
รหัส ช่ือ 1 2 3 ท่ีได้ ถ่วงน ้ำหนัก

สบก-1 ร้อยละของงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน 20 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 ค่ำเฉล่ียของงำนศึกษำวำงโครงกำร  ร้อยละ 61.92 61.92 12.3840
สบก-2 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรประเมินผลของโครงกำรชลประทำน

ตำมแผน
15 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 ค่ำเฉล่ียของกำรประเมินผลของโครงกำรชลประทำน  

ร้อยละ 58.33 58.33 8.7495

สบก-3 ร้อยละของควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับ
ต่ำงประเทศท่ีมีผลกำรด้ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร

15 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 กรอบควำมร่วมมือท่ีมีผลส้ำเร็จกำรด้ำเนินกิจกรรมใน
กำรพัฒนำโครงกำร ร้อยละ 80 80.00 12.0000

สบก-4 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส้ำนักบริหำรโครงกำร 10 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 อยู่ระหว่ำงกำรด้ำเนินกำร 0.0000
สบก-5 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม       

(ประเมินโดย กผง. และ กงบ.)
10  - รอผลกำรประเมินจำก กผง. และ กงบ.

ไตรมำส 1 1-12 13-22 23-32

ไตรมำส 2 25-34 35-44 45-54

ไตรมำส 3 48-57 58-67 68-77

ไตรมำส 4 71-80 81-90 91-100

สบก-6 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน 5 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91-100 อยู่ระหว่ำงกำรด้ำเนินกำร 0.0000

สบก-7 ควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมรู้ สบก. 5 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 ระดับ 1 แสดงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส้ำนัก ตำม
แนวทำงท่ีก้ำหนด 1.00 0.0500

สบก-8 กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรน้ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
เป็นกลไกกำรด้ำเนินงำน (Digitalize Process)

10 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 ระดับ 1 : มีกำรส้ำรวจทบทวน กระบวนงำนหรือกำร
ให้ บริกำรของส้ำนัก กอง เพ่ือ วำงแผนพัฒนำปรับปรุง
เป็นรูปแบบดิจิทัล

1.00 0.1000

สบก-9 กำรปรับปรุงกระบวนงำน/พัฒนำนวัตกรรม 10 ระดับ 1-3 ระดับ 1-4 ระดับ 1-5 ระดับ 1  CKO และทีมงำนวิเครำะห์และวำงแผน
ปรับปรุงกระบวนงำน

1.00 0.1000

100 33.3835
กรณีท่ีค่ำน ้ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในกำรประเมินค่ำคะแนนตอนสิ นปีให้ใช้สูตรแปลงค่ำน ้ำหนัก ดังนี  

ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนักสุทธิ   =  (100 / น ้ำหนักรวมเท่ำท่ีมี) x ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้ำหนักเท่ำท่ีมี  = 33.3835

ค่ำคะแนนท่ีได้ ใช้ทศนิยม 2 ต้ำแหน่ง
ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ต้ำแหน่ง

รวม 9 ตัวชี วัด

0.0000

แบบรายงานผลตัวชี วัดระดับส้านัก/กอง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส้านักบริหารโครงการ

รอบระยะเวลา 8 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

ตัวชี วัด น ้าหนัก 
(%)

ผลการด้าเนินงาน
ผลคะแนนเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน



ล้าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส้าเร็จของ

รายงานผลการ
ด้าเนินการ (ร้อยละ)

หมายเหตุ

1 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยจะกำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด้ำริ จ.ล้ำพูน 67 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
2 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยแม่แวน จ.เชียงใหม่ 52 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
3 อ่ำงเก็บน ้ำสันป่ำยำง  จ.เชียงใหม่ 60 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
4 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนเวียงสัก จ.เชียงรำย 59 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
5 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนหนองสำมัคคี จ.เชียงรำย 61 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
6 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนสันธำตุ จ.เชียงรำย 66 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
7 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบระบำยน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำคลองโพธ์ิ  (ปรับปรุงระบบระบำยน ้ำและอำคำรประกอบ)จ.นครสวรรค์52 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
8 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยใหญ่ (ไพศำลี) 

(ปรับปรุงระบบส่งน ้ำและอำคำรประกอบ)จ.นครสวรรค์
57 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร

9 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยสร้อย จ.อุตรดิตถ์ 60 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
10 อำคำรทดน ้ำบ้ำนป่ำยำง พร้อมระบบส่งน ้ำ  จ.สุโขทัย 38 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
11 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำคลองน ้ำขำวอันเน่ืองมำจำกพระรำชด้ำริ  จ.ก้ำแพงเพชร 56 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
12 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำแม่แคมอันเน่ืองมำจำกพระรำชด้ำริ  จ.แพร่ 56 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
13 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำสันหนอง  (ฝำยพับได้) จ.เชียงใหม่ 67 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
14 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำแม่ถำง  (ฝำยพับได้) จ.แพร่ 61 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
15 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำฝ่ังซ้ำยหน้ำฝำยวังยำง  ระยะท่ี 2 จ.

มหำสำรคำม
88 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม

16 แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอำคำรประกอบ  ระยะท่ี 2  จ.ยโสธร 86 ควำมเหมำะสมฉบับสมบูรณ์
17 ประตูระบำยน ้ำล้ำเซบก  ระยะท่ี 2   จ.อุบลรำชธำนี 83 ควำมเหมำะสมฉบับสมบูรณ์
18 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนคลองเจริญ   จ.ชัยภูมิ 85 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
19 ประตูระบำยน ้ำห้วยอังฮ่ำ   จ.บึงกำฬ 74 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
20 ระบบส่งน ้ำอ่ำงก็บน ้ำห้วยตะคองใหญ่    จ.อุดรธำนี 57 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
21 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนโนนสวำง    จ.กำฬสินธ์ุ 62 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
22 แก้มลิงหนองเลิงเปือย พร้อมอำคำรประกอบ    จ.ขอนแก่น 76 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
23 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนสำมขำ   จ.มุกดำหำร 69 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
24 ประตูระบำยน ้ำห้วยกะจีน  จ.อุบลรำชธำนี 76 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
25 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยทรำยตอนล่ำงพร้อมระบบส่งน ้ำ   จ.นครรำชสีมำ 63 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
26 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยตำปำง   จ.ศรีสะเกษ 52 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
27 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยตำมำย พร้อมอำคำรประกอบ   (ฝำยพับได้,ขุดลอก) จ.ศรีสะเกษ  46 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
28 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยชะเอม ระยะท่ี 2   จ.เพชรบูรณ์ 96 ควำมเหมำะสมฉบับสมบูรณ์
29 อ่ำงเก็บน ้ำคลองน ้ำเขียว  ระยะท่ี 2  จ.ระยอง 68 ควำมเหมำะสมฉบับสมบูรณ์
30 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำและระบบชลประทำนอ่ำงเก็บน ้ำคลองโพล้  (ฝำยพับได้) จ.ระยอง 39 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
31 อ่ำงเก็บน ้ำพระสะทึงตอนบน    จ.จันทบุรี 44 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
32 อ่ำงเก็บน ้ำเขำพลูทอง จ.จันทบุรี 67 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
33 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยบง  จ.เพชรบูรณ์ 65 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
34 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยรังตอนบน   จ.อุทัยธำนี 59 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
35 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำล้ำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี 78 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
36 แก้มลิงบึงหนองอีโค พร้อมอำคำรประกอบ   จ.สุพรรณบุรี 46 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
37 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำโกย   จ.เพชรบูรณ์ 39 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
38 สถำนีสูบน ้ำพร้อมท่อผันน ้ำและอำคำรประกอบบ้ำนวังประดู่เส้นท่ี 2  จ.จันทบุรี 27 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
39 แก้มลิงทุ่งหิน  จ.สมุทรสงครำม 53 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
40 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำคลองประแกด  (ฝำยพับได้) จ.

จันทบุรี
65 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร

41 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำคลองหำงแมว (ฝำยพับได้) จ.
จันทบุรี

67 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
42 อ่ำงเก็บน ้ำคลองล้ำแซง ระยะท่ี 2  จ.สงขลำ 92 ควำมเหมำะสมฉบับสมบูรณ์
43 ประตูระบำยน ้ำคลองท่ำแซะ(วังพ่อตำ)  ระยะท่ี 2  จ.จังหวัดชุมพร 53 ควำมเหมำะสมฉบับสมบูรณ์
44 ประตูระบำยน ้ำคลองท่ำเช่ียว  จ.นครศรีธรรมรำช 69 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
45 ประตูระบำยน ้ำคลองปอน พร้อมอำคำรประกอบ  จ.ตรัง 87  กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
46 โครงกำรศึกษำแผนหลักกำรพัฒนำแหล่งน ้ำลุ่มน ้ำคลองพังงำจ.พังงำ 34 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
47 ระบบส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำยะรม   จ.ยะลำ 74 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
48 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนห้วยกวำงจริง    จ.เพชรบุรี 24 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
49 อ่ำงเก็บน ้ำคลองสะพำนเต่ำ   จ.สุรำษฎร์ธำนี 38 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
50 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ้ำต้ำบลสองพ่ีน้อง จ.เพชรบุรี 80 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
51 อ่ำงเก็บน ้ำคลองซำ    จ.ตรัง 65 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
52 ระบบระบำยน ้ำคลองสะเดำ   จ.สงขลำ 64 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
53 แก้มลิงทุ่งต้ำเสำ   จ.สงขลำ 63 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
54 โครงกำรศึกษำแผนหลักกำรพัฒนำแหล่งน ้ำลุ่มน ้ำคลองตะก่ัวป่ำ   จ.พังงำ 25 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
55 ประตูระบำยน ้ำบ้ำนท่ำหัวลบ จ.เพชรบุรี 91 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
56 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำคลองจะกระ  (ฝำยพับได้ ,ขุดลอก)

 จ.ประจวบคีรีขันธ์
30 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร

57 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำบำงก้ำปรัด  (ฝำยพับได้ ,ขุดลอก)
จ.กระบ่ี

30 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
58 แก้มลิงหนองทะเล พร้อมอำคำรประกอบ จ.กระบ่ี 30 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร
59 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนย่ำนตำขำวจ.ตรัง 91 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
60 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำคลองจรเข้สำมพัน คลองสองพ่ีน้อง คลอง

พระยำบรรลือ  
100 เล่มรำยงำนเสร็จสมบูรณ์

61 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำกุดลิงง้อ   
(ฝำยพับได้ และเสริมสันอ่ำงเก็บน ้ำ) จ.อุดรธำนี

83 ควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม
62 อ่ำงเก็บน ้ำคุ้งกระเบน

จ.จันทบุรี
68 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร

63 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนห้วยแห้ง  จ.อุทัยธำนี 68 กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือกโครงกำร
61.92

ผลรวมของร้อยละงานศึกษาวางโครงการ/จ้านวนรายงานศึกษาวางโครงการ
ทั งหมด

ค่าเฉล่ียของงานศึกษาวางโครงการ  ร้อยละ 60.86

สบก-1 : ร้อยละของงานศึกษาวางโครงการท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน รอบ 8 เดือน  (พฤษภาคม 2565)



สบก-2 : ร้อยละความส้าเร็จของการประเมินผลของโครงการชลประทานตามแผน รอบ 8 เดือน  (พฤษภาคม 2565)

ล ำดับ ช่ือโครงกำร
ข้ันควำมส ำเร็จของรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำร (ร้อยละ)

หมำยเหตุ

1 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยลิ นควำย จ.เลย 65
2 ประตูระบำยน ้ำห้วยลังกำ จ.นครพนม 60
3 อ่ำงเก็บน ้ำคลองศำลทรำย จ.จันทบุรี 60
4 ประตูระบำยน ้ำคลองบ้ำนนำ จ.นครนำยก 55
5 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนดง จ.สระบุรี 40
6 ฝำยดุสน จ.สตูล 70

58.33
ผลรวมของร้อยละการประเมินผลของโครงการชลประทาน/จ้านวนการประเมินผลของโครงการชลประทานทั งหมด
ค่าเฉล่ียของการประเมินผลของโครงการชลประทาน  ร้อยละ 58.33



สบก-3 : ร้อยละของความร่วมมือ/ความช่วยเหลือด้านการชลประทานกับต่างประเทศท่ีมีผลการด้าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงการ

รอบ 8 เดือน  (พฤษภาคม 2565)

ล้าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส้าเร็จของรายงาน
ผลการด้าเนินการ (ร้อยละ)

หมายเหตุ

1 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (MOI) 80
2 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (JIID) 80
3 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (JICA) 80
4 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) 80
5 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (ROD) 80
6 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (Weathernews) 80
7 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (ACTECH) 80
8 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-ญ่ีปุ่น (MIC) 80
9 ควำมร่วมมือไทย-ฮังกำรี 80
10 ควำมร่วมมือไทย-ภูฏำน 80
11 ควำมร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย 80
12 ควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรไทย-เวียดนำม 80
13 ควำมร่วมมือไทย-มำเลเซีย 80
14 ควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรไทย-อินโดนีเซีย 80
15 ควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำไทย-สำธำรณรัฐเกำหลี (K-Water) 80
16 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-สำธำรณัฐเกำหลี (KRC) 80
17 ควำมร่วมมือทำงวิชกำรไทย-ลำว 80
18 ควำมร่วมมือทำงวิชกำรด้ำนทรัพยำกรน ้ำและกำรชลประทำนไทย-จีน 80
19 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-จีน (PRWRC) 80
20 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-จีน (BIDR) 80
21 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรไทย-จีน (คกร) 80
22 ควำมร่วมมือไทย-ฟิลิปปินส์ 80
23 ควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอล 80
24 ควำมร่วมมือไทย-เมียนมำ 80
25 ควำมร่วมมือไทย-เยอรมนี (GIZ) 80
26 ควำมร่วมมือไทย-เยอรมนี (BMEL) 80
27 ควำมร่วมมือไทย-ไต้หวัน 80
28 ควำมร่วมมือไทย-นอร์เวย์ 80
29 ควำมร่วมมือไทย-แอฟริกำใต้ 80
30 ควำมร่วมมือไทย-โปแลนด์ 80
31 ควำมร่วมมือไทย-บรูไน 80
32 ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ MRCs 80
33 คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรชลประทำนและกำรระบำยน ้ำ 80
34 เครือข่ำยนำนำชำติด้ำนน ้ำและระบบนิเวศของนำข้ำว 80
35 Asia Water Council 80
36 องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) 80
37 ส้ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) 80

37÷37x100  ด้าเนินงานไปได้ 80%

จ้านวนกรอบความร่วมมือท่ีมีผลส้าเร็จการด้าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงการ ÷ จ้านวนกรอบความร่วมมือทั งหมดในแผนงานประจ้าปี) x 100


