
ตัวช้ีวัด มิติและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้้าหนัก         เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน      ผลการด้าเนินงาน
(%) 1 2 3 4 5 ทีไ่ด้ ถ่วงน้้าหนัก

สบก- 1 ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อผล
การศึกษาของส านักบริหารโครงการ

สบก-1.1 (Opk22) ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ 3 65 70 75 80 85 จะด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม และได้จัดส่งแบบสอบถามพร้อมกับ
รายงานการศึกษาทีแ่ล้วเสร็จไปยังหน่วยงานทีน่ ารายงานไปใช้ประโยชน์ 
เพือ่ประเมินความพงึพอใจ และประเมินผลในภาพรวม เมือ่ส้ิน
ปีงบประมาณ

1.00 0.0300

สบก-2 การจัดท าระบบงาน วิธีการและ
ฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลโครงการ

สบก-2.1 (K12) ร้อยละความส าเร็จตามแผนของการจัดท า
ระบบงาน วิธีการและฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผล
โครงการ EIRR / ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และ
ประสิทธิภาพการชลประทาน DPR และการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (B/C
 Ratio)

9 60 70 80 90 100 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าระบบงานบันทึกข้อมูล 3.00 0.2700

สบก.-3 มีความร่วมมือ/ความช่วยเหลือด้านการ
ชลประทานกับต่างประเทศ

สบก-3.1 (Opk15) ร้อยละของความร่วมมือ / ความช่วยเหลือ
ด้านการชลประทานกับต่างประเทศทีม่ีผลการด าเนินกิจกรรม
ในการพฒันาโครงการ (หน่วย : ร้อยละ)

9 60 65 70 75 80 เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ 5.00 0.4500

สบก.-4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน สบก-4.1 (K19) ร้อยละของจ านวนโครงการจ้างศึกษาเกีย่วกับ
การพฒันาแหล่งน้ าทีม่ีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับ
การร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration 
Participation) 
(หน่วย : ร้อยละ)

1 60 65 70 75 80 -เป็นงานแผนงานพฒันาลุ่มน้ าแบบประชารัฐในภาคตะวันออก (โครงการ
พฒันาแหล่งน้ าทีม่ีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือใน
งานชลประทาน Collaboration Participation
-ส าหรับการมีส่วนร่วมของงานศึกษาวางโครงการ ส านักบริหารโครงการ 
ได้ด าเนินการอยู่ในระดับ3 และด าเนินการครบถ้วนเป็นไปตามแผน

5.00 0.0500

สบก.-5 งานศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน สบก.-5.1 (Opk5) ร้อยละของงานศึกษาโครงการทีแ่ล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ)

9 50 75 100 100

เสร็จก่อน

15 ก.ย.

100

เสร็จก่อน

1 ก.ย.

รายงานการศึกษาโครงการ (หมายรวมถึง งานส ารวจด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และงานวิเคราะหจ์ าแนกดิน) ,รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม,
รายงานการพฒันาลุ่มน้ าเบือ้งต้น รายงานการประเมินผลโครงการ อยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท าเล่มรายงาน จะแล้วเสร็จประมาณส้ิน
ปีงบประมาณ

3.00 0.2700

สบก.-6 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

สบก.-6.1(Opk12) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (หน่วย : ร้อยละ)

3 81 83 85 87 89 คิดเป็นร้อยละ 51.83 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที ่11 กันยายน 
2560 )

1.00 0.0300

สบก.-7 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์
ความรู้ทีเ่หมาะสมในงานชลประทาน

สบก.-7.1 (Opk17.1) คุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง 3 10 30 50 70 100 มีการด าเนินการพฒันาคุณภาพเว็บไซต์ของแต่ละ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย 5.00 0.1500

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ
ส้านักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2560

                   รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)                    
ค่าคะแนน

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)

เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ  (Operational Objectives)



ตัวช้ีวัด มิติและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้้าหนัก         เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน      ผลการด้าเนินงาน
(%) 1 2 3 4 5 ทีไ่ด้ ถ่วงน้้าหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ
ส้านักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2560

                   รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)                    
ค่าคะแนน

สบก.-7.2 (Opk17.2) ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)

3 80 85 90 95 100 บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ตามช่องรายการทีก่ าหนด     (ค่า
คะแนนจากระบบติดตาม Online กองแผนงาน ในรอบ 6 เดือนแรก คิด
เป็นร้อยละ 99.17)

4.83 0.1450

สบก.-7.3 (Opk21) ร้อยละของคู่มือการการปฏิบัติงาน (Work
 Namual) ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จตามแผน

3 60 70 80 90 100 อยู่ระหว่างการวิเคราะหก์ระบวนงานตามบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนภายในส านักและตรวจสอบสถานะของคู่มือปฏิบัติงาน เพือ่
จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

3.00 0.0900

สบก.-8 พฒันาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะทีสู่งขึน้
เพือ่รองรับการปรับเปล่ียนสู่องค์กรอัจฉริยะ 

สบก.-8.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามแผนการ
พฒันาบุคลากรของส านัก (หน่วย : ร้อยละ)

3 80 85 90 95 100 ส านักจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่พฒันาตามแผนการพฒันา
บุคลากร ทัง้หน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายในกรมหรือตามทีก่รมจัดเพือ่เป็นการสร้างการพฒันา
บุคลากรและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัตงาน

3.00 0.0900

สบก.-8.2 (Opk19.1) ร้อยละของบุคลากรทีพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน (ประเมินโดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล)

3 65 70 75 80 85 รอผลจาก ฝ่ายสวัสดิการ สบค. จัดท าแบบสอบถามส่งไปยังส านัก/กอง 
เพือ่รวบรวมข้อมูลและประมวลผลความพงึพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงานเมือ่ส้ินปีงบประมาณ

1.00 0.0300

49 ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักรวม 1.6050รวมทัง้หมด

                                                                                     ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักสุทธิ = (100/49) x 1.5650  = 3.1939


