
กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเลย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระหว่าง

ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๕

และ



๑ คํารับรองระหวา่ง

นายศกัดิศ์ริ ิ   อยูส่ขุ ผูอํ้านวยการสาํนักชลประทานที ่๕ ผูรั้บคํารับรอง

และ

นายจักรนิ  ประเสรฐิสวุรรณ ผูอํ้านวยการโครงการชลประทานเลย ผูทํ้าคํารับรอง

๒ ขา้พเจา้   นายจักรนิ  ประเสรฐิสวุรรณ   ผูอํ้านวยการโครงการชลประทานเลย

ขอใหก้ารยนืยันแผนยทุธศาสตรข์องกรมชลประทาน และสาํนักชลประทานที ่๕ พรอ้มทัง้จัดทําแผนยทุธศาสตร์
และแผนทีย่ทุธศาสตร ์ของหน่วยงาน ใหเ้ชือ่มโยงกบัเป้าประสงคข์องกรมชลประทาน และสาํนักชลประทานที ่๕
มาตามแนบทา้ยนี้

๓ คํารับรองนีใ้ชส้าํหรับระยะเวลา ๑ ปี เริม่ตัง้แตว่นัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ ถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ โดยจะนําผล
การประเมนิผลการดําเนนิงานตามคํารับรองนีไ้ปเชือ่มโยงกบัการจัดสรรเงนิรางวลัประจําปี

๔ รายละเอยีดของคํารับรอง ไดแ้ก ่กรอบการประเมนิผล ตวัชวีดัผลการปฏบิตัริาชการ นําหนัก ขอ้มลูพนืฐาน 

เป้าหมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน และรายละเอยีดอืน่ๆ ตามทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารประกอบทา้ยคํารับรองนี้

คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ

โครงการชลประทานเลย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗



๕ ขา้พเจา้ นายจักรนิ  ประเสรฐิสวุรรณ ผูอํ้านวยการโครงการชลประทานเลย ไดทํ้าความเขา้ใจคํารับรอง

ตามขอ้ ๔ แลว้ ขอใหคํ้ารับรองกบัผูอํ้านวยการสาํนักชลประทานที ่๕ วา่จะมุง่มั่นปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ ี
ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแตล่ะตวัในระดบัสงูสดุ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกป่ระชาชน หรอืมคีณุภาพทีด่ี
ในการบรหิารจัดการภาครัฐ ตามทีไ่ดใ้หคํ้ารับรองไว ้

๖ ผูรั้บคํารับรองและผูทํ้าคํารับรอง ไดเ้ขา้ใจคํารับรองการปฏบิตัริาชการและเห็นพอ้งกนัแลว้ จงึไดล้งลายมอืชอื

ไวเ้ป็นสาํคญั

วนัที่ วนัที่

ผูอํ้านวยการสาํนักชลประทานที ่๕
(นายจักรนิ  ประเสรฐิสวุรรณ)

ผูอํ้านวยการโครงการชลประทานเลย
(นายศกัดิศ์ริ ิ   อยูส่ขุ)



คํารับรองการปฏบิัตริาชการ โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

มิติที่ ๑  :  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ๓๓
สชป-๑. มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ ชป๐๑:  จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) ๐
ชลประทานเพิ่มขึ้น
* ใช้เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก เป้าหมาย.......................................ล้านลูกบาศก์เมตร

ชป๐๒:  จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น  (ไร่) ๙ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐
*  ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม
(เป้าหมายรวม................๖,๕๐๐.......................ไร่)
ชป๐๓:  จํานวนแหล่งน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)  ๙ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
* ประเมินผลงานแยกรายแห่ง เสร็จ เสร็จ
(เป้าหมายรวม...............๒.................แห่ง) ก่อน ก่อน

๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย.

สชป-๒.  ทุกภาคส่วนได้รับน้ําอย่างทั่วถึง ชป๐๔:  ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขต ๙ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
และเป็นธรรม  ชลประทานตามเป้าหมาย x x x x 

* ใช้เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก (เป้าหมายรวม............๒๐,๕๕๖...................ไร่) ๐.๙๙๙๑๘ ๐.๙๙๙๕๙ ๑.๐๐๐๔๑ ๑.๐๐๐๘๒

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานที่ ๕

๑ ๒ ๓ ๔ ๕



คํารับรองการปฏบิัตริาชการ โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๒.  ทุกภาคส่วนได้รับน้ําอย่างทั่วถึง ชป๐๕:  ปริมาณน้ําที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและ ๓ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
และเป็นธรรม ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน(บาท) x x x x 

* ใช้เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก * ผลงานร้อยละ ๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ ๐.๙๕
(เป้าหมาย.................๔,๐๘๐,๐๐๐............บาท)

สชป-๓.ความสูญเสียที่ลดลง ชป๐๖:  ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจใน ๓ ๐.๒๔๕ ๐.๑๙๕ ๐.๑๔๕ ๐.๐๙๕ ๐.๐๔๕
อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ํา เขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง

มิติที่ ๒  :  ด้านคุณภาพการให้บริการ ๖
สชป-๔.  อาคารชลประทานอยู่ในสภาพ ชป๐๗:  ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพ ๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน

(เป้าหมายรวม............๑,๔๙๕.................แห่ง)
สชป-๕.  ผู้ใช้น้ําได้รับความพึงพอใจจาก ชป๐๘:  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ําใน ๐
การบริหารน้ํา เขตพื้นที่การชลประทาน

(ประเมินโดยสํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)

สชป-๖.  คุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐาน ชป๐๙:  ร้อยละของอ่างเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานที่ ๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
คุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐาน
(เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ํา อ่างเก็บน้ําและทางน้ํา
ชลประทาน  รวม.................๓.......................แห่ง)



คํารับรองการปฏบิัตริาชการ โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป- ๗. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ใน ชป๑๐: ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ใน ๐
สภาพพร้อมใช้งาน สภาพพร้อมใช้งาน
มิติที่ ๓  :  ด้านประสิทธิภาพของการ ๑๙
ปฏิบัติราชการ
สชป-๘.  การก่อสร้างซ่อมแซมและ ชป๑๑:  ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
ปรับปรุง   แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ําหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
* ชป.๑๑ ให้ใช้เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน งบประมาณ ทั้งนี้ น้ําหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม ๔ หลัก
ภาคผนวก ชป.๑๑.๑:  ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการ ๐

ชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน
ชป๑๑.๒:  ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการ ๐
ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
(เป้าหมายรวม.................-.......................รายการ)
ชป๑๑.๓:  ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการ ๐
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแผนงาน
(เป้าหมายรวม.................-.......................รายการ)
ชป๑๑.๔:  ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและ ๐
บรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
(เป้าหมายรวม.................-.......................รายการ)



คํารับรองการปฏบิัตริาชการ โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ (%)

สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๘.  การก่อสร้างซ่อมแซมและ ชป๑๒:  ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร ๓ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน ชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ทุก ทุก
* ชป.๑๑ ให้ใช้เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานป้องกัน รายการ รายการ
ภาคผนวก น้ําเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) เสร็จก่อน เสร็จก่อน

*ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย.

(เป้าหมายรวม................๑.......................รายการ)
สชป-๙.  การเตรียมความพร้อมก่อนการ ชป๑๓:  ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ๐
ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ

(เป้าหมายศึกษา  รวม..................-...............โครงการ)
ชป๑๔:  ร้อยละของงานสํารวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ๐
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ
(เป้าหมายสํารวจ  รวม..................-...............โครงการ)
ชป๑๕:  ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ๐
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ
(เป้าหมายออกแบบ  รวม..................-...............โครงการ)
ชป๑๖:  ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตาม ๐
แผนงาน



คํารับรองการปฏบิัตริาชการ โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ (%)

สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๑๐.  ประชาชน ชุมชน และ ชป๑๗:  ร้อยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดมวลชน ๐
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม สัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและ

ระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
(เป้าหมายรวม................-......................ครั้ง)
ชป๑๘: ร้อยละของจํานวนกลุ่มผู้ใช้น้ําพื้นฐานที่มีการ ๓ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐
จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน
(เป้าหมายรวม.......๒.......กลุ่มผู้ใช้น้ําพื้นฐาน
ที่วางแผนดําเนินการในปีนี้)

สชป-๑๑.  มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ชป๑๙:  ร้อยละของจํานวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
ต่อเนื่องและทั่วถึง ประชาสัมพันธ์

(เป้าหมาย  รวม..................๑๖........................ครั้ง)
สชป-๑๒.  มีการวางแผนและ ชป๒๐.๑:  ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน ๐
การดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี (ร้อยละ)

ชป๒๐.๒:  ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง ๐
(ร้อยละ) 



คํารับรองการปฏบิัตริาชการ โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ (%)

สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สชป-๑๓.  มีผลการศึกษา  วิจัยและการ ชป๒๑: ร้อยละของการจัดทําโครงการศึกษา  วิจัยและ ๐
พัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน พัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

(เป้าหมาย  รวม......-....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า ๑ เรื่อง ให้
เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน

สชป-๑๔.มีระเบียบและกฏหมาย ชป๒๒:  ร้อยละของประกาศคําสั่ง กฎ ระเบียบ และ ๐
ที่ทันสมัย กฎหมายที่ได้รับยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)

สชป-๑๕.  ระบบบริหารงานมี ชป๒๓:  ผลคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๐
ประสิทธิภาพ ชป๒๔.๑:  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙

รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)

ชป๒๔.๒:  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ๙ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๙๐
รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)



คํารับรองการปฏบิัตริาชการ โครงการชลประทานเลย สํานักชลประทานที่ ๕
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ (%)
สํานักชลประทาน กรมชลประทาน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

มิติที ่๔  :  ด้านการพัฒนาองค์กร ๓
สชป-๑๖.  บุคลากรมีสมรรถนะและ ชป๒๕:  ผลคะแนนจาก HR Scorecard ๐
ขวัญกําลังใจในการทํางาน ชป๒๖:  ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการ ๐

ประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง
ชป๒๗:  ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน ๐
(ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

สชป-๑๗.  องค์กรมีการจัดการความรู้ ชป๒๘:  ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ ๐
ความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)

สชป-๑๘.  มีระบบฐานข้อมูลและ ชป๒๙.๑:  ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ ๐
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)

ชป๒๙.๒:  คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

น้ําหนักรวม ๖๑

หมายเหตุ       ๑.  สํานักชลประทานใดไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดใด  ให้ปรับค่าน้ําหนักตัวชี้วัดนั้นเป็น  ๐  และรวมน้ําหนักรวมตามผลรวมเท่าที่มี

                    ๒.  กรณีที่ค่าน้ําหนักรวมไม่ถึง  ๑๐๐  ในการประเมินค่าคะแนนตอนสิ้นปีให้ใช้สูตรแปลงค่าน้ําหนัก  ดังนี้
                         คะแนนถ่วงน้ําหนักสุทธิ  =  (น้ําหนักรวม  ๑๐๐ หาร น้ําหนักรวมเท่าที่มี)  ×  ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดเท่าที่มี


