
รหัส ช่ือ 1 2 3 4 5 ท่ีได้ ถ่วงน ้ำหนัก

สบก-1 ร้อยละของงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน 9 60 70 80 90 100  - สรุปคะแนน ร้อยละของงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีแล้ว
เสร็จตำมแผนงำน ประจ้ำเดือนมีนำคม 2564           
มีผลคะแนนเฉล่ีย 85

3.00 0.2700

สบก-2 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรประเมินผลของโครงกำรชลประทำน
ตำมแผน

9 60 70 80 90 100  - สรุปคะแนน ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรประเมินผล
ของโครงกำรชลประทำนตำมแผน                   
ประจ้ำเดือนมีนำคม 2564 มีผลคะแนนเฉล่ีย 83.33

3.00 0.2700

สบก-3 ร้อยละของควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับ
ต่ำงประเทศท่ีมีผลกำรด้ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร

9 70 75 80 85 90  - สรุปคะแนน ร้อยละของควำมร่วมมือ / ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศท่ีมีผล
กำรด้ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร 
ประจ้ำเดือนมีนำคม 2564 มีผลคะแนนเฉล่ีย 80        
       -หมำยเหตุ สบก.3 เป็นเป้ำหมำยรำยปีเม่ือสิ น
ปีงบประมำณ ไม่มีเป้ำหมำยรำยเดือน จึงไม่ได้ค้ำนวน
จำกร้อยละรำยเดือน ค้ำนวนจำกงำนท่ีเสร็จแล้วเท่ำนั น

0.00 0.0000

สบก-4 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม       
(ประเมินโดย กผง. และ กงบ.)

3  - รอผลกำรประเมินจำก กผง. และ กงบ.

ไตรมำส 1 3 8 13 18 23

ไตรมำส 2 30 36 42 48 54

ไตรมำส 3 49 56 63 70 77

ไตรมำส 4 72 79 86 93 100

สบก-5 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส้ำนักบริหำรโครงกำร 3 65 70 75 80 85   - อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร 0.0000

สบก-6 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน (ประเมินโดย
 สบค.)

3 65 70 75 80 85   - รอผลกำรประเมินจำก สบค. 0.0000

สบก-7 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส้ำนักบริหำรโครงกำร (ประเมินโดย สบค.)

3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5   - รอผลกำรประเมินจำก สบค. 0.0000

สบก-8 คุณภำพเว็บไซต์ของส้ำนัก/กอง (ประเมินโดย ศทส.) 3 20 คะแนน 30 คะแนน 50 คะแนน 70 คะแนน 100 คะแนน   - รอผลกำรประเมินจำก ศทส. 0.0000

สบก-9 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรม 3 0.0000

45 0.5400
กรณีท่ีค่ำน ้ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในกำรประเมินค่ำคะแนนตอนสิ นปีให้ใช้สูตรแปลงค่ำน ้ำหนัก ดังนี  

ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนักสุทธิ   =  (100 / น ้ำหนักรวมเท่ำท่ีมี) x ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้ำหนักเท่ำท่ีมี 1.8000

ค่ำคะแนนท่ีได้ ใช้ทศนิยม 2 ต้ำแหน่ง
ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ต้ำแหน่ง

รวม 9 ตัวชี วัด

0.0000

แบบรำยงำนผลตัวชี วัดระดับส้ำนัก/กอง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส้ำนักบริหำรโครงกำร

รอบระยะเวลำ 6 เดือน  (1 ตุลำคม 2563 ถึง 31 มีนำคม 2564)
ตัวชี วัด น ้ำหนัก 

(%)

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลกำรด้ำเนินงำน

ผลคะแนน



ล ำดับ ช่ือโครงกำร
ข้ันควำมส ำเร็จของ

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร (ร้อยละ)

หมำยเหตุ

1 อ่างเก็บน ้าห้วยยาบอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จังหวัดล้าพูน 65 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
2 โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน ้าลุ่มน ้าน ้าลี และน ้าทา (แผนศึกษำทั งลุ่มน ้ำย่อย) จังหวัดล้ำพูน 61 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
3 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าแม่ต ้า จังหวัดพะเยา 65 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
4 อ่างเก็บน ้าสะเนียน จังหวัดน่าน 54 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
5 แก้มลิงเวียงหนองล่ม จังหวัดเชียงราย 65 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
6 ประตูระบายน ้าคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ 38 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
7 ประตูระบายน ้าคลองหนองตอ (วังทรายหนุนเช่ือมต่อสากเหล็ก) จังหวัดพิจิตร 40 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
8 อาคารบังคับน ้าในแม่น ้าน่าน บ้านฆะมัง   จังหวัดพิจิตร 36 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
9 อ่างเก็บน ้าแม่ระวานพร้อมระบบส่งน ้า จังหวัดตาก 54 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าแม่สอง  จังหวัดแพร่ 22 ศึกษำข้ันต้น
11 ประตูระบายน ้าห้วยตุงลุง   ระยะท่ี 2 จังหวัดอุบลราชธานี 55 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
12 ประตูระบายน ้าปากล้าชีน้อย  ระยะท่ี 2 จังหวัดสุรินทร์ 71 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
13 ประตูระบายน ้าห้วยเป พร้อมระบบส่งน ้า  ระยะท่ี 2 จังหวัดหนองคาย 86 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
14 อ่างเก็บน ้าวังตาลาด  ระยะท่ี 2 จังหวัดชัยภูมิ 88 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
15 ประตูระบายน ้าห้วยที ระยะท่ี 2 จังหวัดอุบลราชธานี 91 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าน ้าเลยอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัด

เลย
29 ศึกษำข้ันต้น

17 ประตูระบายน ้าบ้านท่าข้าม พร้อมระบบส่งน ้า จังหวัดเลย 46 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
18 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าฝ่ังซ้ายหน้าฝายวังยาง  จังหวัดมหาสารคาม 38 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
19 ประตูระบายน ้าปากห้วยมุก  จังหวัดมุกดาหาร 35 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
20 แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ  จังหวัดยโสธร 12 ศึกษำข้ันต้น
21 ประตูระบายน ้าล้าเซบก จังหวัดอุบลราชธานี 38 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
22 ฝายท่าตูม จังหวัดบุรีรัมย์ 53 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
23 บรรเทาอุทกภัยพื นท่ีนอกคันกั นน ้าเข่ือนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 25 ศึกษำข้ันต้น
24 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าคลองประแกด  ระยะท่ี 2 จังหวัดจันทบุรี 44 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
25 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าคลองหางแมว  ระยะท่ี 2 จังหวัดจันทบุรี 44 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
26 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่เขาแก้ว  ระยะท่ี 2 จังหวัดนครสวรรค์ 86 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
27 ระบบระบายน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโรง ระยะท่ี 2 จังหวัดชัยนาท 85 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
28 อ่างเก็บน ้าห้วยชะเอม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 ศึกษำข้ันต้น
29 อ่างเก็บน ้าเขาพลูทอง จังหวัดจันทบุรี 18 ศึกษำข้ันต้น
30 อ่างเก็บน ้าพระสะทึงตอนบน  จังหวัดจันทบุรี 27 ศึกษำข้ันต้น
31 อ่างเก็บน ้าคลองน ้าเขียว  จังหวัดระยอง 44 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
32 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 ศึกษำข้ันต้น
33 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยป่าแดง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 33 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
34 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้ากุตตาเพชร  จังหวัดลพบุรี 72 ควำมเหมำสมด้ำนวิศวกรรม
35 โครงการสูบกลับคลองสะพาน เส้นท่ี2  จังหวัดระยอง 22 ศึกษำข้ันต้น
36 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าล้าตะเพิน  จังหวัดสุพรรณบุรี 22 ศึกษำข้ันต้น
37 ประตูระบายน ้าควนกรด   ระยะท่ี 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 96 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
38 ระบบระบายน ้าคลองท่าช้าง-ท่าเมรุ  ระยะท่ี 2 จังหวัดสงขลา 78 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
39 อ่างเก็บน ้าคลองปกาไสย  ระยะท่ี 2 จังหวัดกระบ่ี 93 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
40 แก้มลิงเพ็งยาแห่งท่ี 2  ระยะท่ี 2 จังหวัดสงขลา 96 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
41 ประตูระบายน ้าคลองกลาย บ้านนากุน จังหวัดนครศรีธรรมราช 50 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร

สบก-1 : ร้อยละของงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน รอบ 6 เดือน  (มีนำคม 2564)



ล ำดับ ช่ือโครงกำร
ข้ันควำมส ำเร็จของ

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร (ร้อยละ)

หมำยเหตุ

สบก-1 : ร้อยละของงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน รอบ 6 เดือน  (มีนำคม 2564)

42 ประตูระบายน ้าบ้านชุมโลงพร้อมสถานีสูบน ้าและระบบสูบน ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 46 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
43 อ่างเก็บน ้าคลองล้าแซง  จังหวัดสงขลา 77 ควำมเหมำสมด้ำนวิศวกรรม
44 ประตูระบายน ้าคลองท่าแซะ(วังพ่อตา)  จังหวัดชุมพร 24 ศึกษำข้ันต้น
45 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าคลองล้าภูรา  (แผนศึกษาทั งลุ่มน ้าย่อย) จังหวัดตรัง 96 ควำมเหมำสมด้ำนวิศวกรรม
46 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าคลองหิน จังหวัดกระบ่ี 22 ศึกษำข้ันต้น
47 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน ้าคลองไผ่ คลองศาลาธรรม์ จังหวัดสงขลา 70 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
48 ประตูระบายน ้าบ้านสระขาว   จังหวัดชุมพร 24 ศึกษำข้ันต้น
49 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าบริเวณต้าบลสระกระโจม (ระยะ 2) 

จังหวัดสุพรรณบุรี
53 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์

50 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์ 51 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
51 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยป่าเลา จังหวัดเพชรบูรณ์ 51 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าคลองเฉลียงลับ จังหวัดเพชรบูรณ์ 51 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
53 อ่างเก็บน ้าห้วยพล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 ศึกษำข้ันต้น
54 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำคลองจรเข้สำมพัน คลองสองพ่ีน้อง คลองพระยำ

บรรลือ
59 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร

(จ้ำนวนรำยงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ ÷ จ้ำนวนรำยงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีต้องด้ำเนินกำรตำมแผนทั งหมด) x 100
(46÷54) x 100 = ร้อยละ 85 ผลอยู่ในระดับ 3 



สบก-2 : ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรประเมินผลของโครงกำรชลประทำนตำมแผน รอบ 6 เดือน  (มีนำคม 2564)

ล ำดับ ช่ือโครงกำร
ข้ันควำมส ำเร็จของรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำร (ร้อยละ)

หมำยเหตุ

1 ฝำยคลองสวนหมำก ต้ำบลโป่งน ้ำร้อน อ้ำเภอคลองลำน จังหวัดก้ำแพงเพชร 30
2 ประตูระบำยน ้ำล้ำพังชู ต้ำบลบ้ำนดู่ อ้ำเภอนำโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ 50
3 ฝำยทดน ้ำคลองนำงย่อน ต้ำบลคุระ อ้ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ 30
4 ฝำยบ้ำนพร้ำว ต้ำบลเกำะเต่ำ อ้ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 30
5 ประตูระบำยน ้ำคลองสำรภี ต้ำบลวัดโบสถ์ อ้ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 20
6 ฝำยโป่งนก ต้ำบลหัวฝำย อ้ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 10

(จ้ำนวนรำยงำนกำรประเมินผลของโครงกำรชลประทำนท่ีด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ ÷ จ้ำนวนรำยงำนกำรประเมิน
   ผลของโครงกำรชลประทำนท่ีต้องด้ำเนินกำรตำมแผนทั งหมด) x 100
  5÷6 x 100 ด้ำเนินกำรไปได้  ร้อยละ 83.33 ผลอยู่ในระดับ 3



สบก-3 : ร้อยละของควำมร่วมมือ/ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศท่ีมีผลกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร

รอบ 6 เดือน  (ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564)

ล ำดับ ช่ือโครงกำร
ข้ันควำมส ำเร็จของรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำร (ร้อยละ)

หมำยเหตุ

1 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (MOI) ๘๐

2 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (JIID) ๘๐

3 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (JICA) ๘๐

4 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) ๘๐

5 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (ROD) ๘๐

6 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (Weathernews) ๘๐

7 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (ACTECH) ๘๐

8 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (MIC) ๘๐

9 ควำมร่วมมือไทย-ฮังกำรี ๘๐

10 ควำมร่วมมือไทย-ภูฏำน ๘๐

11 ควำมร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ๘๐

12 ควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรไทย-เวียดนำม ๘๐

13 ควำมร่วมมือไทย-มำเลเซีย ๘๐

14 ควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรไทย-อินโดนีเซีย ๘๐

15 ควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำไทย-สำธำรณรัฐเกำหลี (K-Water) ๘๐

16 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-สำธำรณัฐเกำหลี (KRC) ๘๐

17 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ลำว ๘๐

18 ควำมร่วมมือทำงวิชกำรด้ำนทรัพยำกรน้ ำและกำรชลประทำนไทย-จีน ๘๐

19 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-จีน (PRWRC) ๘๐

20 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-จีน (BIDR) ๘๐

21 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-จีน (คกร) ๘๐

22 ควำมร่วมมือไทย-ฟิลิปปินส์ ๘๐

23 ควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอล ๘๐

24 ควำมร่วมมือไทย-เมียนมำ ๘๐

25 ควำมร่วมมือไทย-เยอรมนี(GIZ) ๘๐

26 ควำมร่วมมือไทย-เยอรมนี(BMEL) ๘๐

27 ควำมร่วมมือไทย-ไต้หวัน ๘๐

28 ควำมร่วมมือไทย-นอร์เวย์ ๘๐

29 ควำมร่วมมือไทย-แอฟริกำใต้ ๘๐

30 ควำมร่วมมือไทย-โปแลนด์ ๘๐

31 ควำมร่วมมือไทย-บรูไน ๘๐



สบก-3 : ร้อยละของควำมร่วมมือ/ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศท่ีมีผลกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร

รอบ 6 เดือน  (ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564)
32 ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ MRCs ๘๐

33 คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรชลประทำนและกำรระบำยน้ ำ ๘๐

34 เครือข่ำยนำนำชำติด้ำนน้ ำและระบบนิเวศของนำข้ำว ๘๐

35 Asia Water Council ๘๐

36 องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ๘๐

37 ส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ๘๐

38 ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ๘๐

39 (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) ๘๐

39÷39x100  ด้ำเนินงำนไปได้ ๘๐% ผลอยู่ในระดับ ๓

หมำยเหตุ สบก.3 เป็นเป้ำหมำยรำยปีเม่ือส้ินปีงบประมำณ ไม่มีเป้ำหมำยรำยเดือน จึงไม่ได้ค ำนวนจำกร้อยละรำยเดือน

ค ำนวนจำกงำนท่ีเสร็จแล้วเท่ำน้ัน

จ้ำนวนกรอบควำมร่วมมือท่ีมีผลส้ำเร็จกำรด้ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร ÷ จ้ำนวนกรอบควำมร่วมมือทั งหมดในแผนงำนประจ้ำปี) x 100


