจังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร 
ตัวชี้วัด K23 : งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดและท้องถิ่นให้ด ำเนินโครงกำรของชลประทำน  

(หน่วย : บำท) 
ค ำอธิบำย เป็นตัวชี้วัดผลผลิตแสดงกำรมีส่วนร่วมของจังหวัดและท้องถิ่นสนับสนุนให้ด ำเนินโครงกำรของ

ชลประทำนโดยมีโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัดและที่เป็นโครงกำรที่ใช้
งบประมำณของจังหวัดและท้องถิ่นให้ด ำเนินโครงกำรของชลประทำน 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด  
สูตรกำรค ำนวณ รวมจ ำนวนเงินงบประมำณของโครงกำรที่ใช้งบประมำณของจังหวัดและท้องถิ่นให้ด ำเนินโครงกำร

ของชลประทำน 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส่วนงำนยุทธศำสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ไม่ม ี - - - มี 

หมำยเหตุ  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   

22 
 

เป้ำประสงค์ Opo2 ผู้ใช้น้ ำมีควำมพึงพอใจจำกกำรบริหำรน้ ำ 
ตัวชี้วัด Opk3 :  ร้อยละของผู้ใช้น้ ำที่มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรน้ ำของกรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกกรมชลประทำน ประเมินโดยกองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชน ซึ่งจะคัดเลือกกระบวนงำนบริกำรที่เป็นภำรกิจหลักของกรม มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก 
ครอบคลุมประเด็นส ำคัญๆ ดังนี้ 
(1) ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ชลประทำน 
(2) ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำของกรมชลประทำน 
(3) ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่กรมชลประทำนจัดให้ 
(4) ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำของกรมชลประทำน 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
สูตรกำรค ำนวณ ไม่มี 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
แบบส ำรวจ 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
65 70 75 80 85 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป08 : ร้อยละของผู้ใช้น้ ำในเขตพื้นที่ที่
พอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ Opo3 อำคำรชลประทำนอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
ตัวชี้วัด Opk4 :  ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย  อำคำรชลประทำน หมำยถึง รำยกำรตำมบัญชีรำยกำรของส ำนักงำนชลประทำน ประกอบด้วย 

เขื่อน ฝำย คลอง เขื่อนระบำยน้ ำ คลองส่งน้ ำ คลองระบำยน้ ำ ประตูระบำยน้ ำ คันกั้นน้ ำ อำคำรใน
คลองชลประทำน โรงสูบน้ ำ 
 อำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หมำยถึงอำคำรที่ไม่อยู่ในสภำพช ำรุดเสียหำยจนไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมหน้ำที่ที่ก ำหนด 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนอำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ÷จ ำนวนอำคำรชลประทำนท้ังหมด) x100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
90 92.5 95 97.5 100 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป07 : ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ OpO4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน 
ตัวชี้วัด Opk5 : ร้อยละของงำนศึกษำโครงกำรที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย  กรณีของส ำนักงำนชลประทำน เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนศึกษำโครงกำรเทียบ

กับแผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จ ำนวน....โครงกำร 
 กรณีของส ำนักงำนบริหำรโครงกำร เป็นกำรพิจำรณำจำกรำยงำนกำรศึกษำที่ส ำนักบริหำร
โครงกำรด ำเนินกำรเองและที่ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อด ำเนินงำน รวมทั้งหมด .......เล่ม 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรโครงกำร 
ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองแผนงำน 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรโครงกำร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
50 75 100 100 

เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป13: ร้อยละของงำนศกึษำโครงกำรที่
แล้วเสร็จตำมแผนงำน 

 

 

 

 

 

 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ OpO4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน 
ตัวชี้วัด Opk6 : ร้อยละของงำนส ำรวจที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย  กรณีของส ำนักงำนชลประทำน เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนส ำรวจเทียบกับ

แผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จ ำนวน....โครงกำร 
 กรณีของส ำนักส ำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ เป็นกำรพิจำรณำจำกงำนส ำรวจเทียบกับ
แผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จ ำนวน....โครงกำร 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักส ำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ  
ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองแผนงำน 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักส ำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
50 75 100 100 

เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป14: ร้อยละของงำนส ำรวจที่แล้วเสร็จ
ตำมแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   

26 
 

เป้ำประสงค์ OpO4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน 
ตัวชี้วัด Opk7 :  ร้อยละของงำนออกแบบที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนออกแบบของโครงกำรและงำนปรับปรุงโครงกำรเทียบกับ

แผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จ ำนวน....โครงกำร 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 
ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองแผนงำน 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
50 75 100 100 

เสร็จก่อน 
15 ก.ย. 

100 
เสร็จก่อน 
1 ก.ย. 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป.15: ร้อยละของงำนออกแบบที่แล้ว
เสร็จตำมแผน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   

27 
 

เป้ำประสงค์ Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน 
ตัวชี้วัด Opk9 : ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย  เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง............เทียบกับแผนงำนในปีงบประมำณ

นั้นๆ จ ำนวน....โครงกำร / รำยกำร 
 ควำมส ำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง วัดจำก 
Opk 9.1 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ตำมแผนงำน 
Opk 9.2 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงตำมแผนงำน 
Opk 9.3 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริตำมแผนงำน 
Opk 9.4 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยตำมแผนงำน 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100) 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ส ำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป11: ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำร
ชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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เป้ำประสงค์ Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน   
ตัวชี้วัด Opk10 : ร้อยละของกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน  

(หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของงำนกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนเทียบกับ

แผนงำนในปีงบประมำณนั้นๆ (ไม่รวมกิจกรรมที่มีลักษณะงำนที่มิใช่กำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำร
ชลประทำน เช่น งำนขุดลอก งำนก ำจัดวัชพืช งำนก่อสร้ำงทำงและอำคำรบ้ำนพัก เป็นต้น)  
จ ำนวน................แห่ง 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนงำนซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่ด ำเนินงำนได้จริง ÷ จ ำนวนงำนซ่อมแซมและ

ปรับปรุงอำคำรชลประทำนตำมเป้ำหมำยทั้งหมด) x100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
92 94 96 98 100 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป12: ร้อยละของกำรซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   

29 
 

เป้ำประสงค์ Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด Opk12 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย เป็นกำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่เป็นกำรเบิกจ่ำยของกรมหรือทุกส ำนัก กอง ของกรมชลประทำนเป็น
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรมีผลกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ ÷ จ ำนวนเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับกำรจัดสรรทั้งหมด) x100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ทุกส ำนัก กอง 
ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองแผนงำน 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ทุกส ำนัก กอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
81 83 85 87 89 

หมำยเหตุ แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป24: ร้อยละของอัตรำกำร 
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   

30 
 

เป้ำประสงค์ Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง 
ตัวชี้วัด Opk16.1 :  ร้อยละของจ ำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แล้วเสร็จตำมแผนงำน 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย จ ำนวนครั้งในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ

ทรำบอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงผ่ำนสื่อต่ำงๆ ดังนี้ 
1) สื่อโทรทัศน์ วัดจำกจ ำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 
2) สื่อวิทยุกระจำยเสียง วัดจำกจ ำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 
3) สื่อสิ่งพิมพ์ วัดจำกจ ำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 
4) เอกสำรสิ่งพิมพ์ วัดจำกจ ำนวนยอดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ 
5) สื่ออินเตอร์เน็ต วัดจำกจ ำนวนครั้งที่เผยแพร่ 
6) ป้ำยประชำสัมพันธ์ วัดจำกจ ำนวนครั้งที่เผยแพร่ 
7) สื่อกิจกรรม วัดจำกจ ำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
8) สื่อนิทรรศกำร วัดจำกจ ำนวนครั้งที่จัดนิทรรศกำร 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนครั้งที่เผยแพรแ่ละประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆได้จริง ÷ จ ำนวนครั้งที่ต้องเผยแพร่ตำมแผน)  

x 100  
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1-17 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1.เลขำนุกำรกรม 
2.ผู้อ ำนวยกำรสว่นประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 

ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้อ ำนวยกำรส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร ่
ผู้ตั้งเป้ำหมำย เลขำนุกำรกรม 
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 

หมำยเหตุ ตัวชี้วัด ชป19: ร้อยละของจ ำนวนควำมถีใ่นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แลว้เสรจ็ตำมแผนงำน ตำมแผน
ยุทธศำสตรก์รมชลประทำน ป ี2556-2559   
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เป้ำประสงค์ Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน 
ตัวชี้วัด Opk17.1 : ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง   
ค ำอธิบำย คุณภำพเว็บไซต์ของส ำนัก/กอง ตำมเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรจะต้องเรียงตำมล ำดับและไม่ข้ำมขั้นตอน 
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ระดับ 5 คะแนน 
สูตรกำรค ำนวณ เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรจะต้องเรียงตำมล ำดับและไม่ข้ำมขั้นตอน 

ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
คณะท ำงำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศส ำนัก/กอง 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ประเมินผลระดับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ตำมเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรก ำหนด 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ศูนย์สำรสนเทศ สชป.1-17 
ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
10 30 50 70 100 
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กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐด้ำนคุณภำพเว็บไซต์ ของส ำนัก/กอง และหน่วยงำนภำยในสังกัด 
เกณฑ์กำรให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ระดับคะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร คะแนน 
1 1. โครงสร้ำงเว็บไซต์ 

    1.1 มีเว็บไซต์ ส ำนัก/กอง ที่สำมำรถเข้ำถึงได้  (1 คะแนน) 
    1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรำกฏด้ำนบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
         (1)  หน้ำหลัก  (1 คะแนน) 

    (2)  เกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้  (2 คะแนน) 
- โครงสร้ำงหน่วยงำน 
- หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ 
- ยุทธศำสตร์ ของ ส ำนัก/กอง 

    (3)   ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้  (2 คะแนน) 
            -   ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
            -   รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรบัรอง 

          (4)  ติดต่อเรำ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้  (1 คะแนน) 
  -   ที่ตั้งหน่วยงำน 
  -   หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

          (5)  ผังเว็บไซต์ (Site Map)  (1 คะแนน) 
   1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่ำงชัดเจนและสำมำรถติดต่อได้  (1 คะแนน) 
   1.4 มีค ำแถลงกำรณ์สงวนลิขสิทธิ์ (copyright) ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (1 คะแนน) 

10 
  

2 
 

2. กำรออกแบบเว็บไซต์ 
    2.1 มีกำรออกแบบและจัดวำงเมนูหลักแต่ละหน้ำเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน (5 คะแนน) 
    2.2 มีรูปแบบ โครงสร้ำงสี อักษร และภำพที่ปรำกฏเหมำะสมตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรและ

หน่วยงำน มีกำรสื่อถึงภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีกำรใช้เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ขององค์กร
ที่ถูกต้อง  (5 คะแนน) 

    2.3 มีกำรแสดงผลอักขระภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้อง (5  คะแนน) 
    2.4 มีกำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เหมำะสม และข้อมูลที่ส ำคัญง่ำยต่อกำรเข้ำถึง   (5 คะแนน) 

20 

3 
 

3. กำรเชื่อมโยง (Link) 
    3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้ำหลักและหน่วยงำนในระดับส ำนัก/กอง/โครงกำร ภำยใต้สังกัด  

กรมชลประทำน  (3 คะแนน) 
    3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภำพหรือข้อควำมต้องสอดคล้องกับเนื้อหำ

ภำยใน  (3 คะแนน) 
    3.3 กำรเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้ำว่ำงเปล่ำหรือปรำกฏข้อควำมผิดพลำดของโปรแกรม 

(3 คะแนน) 
    3.4 มีบริกำร Download โปรแกรมต่ำงๆ  (3 คะแนน) 
    3.5 มีกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่ำสนใจ (4 คะแนน) 
 

3.6 มีกำรเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน (KM) 
(4 คะแนน) 

20 
 

4 
 

4. กำรใช้เทคนิคในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
    4.1 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง  ภำพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ตำมควำมเหมำะสม  
(4 คะแนน)  
    4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสำมำรถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  (4 คะแนน) 

20 
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ระดับคะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร คะแนน 
    4.3 มีเครื่องมือส ำหรับเก็บข้อมูล กำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จ ำนวนครั้งกำรเข้ำเยี่ยมชม (3 

คะแนน) 
    4.4 มีช่องทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงำนของตน เช่น  

Facebook หรือ Fan page  หรืออื่น ๆ  (4 คะแนน) 
    4.5 เว็บไซต์สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงสมบูรณ์ทุกบรำวเซอร์โดยไม่ผิดเพี้ยน  (4 คะแนน) 

5 5. กำร Update และกำรแสดงผลข้อมูล 
    5.1 มีค ำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน รำยงำนกำรประชุม ประกำศ ข่ำวประชำสัมพันธ์มีข้อมูลที่ทันสมัย 

และแสดงวันที่กำรปรับปรุงข้อมูลครั้งล่ำสุด  (6 คะแนน) 
    5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่  (6 คะแนน) 
    5.3 มีกำรแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  (6 คะแนน) 
    5.4 แสดง Navigation ที่ชัดเจนของหน่วยงำน (6 คะแนน) 
    5.5 สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงเหมำะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกัน เช่น Tablet และ Smart phone 

(Web Responsive)  (6 คะแนน) 

30 

 รวม 100 
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เป้ำประสงค์ Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน 
ตัวชี้วัด Opk17.2 : ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online (ประเมินโดยกองแผนงำน)  
     (หน่วย: ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของส ำนักที่มีงบรำยจ่ำยลงทุน เป็นกำรวัดควำม

ครบถ้วนในกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของส ำนักตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย กำรบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ปัญหำอุปสรรค กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรบันทึกรูปภำพโครงกำร
ก่อน ระหว่ำง และหลังจำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (ช่องรำยกำรที่บันทึก÷ช่องรำยกำรทั้งหมดที่ต้องบันทึก) X 100 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
โครงกำรในสังกัดส ำนักงำนชลประทำนที่  1-17 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรในสังกัดส ำนักงำนชลประทำนที่  1-17 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
80 85 90 95 100 

หมำยเหตุ  
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เป้ำประสงค์ Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง 
ตัวชี้วัด Opk19.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน (หน่วย : ร้อยละ) 
ค ำอธิบำย  บุคลำกรได้รับกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรพัฒนำสมรรถนะให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพอย่ำง
ชัดเจนพัฒนำระบบกำรสรรหำและคัดเลือกตลอดจนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส
และเป็นธรรมเชื่อมโยงกับค่ำตอบแทนและรำงวัลจูงใจเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เอื้อต่อกำรท ำงำนเป็นทีมมี
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนำมัยพร้อมรับต่อภำวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
และพอเพียงมีช่องทำงรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลำกหลำยผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
รวดเร็วและเป็นธรรมก่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำนอันจะน ำไปสู่แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมค่ำนิยมขององค์กร 
 ควำมพงึพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วย 
1. ด้ำนกำรเสรมิสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรท ำงำนเพื่อใหบุ้คลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมีขวัญก ำลังใจ
ในกำรท ำงำนและสร้ำงสรรคผ์ลงำนที่มีคุณภำพให้แกอ่งค์กร 
2. ด้ำนกำรเสรมิสร้ำงแรงจงูใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บุคลำกรมีควำมสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีควำม
สมดลุระหว่ำงชีวติส่วนตัวกับชีวติกำรท ำงำนมีขวัญก ำลังใจที่ดีมแีรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ด้ำนกำรสรำ้งระบบสวสัดิกำรที่ดีและเหมำะสมเพื่อช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกรเพื่อ
ประโยชน์แก่กำรด ำรงชีพนอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่รำชกำรจดัให้ในกรณีปกตหิรือเพื่อประโยชน์แก่กำร
สนับสนุนกำรปฏบิัติรำชกำร 
4. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำนเป็นกำรรับรู้นโยบำยและกำรบรหิำรงำนค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององคก์ร
ที่เหมำะสม 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 85 
สูตรกำรค ำนวณ คะแนน =Σร้อยละค่ำเฉลี่ยของระดบัควำมพึงพอใจในแต่ละดำ้นจ ำนวนด้ำนทั้งหมด 
ควำมถี่กำรวัด  
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

     
เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
65 70 75 80 85 

หมำยเหตุ  
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เป้ำประสงค์ Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน 
ตัวชี้วัด Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย : ร้อย

ละ)   
ค ำอธิบำย ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  หมำยถึง  กำรที่หน่วยงำนในสังกัดกรมชลประทำน ได้

มีกำรจัดคู่มือกำรปฏิบัติงำน  (Work Manual)  แล้วเสร็จตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของส ำนัก/กอง 
ประจ ำปีงบประมำณ มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำน  น ำคู่มือไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
และเผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนในคลังควำมรู้ของส ำนัก/กอง โดยมีเนื้อหำ 
และรูปแบบ ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work  Manual)  หมำยถึง  เอกสำรที่หน่วยงำนจัดท ำขึ้นมำเพื่อใช้เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดกำรท ำงำนที่มี
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น และสำมำรถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ  
วิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนำคต 

เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100 
สูตรกำรค ำนวณ (จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในก ำหนดและมีกำรเผยแพร่ ÷จ ำนวนคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนที่ต้องด ำเนินกำรตำมแผน) x100 
ควำมถี่กำรวัด รำยปี 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 3 
กำรประเมินผลตัวชี้วัด  
แหล่งข้อมูล/ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล : ส่วน/ฝ่ำย ภำยในส ำนัก/กอง  
วิธีกำรเก็บข้อมูล: กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนัก/กอง ประจ ำปีงบประมำณ 

ส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ  
ผลกำรปฏิบัติงำน 

ทุกส ำนัก/กอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้รวบรวมข้อมูล  
ผู้ตั้งเป้ำหมำย  
ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ 

2555 
ปีงบประมำณ 

2556 
ปีงบประมำณ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2558 
ปีงบประมำณ 

2559 
     

เป้ำหมำยรำยเดือน 
(ร้อยละ) 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
       

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
60 70 80 90 100 

หมำยเหตุ  
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ภำคผนวก 
 

K2 จ ำนวนพืน้ที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 

 
 
 

K3 :  จ ำนวนแหล่งน้ ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน ชือ่งำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด เป้ำหมำยพืน้ที่
(โครงกำร) ชลประทำน(ไร่)

4 ส ำนักงำนชลประทำนที ่2 5,000              
1 ฝำยมะโอพร้อมระบบส่งน้ ำ หงำว เทิง เชียงรำย 400                 
2 ฝำยนำวัวพร้อมระบบส่งน้ ำ ศิลำแลง ปัว น่ำน 600                 
3 อำ่งเกบ็น้ ำแมอ่ำงพร้อมระบบส่งน้ ำ บ้ำนบอม แมท่ะ ล ำปำง 1,000              
4 สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนห้วยโป่ง ต้ำ ขุนตำล เชียงรำย 3,000              

งบประมำณตำม
พ.ร.บ.

7 ส ำนักงำนชลประทำนที ่2 159,250,000
1 ฝำยมะโอพร้อมระบบส่งน้ ำ หงำว เทิง เชียงรำย 20,000,000
2 อำ่งเกบ็น้ ำห้วยแกน่ พระธำตุขิงแกง จุน พะเยำ 28,000,000
3 ฝำยนำวัวพร้อมระบบส่งน้ ำ ศิลำแลง ปัว น่ำน 19,500,000
4 อำ่งเกบ็น้ ำแมอ่ำงพร้อมระบบส่งน้ ำ บ้ำนบอม แมท่ะ ล ำปำง 26,000,000
5 ฝำยน้ ำสำงพร้อมระบบส่งน้ ำ ภูฟำ้ บ่อเกลือ น่ำน 27,000,000
6 ฝำยห้วยโป่ง มว่งยำย เวียงแกน่ เชียงรำย 5,500,000
7 สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนห้วยโป่ง ต้ำ ขุนตำล เชียงรำย 33,250,000

ที่ ชื่องำน/ประมำณกำร ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด
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K7 : ปริมำณน้ ำที่จัดสรรใหต้ำมวัตถุประสงค์กำรใชน้้ ำ (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.) 

แผนกำรจัดสรรน้ ำจำกโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และขนำดกลำงและโครงกำรขนำดใหญ่อื่นๆ และกำรปลูกพืชฤดูแล้ง 
ในเขตชลประทำน ปี 2559/60 

สชป. 
น้ ำต้นทุน 
(ล้ำน ม.3) 

ปริมำณน้ ำ - ล้ำน ม.3 

กำรเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสำหกรรม ระบบนิเวศน์ อื่นๆ รวม 

สชป.1 427 212 49 1 3 0 266 

สชป.2 738 347 28 2 4 10 391 

สชป.3 5,900 741 63   250 1,055 

สชป.4 3,451 957 70   84 1,110 

สชป.5 763 146 42 1 19 25 233 

สชป.6 3,199 1,393 185 19 183 44 1,824 

สชป.7 1,133 236 17 2 39 20 315 

สชป.8 1,219 223 58 8 86 31 406 

สชป.9 2,041 896 149 237 52 128 1,462 

สชป.10 1,230 925 66   25 1,015 

สชป.11  775 900 15 1,100  2,790 

สชป.12 344 1,039 62 1   1,102 

สชป.13 5,983 956 307  1,700 17 2,980 

สชป.14 427 17 198 7 84 3 309 

สชป.15 4,086 575 85  3 1,444 2,107 

สชป.16 202 138 45   61 244 

สชป.17 102 1 17   36 54 

รวม 31,245 9,579 2,339 293 3,273 2,177 17,660 

 
 
 


