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ชป.-2 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้านไร่)
สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด เป้าหมาย งบประมาณ ถ่วง นน.

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ไร่) (บาท) (ไร่) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
1,200 35,000,000 0.8974 1,200.00      100.00 5.00 0.0449
200 35,000,000 0.8974 200.00        100.00 5.00 0.0449

200 40,000,000 1.0256 200.00        100.00 5.00 0.0513

700 15,000,000 0.3846 87.65          12.52 1.00 0.0038

1,000 20,000,000 0.5128 1,000.00      100.00 5.00 0.0256

400 20,000,000 0.5128 400.00        100.00 5.00 0.0256

200 12,000,000 0.3077 200.00        100.00 5.00 0.0154

100 9,000,000 0.2308 100.00        100.00 5.00 0.0115

2,500 25,000,000 0.6410 397.43        15.90 1.00 0.0064

200 12,000,000 0.3077 200.00        100.00 5.00 0.0154

1,000 15,000,000 0.3846 0.56           0.06 1.00 0.0038

2,000 48,000,000 1.2308 2,000.00      100.00 5.00 0.0615

1,000 30,000,000 0.7692 1,000.00      100.00 5.00 0.0385

300 35,000,000 0.8974 300.00        100.00 5.00 0.0449

11,000     351,000,000 9.00 7,285.63     58.0000 0.3936
4.14 0.3729

(จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ÷ จํานวนพื้นที่ชลประทานตาม
แผน) × 100

(กรณีมีรายการงานมากกว่า 1 รายการ ให้คิดน้ําหนักของแต่ละ
รายการจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)

9

รวม

90 100 1.สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านวังน้อย พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่   ตําบลสันมะค่า อําเภอป่า
2.ฝายบ้านทุ่งป่าคาพร้อมระบบส่งน้ํา  พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่   ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

3.ฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ํา ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย  
ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

4.สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านป่าหุ่ง พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่  ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา
 จังหวัดน่าน

5.สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแม่พริก พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตําบลหนองหล่ม อําเภอ
ดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

6.ฝายน้ําพางพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการจัดหาน้ําบ้านปางส้าน พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ ตําบลยอด อําเภอ
สองแคว จังหวัดน่าน

7.ฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตําบล
แม่ต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

8.ฝายห้วยแฮต 2 พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน พื้นที่รับประโยชน์ 100
 ไร่ ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ สํานักงานชลประทานที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 11 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564)

เกณฑ์การให้คะแนน รายการ ผลสําเร็จ ผลคะแนน

9.สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านตึ๊ดใหม่พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่  ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน

10.ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ําให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่
รับประโยชน์ 200 ไร่ ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน

11.สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านไผ่งาม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่  ตําบลส้าน  อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน

12.สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านน้ําปั้ว พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่  ตําบลน้ําปั้ว อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน

13.ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ํา พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

14.ฝายทุ่งกลางพร้อมระบบส่งน้ํา พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ร้อยละ
60 70 80



แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ สํานักงานชลประทานที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 11 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564)

ชป.-3 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานได้รับน้ําตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ)
สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด พื้นที่ ผลงาน

ชลประทาน (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ฤดูฝน ฤดูแล้ง รวม ฤดูฝน ฤดูแล้ง รวม

เป้าหมาย
17.5%

เป้าหมาย
+ 14.0%

เป้าหมาย
+ 10.5%

เป้าหมาย
+ 7%

เป้าหมาย
+ 3.5%

862,370         772,771 124,429             897,200                 772,771 124,429      897,200         100.00            5.00 0.4500

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ฤดูแล้ง ฤดูฝน (ไร่) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ไม่น้อยกว่า
119% หรือ
ไม่มากกว่า 

151%

ไม่น้อยกว่า
123% หรือ
ไม่มากกว่า

147%

ไม่น้อยกว่า
127% หรือ
ไม่มากกว่า

143%

ไม่น้อยกว่า
131% หรือ
ไม่มากกว่า

139%

135% 124,429.00     772,771.00    793,749.00         855,171.00     107.74 1.00 0.0300

897,200

ชป.-5 : ร้อยละของครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) 
สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด

ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ครัวเรือน) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
60 70 80 90 100 59,840.00           59,840.00      100 5.00 0.1500

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ล้าน ลบ.ม.) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

60 70 80 90 100 319.56 322.49 100.92 5.00 0.1500

ชป.-7 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานที่มีคุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ) 
สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด

ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (แห่ง) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
80 85 90 95 100 40 100 5.00 0.1500

ชป.-8 : อัตราการใช้น้ําในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ํา (เลือก 1 โครงการ) (หน่วย : ร้อยละ)
สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด ผลงาน

ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ตามทฤษฎี รั่วซึม ฝนใช้การ เข้าระบบ (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
20 30 40 50 60 194.55 12.19 116.49 150.39 60.01 5.00 0.0500

322.49

(พื้นที่ที่ทําการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง x 
100) ÷ พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามปริมาณน้ํา
ต้นทุนที่มีหรือได้รับในฤดูแล้ง + (พื้นที่ที่ทําการผลิตสินค้าเกษตรใน

เขตชลประทานช่วงฤดูฝน x 100) ÷ พื้นที่ชลประทานตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีหรือได้รับในฤดูฝน / 2

เกณฑ์การให้คะแนน
จํานวนอ่างที่ตรวจวัด

ได้เกณฑ์มาตรฐาน ผลคะแนน
(จํานวนอ่างเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานที่มีผลการตรวจวัดได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ÷ จํานวนอ่างเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานที่มีการ

ตรวจวัดทั้งหมด) x 100

3
40

เกณฑ์การให้คะแนน ปริมาณน้ํา (ล้าน ลบ.ม.) ผลคะแนน
[(ปริมาณน้ําสุทธิที่พืชต้องการตามทฤษฎี + การรั่วซึม - ฝนใช้การ)

 ÷ ปริมาณน้ําชลประทานที่จัดส่งให้ทั้งหมด] x 100
1

ในเขตชลประทาน (ไร่) ตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีหรือได้รับ (ไร่)

3
74,800.00                            

ชป.-6 : ปริมาณน้ําที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ํา (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.) 
เกณฑ์การให้คะแนน

ปริมาณน้ําที่จัดสรร ปริมาณน้ําต้นทุน

ผลสําเร็จ ผลคะแนน
(พื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน ÷ พื้นที่ชลประทาน) x 100 3

เกณฑ์การให้คะแนน
จํานวนครัวเรือนในเขต ชป. เป้าหมาย

(ครัวเรือน)
ผลสําเร็จ ผลคะแนน

(จํานวนครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์ ÷ จํานวน
ครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์ตามแผน) x 100

ผลสําเร็จ ผลคะแนน
(ปริมาณน้ําที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ํา ÷ ปริมาณน้ํา

ต้นทุน) x 100
3

พท.บริหารจัดการน้ํา
พท.ชป.

เกณฑ์การให้คะแนน พื้นที่ที่ทําการผลิตสินค้าเกษตร  พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผลคะแนน

9

ชป.-4 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (Cropping Intensity)
เกณฑ์การให้คะแนน



แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ สํานักงานชลประทานที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 11 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564)

ชป.-9 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ) 
สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด

ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน พื้นที่ปลูก พื้นที่เสียหาย พื้นที่ปลูก พื้นที่เสียหาย พื้นที่ปลูก พื้นที่เสียหาย ร้อยละ ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
0.245 0.195 0.145 0.095 0.045          124,429 0              772,771 0 897,200        0 0.000 5.00 0.1500

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ล้านไร่) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

60 65 70 75 80 0.02228 100.00 5.00 0.1500

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (กลุ่ม) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

80 85 90 95 100 10 100.00 5.00 0.1500

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (เครือข่าย) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

80 85 90 95 100 10 100.00 5.00 0.4500

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (โครงการ) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

60 65 70 75 80 6 19.35 1.00 0.0300

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (โครงการ) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

60 65 70 75 80 9 16.36 1.00 0.0300

ชป.-14 : ร้อยละของจํานวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา ที่มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้ําในงานชลประทาน (ระดับ 4) และ/หรือระดับการเสริมอํานาจประชาชนในพื้นที่ 
(ระดับ 5) (หน่วย : ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน จํานวนโครงการ
บริหารจัดการน้ําทั้งหมด

ผลสําเร็จ ผลคะแนน
(จํานวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําที่มีการดําเนินการ

แบบมีส่วนร่วมในระดับการเสริมอํานาจประชาชนในพื้นที่ (ระดับ 4
 และ/หรือระดับ5) ÷ จํานวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา

ทั้งหมด) x 100

3
55

ชป.-13 : ร้อยละของจํานวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (ระดับ 4) (หน่วย : ร้อยละ)
เกณฑ์การให้คะแนน จํานวนโครงการพัฒนา

แหล่งน้ําทั้งหมด
ผลสําเร็จ ผลคะแนน

(จํานวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีการดําเนินการแบบ
มีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทานกับประชาชนใน
พื้นที่ (ระดับ 4) ÷ จํานวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ํา

ทั้งหมด) x 100

3
31

ชป.-12 : ร้อยละของจํานวนเครือข่ายผู้ใช้น้ําทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) 
เกณฑ์การให้คะแนน

แผน
ผลสําเร็จ ผลคะแนน

จํานวนเครือข่ายผู้ใช้น้ําทุกภาคส่วนที่ดําเนินการจัดตั้งได้แล้วเสร็จ ÷
 จํานวนเครือข่ายผู้ใช้น้ําทุกภาคส่วนที่ดําเนินการตามแผน x 100

9
10

ชป.-11 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้ําของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ)
เกณฑ์การให้คะแนน

จํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ผลสําเร็จ ผลคะแนน

(จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้ํา
ของชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ ÷ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด) x 

100

3
10

ชป.-10 : ร้อยละของจํานวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย (หน่วย : ล้านไร่) 
เกณฑ์การให้คะแนน แผน

(ล้านไร่)
ผลสําเร็จ ผลคะแนน

(พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับการป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัย ÷ พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานตามแผนป้องกัน

ความเสียหายจากอุทกภัย) × 100

3
0.02228

เกณฑ์การให้คะแนน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูฝน+ฤดูแล้ง ผลคะแนน
(พื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานที่เสียหายทั้งหมด ÷ พื้นที่

เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานทั้งหมด) × 100
3

หมายเหตุ

เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 รายการ จาก
แผนทั้งหมด 25 รายการ



แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ สํานักงานชลประทานที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 11 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564)

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (โครงการ) (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

92 94 96 98 100 251 100.00 5.00 0.1500

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
9 ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

8 11 14 17 20 1,093.53        117.46          10.74                1.00 0.0900
25 30 35 40 45 1,170.03        513.76          43.91                4.56 0.4108
37 44 51 58 65 1,186.86        888.46          74.86                5.00 0.4500
64 73 82 91 100 1,235.50        1,226.96        99.31                4.92 0.4428

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด ผลงาน
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

65 70 75 80 85 0.00 1.00 0.0300

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด
3 ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

12 17 22 27 32
30 36 42 48 54 1,176.42        517.49          43.99                3.33              0.1000
49 56 63 70 77 1,198.74        897.49          74.87                4.70              0.1410
72 79 86 93 100 1,235.50        1,226.96        99.31                4.90              0.1470

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด ผลงาน
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

65 70 75 80 85 0.00 1.00 0.0300

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด ผลงาน
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ระดับ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 0.00 1.00 0.0300

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด ผลงาน
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (คะแนน) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

20 30 50 70 100 0.00 1.00 0.0300
เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร รายละเอียดการดําเนินการจะต้องเรียงตามลําดับ
และ ไม่ข้ามขั้นตอน

3

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลคะแนน
3

ชป.-21 : คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง (ประเมินโดย ศทส.) 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนน

ชป.-19 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย สบค.)
เกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนน

คะแนน =Σร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ 
จํานวนด้านทั้งหมด

3

ชป.-20 : ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ระดับสํานัก/กอง (ประเมินโดย สบค.) 

เกณฑ์การให้คะแนน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ล้านบาท) ผลคะแนน
(จํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการมีผลการ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ÷ จํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรทั้งหมด) x 100

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ชป.-17 : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานชลประทาน (ประเมินโดย กสช.)
เกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนน

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในรูปร้อยละ ÷
 จํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด

3

ชป.-18 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของสํานัก (หน่วย : ร้อยละ) (ประเมินโดย กงบ.) 

ชป.-16 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) (ประเมินโดย กงบ.) 
เกณฑ์การให้คะแนน งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ล้านบาท) ผลคะแนน

(จํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ. ที่สํานัก กองมีผล
การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ÷ จํานวนเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) x 100
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ชป.-15 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) 
เกณฑ์การให้คะแนน

แผน
ผลสําเร็จ ผลคะแนน

(จํานวนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ดําเนินงานได้
จริง ÷ จํานวนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตาม

แผนทั้งหมด) x 100

3
251



แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ สํานักงานชลประทานที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา 11 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564)

สูตรการคํานวณ น้ําหนัก หน่วยวัด ผลงาน
ร้อยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน (ระดับ) ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 0.00 1.00 0.0300

ค่าน้ําหนัก
ชป.-2 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้านไร่) 9
ชป.-3 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานได้รับน้ําตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ) 9
ชป.-4 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (Cropping Intensity) 3
ชป.-5 : ร้อยละของครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) 3
ชป.-6 : ปริมาณน้ําที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ํา (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.) 3
ชป.-7 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานที่มีคุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ) 3
ชป.-8 : อัตราการใช้น้ําในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ํา (เลือก 1 โครงการ) (หน่วย : ร้อยละ) 1
ชป.-9 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ) 3
ชป.-10 : ร้อยละของจํานวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย (หน่วย : ล้านไร่) 3

ชป.-11 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้ําของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ) 3
9
3
3

ชป.-15 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย:ร้อยละ) 3
9

ชป.-17 : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานชลประทาน (ประเมินโดย กสช.) 3

ชป.-18 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของสํานัก (หน่วย : ร้อยละ) 3
3
3

ชป.-21 : คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง (ประเมินโดย ศทส.) 3

ชป.-22 : การปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนานวัตกรรม 3
85

 = (น้ําหนักรวม 100 / น้ําหนักรวมเท่าที่มี) x ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
ผลรวมคะแนน 3.2027

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักสุทธิ     3.7678

ชป.-20 : ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ระดับสํานัก/กอง (ประเมินโดย สบค.) 0.0300
0.0300
0.0300

รวม

0.1500

ชป.-16 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) 0.4428
0.0300
0.1470

ชป.-19 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย สบค.) 0.0300

ชป.-12 : ร้อยละของจํานวนเครือข่ายผู้ใช้น้ําทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) 0.4500
ชป.-13 : ร้อยละของจํานวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (ระดับ 4) 

่ ้
0.0300

ชป.-14 : ร้อยละของจํานวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา ที่มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้ําในงาน
ป ( ั ) ื ั ิ ํ ป ใ ื้ ี่ ( ั ) ( ่ ้ )

0.0300

0.1500
0.1500
0.0500
0.1500
0.1500
0.1500

สรุปคะแนนตัวชี้วัด ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
0.3729
0.4500
0.0300
0.1500

ชป.-22 : การปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนานวัตกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนน

3



1 2 3 4 5
ชป.-2 : จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : 
ล้านไร่) 0.011 9 60 70 80 90 100 0.0719 4.14 0.3729

ชป.-3 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขต
ชลประทานได้รับน้ําตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีในแต่
ละปี

เป้าหมาย ±3.5% 9 เป้าหมาย ±
17.5%

เป้าหมาย ±
14.0%

เป้าหมาย ±
10.5%

เป้าหมาย ±
7%

เป้าหมาย ±
3.5% 100.00 5.00 0.4500

ชป.-4 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขต
ชลประทาน (Cropping Intensity) ร้อยละ 135 3

น้อยกว่า 
119% หรือ 
มากกว่า 
151%

ไม่น้อยกว่า 
119% แต่ไม่
ถึง 123% 

หรือ มากกว่า
 147% แต่ไม่
เกิน 151%

ไม่น้อยกว่า 
123% แต่ไม่
ถึง 127% 

หรือ มากกว่า
 143% แต่ไม่
เกิน 147%

ไม่น้อยกว่า 
127% แต่ไม่
ถึง 131% 

หรือ มากกว่า
 139% แต่ไม่
เกิน 143%

ตั้งแต่ 131% 
ถึง 139% 107.74 1.00 0.0300

ชป.-5 : ร้อยละของครัวเรือนในเขตชลประทานที่
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) ร้อยละ 100 3 60 70 80 90 100 100 5.00 0.1500

ชป.-6 : ปริมาณน้ําที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้น้ํา (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.) ร้อยละ 100 3 60 70 80 90 100 100.92 5.00 0.1500

ชป.-7 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ําและทางน้ํา
ชลประทานที่มีคุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐานกลาง
ของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ)

ร้อยละ 100 3 80 85 90 95 100 100 5.00 0.1500

ชป.-8 : อัตราการใช้น้ําในภาคการเกษตรด้วยการ
บริหารจัดการน้ํา (หน่วย : ร้อยละ) ร้อยละ 60 1 20 30 40 50 60 60.01 5.00 0.0500

ชป.-9 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจ (ข้าว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ)

น้อยกว่าร้อยละ 
0.045 3 0.245 0.195 0.145 0.095 0.045 0.00 5.00 0.1500

แบบรายงานผลตัวชี้วัด ระดับสํานัก/กอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานชลประทานที่ 2

รอบระยะเวลา 11 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก 
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก



1 2 3 4 5
ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก 

(%)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

ชป.-10 : ร้อยละของจํานวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับ
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย จํานวน 11 
รายการ เป้าหมายพื้นที่รับประโยชน์ 22,280 ไร่

ร้อยละ 80 3 60 65 70 75 80 100.00 5.00 0.1500

ชป.-11 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล
การคาดการณ์สถานการณ์น้ําของกรมชลประทาน 
(หน่วย: ร้อยละ)

ร้อยละ 100 3 80 85 90 95 100 100.00 5.00 0.1500

ชป.-12 : ร้อยละของจํานวนเครือข่ายผู้ใช้น้ําทุก
ภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) ร้อยละ 100 9 80 85 90 95 100 100.00 5.00 0.4500

ชป.-13 : ร้อยละของจํานวนโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งน้ําที่มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (ระดับ 4) 
(หน่วย : ร้อยละ)

ร้อยละ 80 3 60 65 70 75 80 19.35 1.00 0.0300

ชป.-14 : ร้อยละของจํานวนโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ํา ที่มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วม
ในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้ําในงาน
ชลประทาน (ระดับ 4) และ/หรือระดับการเสริม
อํานาจประชาชนในพื้นที่ (ระดับ 5) (หน่วย : ร้อย
ละ)

ร้อยละ 80 3 60 65 70 75 80 16.36 1.00 0.0300

ชป.-15 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 3 92 94 96 98 100 100.00 5.00 0.1500

ชป.-16 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) (ไตรมาสที่ 4) ร้อยละ 100 9 64 73 82 91 100 99.31 4.92 0.4428

ชป.-17 : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ
สํานักงานชลประทาน (ประเมินโดย กสช.) ร้อยละ 85 3 65 70 75 80 85 ดําเนินการสรุปผล

ดําเนินงานเป็นรายปี 1.00 0.0300



1 2 3 4 5
ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก 

(%)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก

ชป.-18 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวมของสํานัก (หน่วย : ร้อยละ) (ไตร
มาสที่ 4)

ร้อยละ 54 3 72 79 86 93 100 99.31 4.90 0.1470

ชป.-19 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน (ประเมินโดย สบค.) ร้อยละ 85 3 65 70 75 80 85 ดําเนินการสรุปผล

ดําเนินงานเป็นรายปี 1.00 0.0300

ชป.-20 : ความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ ระดับสํานัก/กอง (ประเมิน
โดย สบค.)

ระดับ 5 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ดําเนินการสรุปผล
ดําเนินงานเป็นรายปี 1.00 0.0300

ชป.-21 : คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง (ประเมิน
โดย ศทส.) ร้อยละ 100 3 20 30 50 70 100 ดําเนินการสรุปผล

ดําเนินงานเป็นรายปี 1.00 0.0300

ชป.-22 : การปรับปรุงกระบวนงาน/พัฒนา
นวัตกรรม ระดับ 5 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ดําเนินการสรุปผล

ดําเนินงานเป็นรายปี 1.00 0.0300


