
ตัวชีว้ัด มิติและตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิราชการ น้้าหนัก         เปา้หมาย/เกณฑ์การให้คะแนน      ผลการด้าเนินงาน
(%) 1 2 3 4 5 ที่ได้ ถ่วงน้้าหนัก

สบก- 1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อผล
การศึกษาของส านักบริหารโครงการ

สบก-1.1 (Opk22) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 65 70 75 80 85 จะด าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม และได้จดัส่งแบบสอบถามพร้อมกับ
รายงานการศึกษาที่แล้วเสร็จไปยังหน่วยงานที่น ารายงานไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อประเมินความพึงพอใจ และประเมินผลในภาพรวม เมือ่ส้ิน
ปีงบประมาณ

1.00 0.0300

สบก-2 การจดัท าระบบงาน วธิกีารและ
ฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผงโครงการ

สบก-2.1 (K12) ร้อยละความส าเร็จตามแผนของการจดัท า
ระบบงาน วธิกีารและฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผล
โครงการ EIRR / ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR และ
ประสิทธภิาพการชลประทาน DPR และการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน 
(B/C Ratio)

9 60 70 80 90 100 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 1.00 0.0900

สบก.-3 มีความร่วมมือ/ความช่วยเหลือด้าน
การชลประทานกับต่างประเทศ

สบก-3.1 (Opk15) ร้อยละของความร่วมมือ / ความ
ช่วยเหลือด้านการชลประทานกับต่างประเทศที่มีผลการ
ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงการ (หน่วย : ร้อยละ)

9 60 65 70 75 80 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 1.00 0.0900

สบก.-4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน สบก-4.1 (K19) ร้อยละของจ านวนโครงการจา้งศึกษา
เกีย่วกับการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม
ในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration 
Participation) 
(หน่วย : ร้อยละ)

1 60 65 70 75 80 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 1.00 0.0100

สบก.-5 งานศึกษาโครงการแล้วเสร็จตาม
แผนงาน

สบก.-5.1 (Opk5) ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ)

9 50 75 100 100

เสร็จก่อน

15 ก.ย.

100

เสร็จก่อน

1 ก.ย.

รายงานการศึกษาโครงการ (หมายรวมถึง งานส ารวจด้านเศรษฐกิจ สังคม
 และงานวเิคราะห์จ าแนกดิน) ,รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม,รายงานการพัฒนาลุ่มน้ าเบื้องต้น รายงานการประเมินผล
โครงการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จะแล้วเสร็จประมาณส้ินปีงบประมาณ

1.00 0.0900

สบก.-6 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธภิาพ

สบก.-6.1(Opk12) ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
รายจา่ยลงทุน (หน่วย : ร้อยละ)

3 81 83 85 87 89 คิดเป็นร้อยละ 27.92 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วนัที่ 18 เมษายน 
2560 )

1.00 0.0300

สบก.-7 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์
ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ
สา้นักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2560

                   รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)                     
ค่าคะแนน

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)

เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ  (Operational Objectives)



ตัวชีว้ัด มิติและตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิราชการ น้้าหนัก         เปา้หมาย/เกณฑ์การให้คะแนน      ผลการด้าเนินงาน
(%) 1 2 3 4 5 ที่ได้ ถ่วงน้้าหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ
สา้นักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2560

                   รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)                     
ค่าคะแนน

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

3 80 85 90 95 100 อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online จาก
กองแผนงาน

1.00 0.0300

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

3 60 70 80 90 100 อยูร่ะหวา่งการวเิคราะห์กระบวนงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนภายในส านักและตรวจสอบสถานะของคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อ
จดัท าคู่มือในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.00 0.0300

สบก.-8 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึน้
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนสู่องค์กรอัจฉริยะ 

สบก.-8.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรของส านัก (หน่วย : ร้อยละ)

3 80 85 90 95 100 ส านักจดัส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายในกรมหรือตามที่กรมจดัเพื่อเป็นการสร้างการพัฒนา
บุคลากรและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัตงาน

2.00 0.0600

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

3 65 70 75 80 85 รอผลจาก ฝ่ายสวสัดิการ สบค. จดัท าแบบสอบถามส่งไปยังส านัก/กอง 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงานเมือ่ส้ินปีงบประมาณ

1.00 0.0300

49 ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักรวม 0.6400

                                                                                     ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักสุทธ ิ = (100/49) x 0.6400  = 1.3061

รวมทั้งหมด


