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สายงานรองอธิบดีฝายสงนํ้าและบํารุงรกัษา 
 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

สํานักงานชลประทานท่ี 1 - 17 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร 

ระดับสํานัก/กอง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

สบอ.-1 : ความสําเร็จในการบริหารและกํากับแผนการบริหารจัดการนํ้าของกรมชลประทาน 

คําอธิบาย แผนการบริหารจัดการนํ้า หมายถึง แผนการจัดสรรนํ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแลง โดยเปน

แผนประจําปท่ีสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ใชเพ่ือระบุปริมาณนํ้า

จัดสรรในกิจกรรมตาง ๆ และปริมาณการเพาะปลูกพืชในแตละพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากปริมาณ

นํ้าตนทุน และเกณฑการจัดสรรนํ้า ใหสํานักงานชลประทานและหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปน

แผนในการดําเนินการสงนํ้าในพ้ืนท่ีผานอาคารชลประทานตอไป ประเมินระดับความสําเร็จเปน 

5 ระดับ ดังน้ี 

    ระดับ 1  มีแผนการจัดสรรนํ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 

    ระดับ 2  มีการจัดสงแผนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    ระดับ 3  มีการติดตาม การสัง่การ และการปรับแผนจัดสรรนํ้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

    ระดับ 4  มีผลการดาํเนินการจัดสรรนํ้ามากกวาแผนไมเกิน 20 % 

    ระดับ 5  มีผลการดําเนินการจัดสรรนํ้ามากกวาแผนไมเกิน 10 % 

เปาหมาย / หนวยวัด ระดับ 5 

สูตรการคํานวณ ประเมินผลการดําเนินการเทียบกับเกณฑประเมินระดับความสําเร็จ 

รอบการรายงาน / 

รอบการวัดผลสําเร็จ 

รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวชี้วัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและรายงานสรุปผลในระบบรายงาน 

KPI Online 

สํานัก/กองท่ีรับผดิชอบ  

ผลการปฏิบตังิาน 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูรวบรวมขอมูล ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูตั้งเปาหมาย คณะกรรมการบริหารเพ่ือกํากับการดาํเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ  

2560 

- - - - - 

เปาหมายรายเดือน 

 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

- - - - - - 5 

เกณฑการใหคะแนน 

(ระดับ) 

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

หมายเหต ุ ขอมูลสําคญั ไดแก ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้าระดับประเทศ ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

ฐานขอมูลนํ้าของกรมชลประทาน เปนตน 

 



 

สบอ.-2 : ประสิทธิภาพของศูนยปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ 

คําอธิบาย ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC) หมายถึง  ศูนยกลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลังขอมูลกรมชลประทาน เปนศูนยกลางสําหรับติดตาม รวบรวม วิเคราะห บริหารจัดการนํ้า และ

การคาดการณสถานการณนํ้า เพื่อสนับสนุนขอมูลสถานการณนํ้าประกอบการตัดสินใจบริหาร

จัดการนํ้าในสภาวะวิกฤติตางๆ เสนอตอผูบริหารกรมฯ หนวยงานที่เก่ียวของ ไดอยางถูกตอง 

แมนยํา รวดเร็ว ทันตอเหตุการณซ่ึงรวมความหมายไวภายใตสโลแกนที่เรียกวา “FAST” ประเมิน

ระดับความสําเร็จเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

    ระดับ 1  แสดงผังระบบบริหารขอมูลดานการบริหารจัดการนํ้าของศูนยปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ 

    ระดับ 2  แสดงผังระบบการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศการบริหารจัดการนํ้ากับ สชป. 1-17 อยางเปน

ระบบ 

    ระดับ 3  มีระบบบริหารความเสี่ยงดานขอมูลสารสนเทศการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 

(ความตอเน่ืองในการรายงาน) 

    ระดับ 4  มีผลการจัดทํารายงานสถานการณนํ้าตามเปาหมายทีกํ่าหนด ไมนอยกวารอยละ 100   

    ระดับ 5  มีผลการจัดทํารายงานสถานการณนํ้าตามเปาหมายที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 100 และมี

การแจงเตือนสถานการณนํ้าเพื่อการเตือนภัยในสภาวะวิกฤตไดทันเวลา   

เปาหมาย / หนวยวัด ระดับ  5 

สูตรการคํานวณ ประเมินผลการดําเนินการเทียบกับเกณฑประเมินระดับประสิทธิภาพ  

รอบการรายงาน / 

รอบการวัดผลสําเร็จ 

รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวชี้วัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและรายงานสรุปผลในระบบรายงาน KPI 

Online 

สํานัก/กองที่รับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูรวบรวมขอมูล ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบริหารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ  

2560 

- - - - - 

เปาหมายรายเดือน 

 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

5 5 5 5 5 5 5 

เกณฑการใหคะแนน(ระดับ) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

หมายเหตุ - 

 



 

สบอ.-3: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน  

คําอธิบาย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ

นํ้าจากแหลงนํ้าชลประทานผานระบบสงนํ้า/กระจายนํ้าเพ่ือสงใหถึงแปลงเพาะปลูกของ

เกษตรกรและหรือผูรับบริการประเภทตางๆ โดยใช Cropping Intensity เปนตัวชี้วัด 

Cropping Intensity คือ ความหนาแนนของการปลูกพืช : ความถี่ของการใชพ้ืนที่เพ่ือการ

เพาะปลูกในรอบป โดยจะแสดงใหทราบเปนตัวเลข ถามีการปลูกพืชเต็มพ้ืนที่เพียงครั้งเดียวใน

รอบป cropping intensity ในรอบปน้ันจะเทากับ 100  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน โดยใช cropping intensity เปนตัววัด คือ 

อัตราสวนของพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทานเทียบกับพ้ืนที่ชลประทาน 

1. พ้ืนที่บริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพ้ืนที่เพาะปลูกไดแก นาขาว 

พืชผักพืชไร ผลไม ไมยืนตน รวมทั้งพ้ืนที่ บอปลา บอกุง ที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในแต

ละป (ชวงการเก็บขอมูล 1 พ.ย. – 30 ก.ย. ปถัดไป) 

2. พ้ืนที่ชลประทาน ป 2560 จํานวน 24.96 ลานไร 

เปาหมาย / หนวยวัด รอยละ 137 

สูตรการคํานวณ (พื้นที่บริหารจัดการนํ้าฤดูแลง + พื้นทีบ่รหิารจัดการนํ้าฤดูฝน) ÷ พื้นที่ชลประทาน X 100 

รอบการรายงาน / 

รอบการวัดผลสําเรจ็ 

 รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเรจ็รายป 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด 9 

การประเมินผลตัวช้ีวัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและรายงานสรุปผลในระบบ

รายงาน KPI Online 

สํานัก/กองทีร่ับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 

ผูกํากบัตัวช้ีวัด ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูรวบรวมขอมลู สวนการใชนํ้าชลประทาน สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบรหิารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

151 151 126 114 136 

เปาหมายรายเดือน 

 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

57 61 89 102 117 131 137 

เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

101-115 116-120 121-125 126-130 131-135 

หมายเหตุ  

 



 

สบอ.-4 : พ้ืนท่ีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ขาว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง 

คําอธิบาย พืชเศรษฐกิจ ในที่น่ี หมายถึง เฉพาะ ขาว ที่ปลูกในเขตบริการคลองสงนํ้าชลประทาน จากโครงการสง

นํ้าและบํารุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในชวงฤดูฝน และฤดูแลงตามลักษณะเชิง

พื้นที่ ซ่ึงไดรับการปองกันดวยระบบคลองระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า คันก้ันนํ้า และเคร่ืองสูบนํ้า ใน

ยามนํ้าหลากมากกวาปกติในฤดูฝน และในฤดูแลงที่ฝนตกนอย  

ความเสียหาย หมายถึง เสียหายอยางสิ้นเชิง ไมมีผลผลิตใหเก็บเก่ียวได หรือเก็บเก่ียวไดไมเกินรอยละ 

10 ของคาเฉลี่ยผลผลิตที่ไดรับในปปกติ ทั้งน้ี ไมรวมความเสียหายอันเกิดจากโรคพืช และแมลง

ศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่ไมไดเกิดจากนํ้า เชน อัคคีภัย เปนตน 

เปาหมาย / หนวยวัด ไมเกินรอยละ 0.045 

สูตรการคํานวณ (พื้นที่นาขาวในเขตชลประทานที่เสียหาย ÷ พื้นที่นาขาวในเขตชลประทานทั้งหมด) x 100 

รอบการรายงาน / รอบ

การวัดผลสําเร็จ 

รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวชี้วัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและรายงานสรุปผลในระบบรายงาน KPI 

Online 

สํานัก/กองที่รับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูรวบรวมขอมูล สวนการใชนํ้าชลประทาน สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบริหารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

คาเปาหมาย 
รอยละ 0.150 
ผลดําเนินการ 

0.0554 

คาเปาหมาย 
รอยละ 0.045 
ผลดําเนินการ 

0.1398 

คาเปาหมาย 
รอยละ 0.045 
ผลดําเนินการ 

0.1403 

คาเปาหมาย 
รอยละ 0.045 
ผลดําเนินการ 

0.030 

คาเปาหมาย 
รอยละ 0.045 
ผลดําเนินการ 

0.714 

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

0.0007 0.001 0.003 0.006 0.011 0.023 0.045 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 

หมายเหตุ เกณฑการจําแนกลักษณะพื้นที่ เพื่อใชประกอบการพิจารณาวัด ประเมินผลความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ 

(ขาว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง โดยสังเขป ดังน้ี เน้ือที่เสียหายส้ินเชิงหมายถึง เน้ือที่

เพาะปลูกที่ไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได หรือไดผลผลิตไมเกินรอยละ 10 ของผลผลิตที่เคยไดรับในป

ปกติ โดยเสียหายในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต 50 

ตารางวาขึ้นไปกรณีเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรง ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม และสงผล

กระทบตอแผนปฏิบัติการ/ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด จะขออุทธรณเพื่อใหพิจารณาปรับเกณฑการให

คะแนน และตองไมเกิดอุทกภัยรูปแบบผิดปกติ หรือมีเหตุจําเปนตองปองกันพื้นที่ในเขตเมืองซ่ึงคาความ

เสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ขาว) จะมากจนวัดคาคะแนนไมได 

 



 

ตัวช้ีวัดและรายละเอียดของสํานกังานชลประทานที ่1-17 

ชป.-1 : ปริมาณความจุเก็บกักท่ีเพ่ิมขึ้น 

คําอธิบาย ความจุเกบ็กัก (Storage Capacity) หมายถึง ปริมาณความจุในการเก็บกักนํ้าของอาคาร

ชลประทาน 

เปาหมาย / หนวยวัด เปาหมายความจุทีเ่พิ่มข้ึนตามแผนงานที่ปรากฎตามงบประมาณรายจายและรายละเอียด

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 / ลบ.ม. 

สูตรการคํานวณ ผลรวมของปรมิาณความจุที่เพิ่มข้ึนเทียบกบัแผน (รอยละ) 

รอบการรายงาน / รอบ

การวัดผลสําเรจ็ 

รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานชลประทาน  / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และรายงานสรปุผล ในระบบ

รายงาน KPI Online  

สํานัก/กองทีร่ับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูกํากบัตัวช้ีวัด ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน 

ผูรวบรวมขอมลู ผูอํานวยการสวนแผนงาน สํานักงานชลประทาน 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบรหิารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

60 70 80 90 100 

หมายเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชป.-2 : พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น 

คําอธิบาย พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น (Irrigation area)  หมายถึง  พื้นที่ที่เกิดข้ึนจากการกอสราง

โครงการชลประทาน พรอมระบบสงนํ้าและระบบกระจายนํ้า (Irrigation & distribution 

system) ที่ดําเนินการแลวเสร็จพรอมใชงาน ณ สิ้นปงบประมาณ  สามารถสงนํ้าจากแหลง

นํ้าชลประทาน ไปถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได  

เปาหมาย / หนวยวัด เปาหมายพื้นที่ชลประทานทีเ่พิ่มข้ึนตามแผนงานที่ปรากฎตามงบประมาณรายจายและ

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 / ไร 

สูตรการคํานวณ ผลรวมของพื้นที่ชลประทานที่เพิม่ข้ึนเทียบกบัแผน (รอยละ) 

รอบการรายงาน / รอบ

การวัดผลสําเรจ็ 

รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานชลประทาน / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และรายงานสรปุผล ในระบบ

รายงาน KPI Online 

สํานัก/กองทีร่ับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูกํากบัตัวช้ีวัด ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน 

ผูรวบรวมขอมลู ผูอํานวยการสวนแผนงาน สํานักงานชลประทาน 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบรหิารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

80 85 90 95 100 

หมายเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ชป.-3 : พ้ืนท่ีรับประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้น 

คําอธิบาย พ้ืนท่ีรับประโยชน (Beneficial area)  หมายถึง  พื้นที่ที่สามารถรบันํ้าจากโครงการ

ชลประทานประเภทตาง ๆ โดยไมมีระบบกระจายนํ้าในพื้นที่  

เปาหมาย / หนวยวัด เปาหมายพื้นทีร่ับประโยชนที่เพิม่ข้ึนตามแผนงานที่ปรากฎตามงบประมาณรายจายและ

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 / ไร 

สูตรการคํานวณ ผลรวมของพื้นที่รบัประโยชนทีเ่พิ่มข้ึนเทียบกับแผน (รอยละ) 

รอบการรายงาน / รอบ

การวัดผลสําเรจ็ 

รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานชลประทาน / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และรายงานสรปุผล ในระบบ

รายงาน KPI Online  

สํานัก/กองทีร่ับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูกํากบัตัวช้ีวัด ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน  

ผูรวบรวมขอมลู ผูอํานวยการสวนแผนงาน สํานักงานชลประทาน 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบรหิารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

80 85 90 95 100 

หมายเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชป.-4 : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน (Irrigation efficiency) 

คําอธิบาย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน หมายถงึ ความสามารถในการบริหารจัดการนํ้า

จากแหลงนํ้าชลประทานผานระบบสงนํ้า (Irrigation system)/กระจายนํ้า (Distribution 

system) เพ่ือนํานํ้าสงใหถงึแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร และ/หรือผูรับบริการประเภทตาง ๆ 

ประกอบดวย 3 องคประกอบการประเมิน ไดแก  

4.1 ประสิทธิภาพการสงนํ้าของโครงการ   

4.2 ความหนาแนนของการปลูกพืช (Cropping Intensity) 

4.3 ปริมาณนํ้าจัดสรรใหตามวัตถุประสงคการใชนํ้า 

เปาหมาย / หนวยวัด  

สูตรการคํานวณ 4.1 (ปริมาณนํ้าท่ีตองการตามทฤษฎ ี+ การร่ัวซึม - ฝนใชการ) x 100 ÷ ปริมาณนํ้าท่ีสงเขาระบบสงนํ้า  

(อางอิงตามคูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน ในศูนยความรูกลาง กรมชลประทาน) 

4.2 (พ้ืนท่ีบริหารจัดการนํ้าฤดฝูน + พ้ืนท่ีบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง) ÷ พ้ืนท่ีชลประทาน  

(อางอิงตามคูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน ในศูนยความรูกลาง กรมชลประทาน) 

4.3 ปริมาณนํ้าจัดสรรจริง ÷ ปริมาณนํ้าจัดสรรตามแผน  

(อางอิงตามแผนการจัดสรรนํ้าตามวัตถุประสงค ของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา สบอ.-1) 

รอบการรายงาน / 

รอบการวัดผลสําเร็จ 

รายงานความกาวหนารายเดือน  / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวชี้วัด 9 

การประเมินผลตัวช้ีวัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานชลประทาน / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดาํเนินงาน และรายงานสรุปผล ในระบบรายงาน KPI 

Online 

สํานัก/กองท่ีรับผดิชอบ  

ผลการปฏิบตังิาน 

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน 

ผูรวบรวมขอมูล ผูอํานวยการสวนแผนงาน  สํานักงานชลประทาน 

ผูตั้งเปาหมาย คณะกรรมการบริหารเพ่ือกํากับการดาํเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ชป.- ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

4.1 50 55 60 65 70 

 4.2 101-115 116-120 121-125 126-130 131-135 

 4.3  60 70 80 90 100 

หมายเหต ุ  

 



 

ชป.-5 : พ้ืนท่ีความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ขาว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง 

คําอธิบาย พืชเศรษฐกิจ ในท่ีน่ี หมายถึง เฉพาะ ขาว ท่ีปลูกในเขตบริการคลองสงนํ้าชลประทานจากโครงการ

สงนํ้าและบํารุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ท้ังในชวงฤดูฝน และฤดูแลงตามลักษณะ

เชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงไดรับการปองกันดวยระบบคลองระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า คันก้ันนํ้า และเคร่ืองสูบนํ้า 

ในยามนํ้าหลากมากกวาปกติในฤดูฝน และในฤดูแลงท่ีฝนตกนอย  

ความเสียหาย หมายถึง เสยีหายอยางสิ้นเชิง ไมมีผลผลติใหเก็บเก่ียวได หรือเก็บเก่ียวไดไมเกิน

รอยละ 10 ของคาเฉลีย่ผลผลิตท่ีไดรับในปปกต ิ ท้ังน้ี ไมรวมความเสียหายอันเกิดจากโรคพืช 

และแมลงศตัรูพืช และภยัธรรมชาติ ภยัพิบตัิอ่ืนๆ ท่ีไมไดเกิดจากนํ้า เชน อัคคีภยั เปนตน 

เปาหมาย/หนวยวัด ไมเกินรอยละ 0.045 

สูตรการคํานวณ (พ้ืนท่ีนาขาวในเขตชลประทานท่ีเสียหาย ÷ พ้ืนท่ีนาขาวในเขตชลประทานท้ังหมด) x 100 

รอบการรายงาน / รอบ

การวัดผลสําเร็จ 

รายงานความกาวหนารายเดือน  / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวชี้วัด 9 

การประเมินผลตัวช้ีวัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานชลประทาน / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดาํเนินงาน และรายงานสรุปผล ในระบบรายงาน KPI 

Online 

สํานัก/กองท่ีรับผดิชอบ  

ผลการปฏิบตังิาน 

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูกํากับตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน 

ผูรวบรวมขอมูล ผูอํานวยการสวนแผนงาน  สํานักงานชลประทาน 

ผูตั้งเปาหมาย คณะกรรมการบริหารเพ่ือกํากับการดาํเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ  

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 

หมายเหต ุ เกณฑการจําแนกลักษณะพื้นที่ เพื่อใชประกอบการพิจารณาวัด ประเมินผลความเสียหายของพืช

เศรษฐกิจ (ขาว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง โดยสังเขป ดังน้ี เน้ือที่เสียหายส้ินเชิงหมายถึง 

เน้ือที่เพาะปลูกที่ไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได หรือไดผลผลิตไมเกินรอยละ 10 ของผลผลิตที่เคยไดรับใน

ปปกติ โดยเสียหายในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต 50 

ตารางวาขึ้นไปกรณีเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรง ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม และสงผล

กระทบตอแผนปฏิบัติการ/ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด จะขออุทธรณเพื่อใหพิจารณาปรับเกณฑการให

คะแนน และตองไมเกิดอุทกภัยรูปแบบผิดปกติ หรือมีเหตุจําเปนตองปองกันพื้นที่ในเขตเมืองซ่ึงคาความ

เสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ขาว) จะมากจนวัดคาคะแนนไมได 

 



 

ชป.-6 : ความสําเร็จของการดําเนินการสรางเครือขายดานงานชลประทาน 

คําอธิบาย เครือขายดานงานชลประทาน หมายถึง กลุมบุคคล นิติบุคคล หนวยงานราชการ ที่ทํางาน

รวมกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในพื้นที่ตามแผนงานประจําป  

ในที่ น้ี  ประกอบดวย คณะกรรมการจัดการนํ้าชลประทาน (Joint Management 

Committee for Irrigation : JMC) เครือขายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (คสป.) 

และสถาบันเกษตรกรผูใชนํ้า   

เปาหมาย / หนวยวัด รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ (จํานวนโครงการกจิกรรมตามแผนที่ดําเนินการสําเรจ็จริง ÷ จํานวนโครงการกิจกรรมตาม

แผน) X 100    

รอบการรายงาน / รอบ

การวัดผลสําเรจ็ 

รายงานความกาวหนารายเดือน / วัดผลสําเร็จรายป 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานชลประทาน / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และรายงานสรปุผล ในระบบ

รายงาน KPI Online 

สํานัก/กองทีร่ับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน 

ผูรวบรวมขอมลู ผูอํานวยการสวนแผนงาน สํานักงานชลประทาน 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบรหิารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

80 85 90 95 100 

หมายเหตุ - แผนการดําเนินการสรางเครือขายดานการชลประทาน ใหกําหนดกลยุทธ โครงการ กิจกรรมท่ี

แสดงใหเห็นถึงการเก่ียวของ เชื่อมโยง รวมมือ บูรณาการกับการดําเนินการตามแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัดดวย ตองมีอยางนอย 1 โครงการ 

- โครงการ/กิจกรรมท่ีระบุในแผนการดาํเนินการสรางเครือขายดานการชลประทาน  มีความ

สอดคลองและเชื่อมโยงกับกลยุทธการสรางความเขมแขง็ของเครือขายดานงานชลประทานท่ี

กํากับโดยกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 



 

ชป.-7 : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คําอธิบาย พิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตาม พ.ร.บ. โดยจะใช

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ เปนการเบิกจายของสํานักงาน

ชลประทาน โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

เปาหมาย / หนวยวัด ระดับ 5 คะแนน / รอยละ 

สูตรการคํานวณ (จาํนวนเงินงบประมาณรายจายลงทุนตาม พ.ร.บ. ที่สาํนักฯ มีผลการเบิกจายในปงบประมาณ 

÷ จํานวนเงนิงบประมาณรายจายลงทนุทีส่ํานักฯ ไดรบัการจดัสรรทั้งหมด) x 100 

ความถ่ีการวัด รายเดือน 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานชลประทาน / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และรายงานสรปุผล ในระบบ

รายงาน KPI Online 

สํานัก/กองทีร่ับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูกํากบัตัวช้ีวัด ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน 

ผูรวบรวมขอมลู ผูอํานวยการสวนแผนงาน  สํานักงานชลประทาน 

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบรหิารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

84 85 86 87 88 

หมายเหตุ ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรรเพิม่เติมระหวางปงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ชป.-8 : ความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานชลประทาน             

 

 

คําอธิบาย ผูรับบริการ ในที่น้ี หมายถึงเฉพาะ ผูรับบริการหลักของสํานักงานชลประทาน ไดแก  

(1) เกษตรกรในเขตชลประทาน (2) กลุมผูใชนํ้า และ (3) ผูมาติดตอขอรับบรกิารหรือ

รองเรียนดานตาง ๆ ของสํานักงานชลประทาน  

เปาหมาย / หนวยวัด รอยละ 85 

สูตรการคํานวณ ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินในรูปรอยละ ÷ จํานวนผูตอบแบบ

ประเมินทั้งหมด 

ความถ่ีการวัด รายป 

นํ้าหนักตัวช้ีวัด 9 

การประเมินผลตัวชี้วัด 

แหลงขอมูล / 

วิธีการเก็บขอมูล 

 

สํานักงานชลประทาน / 

เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และรายงานสรปุผล ในระบบ

รายงาน KPI Online  

สํานัก/กองทีร่ับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติงาน  

สํานักงานชลประทาน 

 

ผูกํากบัตัวช้ีวัด ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน 

ผูรวบรวมขอมลู ผูอํานวยการกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

ผูต้ังเปาหมาย คณะกรรมการบรหิารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

ปงบประมาณ 

2556 

ปงบประมาณ 

2557 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

     

เปาหมายรายเดือน 

(รอยละ) 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

       

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

65 70 75 80 85  

หมายเหตุ กรณีการประเมิน (3) ผูมาติดตอขอรับบริการหรือรองเรียนดานตาง ๆ ของสํานักงาน

ชลประทาน ใหใชวิธีการสุมตัวอยางเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ โดยถือวาเปนตัวแทนของกลุมผูรับบริการกลุมน้ีทั้งหมด 
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