
กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

************************

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผูอํานวยการโครงการชลประทานเลย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระหวาง

ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๕

และ



คํารับรองการปฏิบัติราชการ

โครงการชลประทานเลย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๑ คํารับรองระหวาง

นายศักด์ิศิริ อยูสุข ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๕ ผูรับคํารับรอง

และ

วาท่ี ร.ต.จําเริญ เพชรรักษ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเลย ผูทําคํารับรอง

๒ ขาพเจา วาท่ี ร.ต.จําเริญ เพชรรักษ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเลย
ขอใหการยืนยันแผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน และสํานักชลประทานท่ี ๕ พรอมท้ังจัดทําแผนยุทธศาสตร
และแผนท่ียุทธศาสตร ของหนวยงาน ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคของกรมชลประทาน และสํานักชลประทานท่ี ๕
มาตามแนบทายนี้

๓ คํารับรองนี้ใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยจะนําผล
การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป

๔ รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพ้ืนฐาน
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้



๕ ขาพเจา วาท่ี ร.ต.จําเริญ เพชรรักษ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเลย ไดทําความเขาใจคํารับรอง
ตามขอ ๔ แลว ขอใหคํารับรองกับผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๕ วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน หรือมีคุณภาพท่ีดี
ในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามท่ีไดใหคํารับรองไว

๖ ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือชื่อ
ไวเปนสําคัญ

(นายศักด์ิศิริ อยูสุข) (วาท่ี ร.ต.จําเริญ เพชรรักษ)
ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๕ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเลย

วันท่ี วันท่ี



คํารับรองการปฏิบัต ิราชการโครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร ที่ถายทอดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

มิติที่ ๑ : ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ๔๕
สชป-๑. มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ ชป๐๑: จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ลานลูกบาศกเมตร) ๐
ชลประทานเพิ่มขึ้น

เปาหมาย.......................................ลานลูกบาศกเมตร
ชป๐๒: จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร) ๑๐ ๔๐ ๕๕ ๗๐ ๘๕ ๑๐๐
* ผลงานรอยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม
เปาหมายรวม................๕,๐๐๐.......................ไร
ชป๐๓: จํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แหง) ๑๐ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
* ประเมินผลงานแยกรายแหง เสร็จ เสร็จ
เปาหมายรวม...............๑.................แหง กอน กอน

๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย.
สชป-๒. ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางทั่วถึง ชป๐๔: จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน ๑๐ เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
และเปนธรรม (ไร) ตามเปาหมาย x ๐.๙ x ๐.๙๕ x ๑.๐๕ x ๑.๑๐

เปาหมายรวม............๑๙,๑๔๖...................ไร

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานที่ ๕

๑ ๒ ๓ ๔ ๕



คํารับรองการปฏิบัต ิราชการโครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร ที่ถายทอดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๒. ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางทั่วถึง ชป๐๕: ปริมาณน้ําที่จัดสรรใหทั้งในภาคอุปโภคและ ๑๐ เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
และเปนธรรม ภาคอุตสาหกรรมที่เปนรายไดคาชลประทาน(บาท) x ๐.๙ x ๐.๙๕ x ๑.๐๕ x ๑.๑๐

* ผลงานรอยละ
เปาหมาย.................๓,๗๐๘,๒๓๐.๕๐............บาท

สชป-๓.ความสูญเสียที่ลดลง ชป๐๖: รอยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช ๕ ๐.๒๔๕ ๐.๑๙๕ ๐.๑๔๕ ๐.๐๙๕ ๐.๐๔๕
อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ํา เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง

มิติที่ ๒ : ดานคุณภาพการใหบริการ ๑๐
สชป-๔. อาคารชลประทานอยูในสภาพ ชป๐๗: รอยละของอาคารชลประทานที่อยูในสภาพ ๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
พรอมใชงาน พรอมใชงาน

(เปาหมายรวม............๑,๔๙๕.................แหง)
สชป-๕. ผูใชน้ําไดรับความพึงพอใจจาก ชป๐๘: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําใน ๐
การบริหารน้ํา เขตพื้นที่การชลประทาน
สชป-๖. คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน ชป๐๙: รอยละของอางเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานที่ ๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน
(เปาหมายตรวจวัดคุณภาพน้ํา อางเก็บน้ําและทางน้ํา
ชลประทาน  รวม.................๑๓.......................(แหง)



คํารับรองการปฏิบัต ิราชการโครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร ที่ถายทอดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

เปาประสงคที่ ๗ ระบบพยากรณเพื่อเตือน ชป๑๐: รอยละของระบบพยากรณเพื่อเตือนภัยที่อยู ๐
ภัยอยูในสภาพพรอมใชงาน ในสภาพพรอมใชงาน
มิติที่ ๓ : ดานประสิทธิภาพของการ ๑๙
ปฏิบัติราชการ
สชป-๗. การกอสรางซอมแซมและ ชป๑๑: รอยละของการกอสรางอาคารชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน
ปรับปรุง   แลวเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ใหประเมินแยก รายแหง/รายการ โดยถวงน้ําหนักแตละแหง/รายการ ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ ทั้งนี้ น้ําหนักแตละแหง/รายการ ใหใชทศนิยม ๔ หลัก
ชป.๑๑.๑: รอยละของงานการกอสรางโครงการ ๐
ชลประทานขนาดใหญตามแผนงาน
ชป๑๑.๒: รอยละของงานการกอสรางโครงการ ๐
ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.................-.......................รายการ)
ชป๑๑.๓: รอยละของงานการกอสรางโครงการ ๐
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.................-.......................รายการ)
ชป๑๑.๓: รอยละของงานกอสรางงานปองกันและ ๐
บรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.................-.......................รายการ)



คํารับรองการปฏิบัต ิราชการโครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร ที่ถายทอดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๗. การกอสรางซอมแซมและ ชป๑๒: รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคาร ๑ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ปรับปรุง แลวเสร็จตามแผนงาน ชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน ทุก ทุก

(ไมรวม งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานปองกัน รายการ รายการ
น้ําเค็ม งานกอสรางทาง และอาคารบานพัก) เสร็จกอน เสร็จกอน
*ประเมินผลงานรวมทุกรายการรอยละ ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย.
(เปาหมายรวม................๑.......................รายการ)

สชป-๘. การเตรียมความพรอมกอนการ ชป๑๓: รอยละของงานศึกษาโครงการที่แลวเสร็จตามแผนงาน ๐
กอสรางเปนไปตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการรอยละ

(เปาหมายศึกษา  รวม..................-...............โครงการ
ชป๑๔: รอยละของงานสํารวจที่แลวเสร็จตามแผนงาน ๐
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการรอยละ
(เปาหมายสํารวจ  รวม..................-...............โครงการ



คํารับรองการปฏิบัต ิราชการโครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร ที่ถายทอดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๘. การเตรียมความพรอมกอนการ ชป๑๕: รอยละของงานออกแบบที่แลวเสร็จตามแผนงาน ๐
กอสรางเปนไปตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการรอยละ

(เปาหมายออกแบบ  รวม..................-...............โครงการ
ชป๑๖: รอยละของงานจัดหาที่ดินที่แลวเสร็จตาม ๐
แผนงาน

สชป-๙. ประชาชน ชุมชน และ ชป๑๗: รอยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดมวลชน ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม สัมพันธในระยะวางโครงการกอนการกอสรางและ

ระหวางกอสรางที่แลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม................๑๖......................ครั้ง)
ชป๑๘: รอยละของจํานวนกลุมผูใชน้ําพื้นฐานที่มีการ ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
จัดตั้งกลุมผูใชน้ําพื้นฐานแลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.......๒.......กลุมผูใชน้ําพื้นฐาน
ที่วางแผนดําเนินการในปนี้)

สชป-๑๐. มีการประชาสัมพันธอยาง ชป๑๙: รอยละของจํานวนความถี่ในการเผยแพรประชาสัมพันธ ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
ตอเนื่องและทั่วถึง ประชาสัมพันธ

(เปาหมาย  รวม..................๘........................ครั้ง)



คํารับรองการปฏิบัต ิราชการโครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร ที่ถายทอดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๑๑. มีการวางแผนและ ชป๒๐.๑: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (รอยละ) ๐
การดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี (รอยละ)

ชป๒๐.๒: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแลง ๐
(รอยละ)  * เลือก ๑ โครงการสงน้ําฯ(ไมซ้ําปที่แลว)
โครงการสงน้ําฯ....................น้ําอูน........(ป ๒๕๕๕ เลือก
โครงการสงน้ําฯหวยหลวง

สชป-๑๒. มีผลการศึกษา  วิจัยและการ ชป๒๑: รอยละของการจัดทําโครงการศึกษา  วิจัยและ ๐
พัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน พัฒนาที่แลวเสร็จตามแผนงาน

(เปาหมาย  รวม...๑.......เรื่อง ถามีมากกวา ๑ เรื่อง ให
เลือกเรื่องที่เห็นวาดีที่สุดมาประเมิน

เปาประสงคที่ ๑๔ มีระเบียบและกฏหมาย ชป๒๒: รอยละของประกาศคําสั่ง กฎ ระเบียบ และ ๐
ที่ทันสมัย กฎหมายที่ไดรับยกราง ปรับปรุงแกไข (ฉบับ)
สชป-๑๓. ระบบบริหารงานมี ชป๒๓: คะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๐
ประสิทธิภาพ ชป๒๔.๑: รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ ๕ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙

รายจายลงทุน (ไตรมาส ๒)
ชป๒๔.๒: รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ ๑๐ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๙๐
รายจายลงทุน (ไตรมาส ๔)



คํารับรองการปฏิบัต ิราชการโครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร ที่ถายทอดเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

มิติที่ ๔ : ดานการพัฒนาองคกร ๑๑
สชป-๑๔. บุคลากรมีสมรรถนะและ ชป๒๕: ผลคะแนนจาก HR Scorecard ๐
ขวัญกําลังใจในการทํางาน ชป๒๖: รอยละเฉลี่ยของขาราชการกรม ที่ผานการ ๐

ประเมินสมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวัง
ชป๒๗: รอยละของบุคลากรที่พอใจตอการปฏิบัติงาน ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
(ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

สชป-๑๕. องคกรมีการจัดการความรู ชป๒๘: คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ ๓ ๑.๐๐- ๑.๕๑- ๒.๐๑- ๒.๕๑- ๓.๐๑-
ความรู (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐

สชป-๑๖. มีระบบฐานขอมูลและ ชป๒๙.๑: รอยละของการบันทึกขอมูลในระบบ ๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)

ชป๒๙.๒: ระดับคุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง ๐

น้ําหนักรวม ๘๕

หมายเหตุ ๑. สํานักชลประทานใดไมมีเปาหมายตัวชี้วัดใด  ใหปรับคาน้ําหนักตัวชี้วัดนั้นเปน ๐ และรวมน้ําหนักรวมตามผลรวมเทาที่มี
                    ๒. กรณีที่คาน้ําหนักรวมไมถึง ๑๐๐ ในการประเมินคาคะแนนตอนสิ้นปใหใชสูตรแปลงคาน้ําหนัก  ดังนี้
                         คะแนนถวงน้ําหนักสุทธิ = (น้ําหนักรวม ๑๐๐ หาร น้ําหนักรวมเทาที่มี) ื ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดเทาที่มี


