
ตัวชี้วัด น้ําหนัก ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติราชการ % ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

มิติที่ ๑  :  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ชป๐๒:  จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น  (ไร่) ๑๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

*  ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม  ......๕,๐๐๐...... ไร่  คิดเป็น.....๑๐๐....%

เป้าหมายรวม................๕,๐๐๐.......................ไร่

ชป๐๓:  จํานวนแหล่งน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)  ๑๐ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ จํานวนแหล่งน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น

* ประเมินผลงานแยกรายแห่ง เสร็จ เสร็จ  ผลงาน...............๑๐๐..................%

เป้าหมายรวม...............๑.................แห่ง ก่อน ก่อน

๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย.

ชป๐๔:  จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน ๑๐ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน

(ไร่) ตามเป้าหมาย x ๑.๐๘๐ x ๑.๐๘๕ x ๑.๐๙๐ x ๑.๐๙๕ x ๑.๑๐๐ จํานวน ..........๑๙,๔๑๑...........ไร่

เป้าหมายรวม............๑๙,๑๔๖...................ไร่

ชป๐๕:  ปริมาณน้ําที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและ ๑๐ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย รายได้ค่าชลประทาน จํานวน

ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน(บาท) x ๐.๙ x ๐.๙๕ x ๑.๐๕ x ๑.๑๐     .........๔,๐๙๓,๓๕๒.๕๐.........บาท

*  ผลงานร้อยละ

เป้าหมาย.................๓,๗๐๘,๒๓๐.๕๐............บาท

ชป๐๖:  ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช ๕ ๐.๒๔๕ ๐.๑๙๕ ๐.๑๔๕ ๐.๐๙๕ ๐.๐๔๕ ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต

เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง ชลประทาน..............-..................ไร่

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานที่ ๕

รอบระยะเวลา 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖)
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน



ตัวชี้วัด น้ําหนัก ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติราชการ % ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานที่ ๕

รอบระยะเวลา 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖)
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

มิติที่ ๒  :  ด้านคุณภาพการให้บริการ

ชป๐๗:  ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพ ๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ อาคารชลประทานอยู่ในสภาพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน จํานวน........๑,๔๙๕...................แห่ง

(เป้าหมายรวม............๑,๔๙๕.................แห่ง)

ชป๐๙:  ร้อยละของอ่างเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานที่ ๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ อ่างเก็บน้ําและทางน้ําที่คุณภาพน้ําผ่าน

คุณภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน........๑๓........แห่ง

(เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ํา อ่างเก็บน้ําและทางน้ํา

ชลประทาน  รวม.................๑๓.......................(แห่ง)

มิติที่ ๓  :  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ชป๑๒:  ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร ๑ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ผลงาน..................๘๗.๖๓.........................%

ชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ทุก ทุก

(ไม่รวม งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานป้องกัน รายการ รายการ

น้ําเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) เสร็จก่อน เสร็จก่อน

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

(เป้าหมายรวม................๑.......................รายการ)

ชป๑๗:  ร้อยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดมวลชน ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ผลงาน...............๓.......................ครั้ง

สัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและ

ระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

(เป้าหมายรวม................๑......................ครั้ง)



ตัวชี้วัด น้ําหนัก ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติราชการ % ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานที่ ๕

รอบระยะเวลา 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖)
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ชป๑๘: ร้อยละของจํานวนกลุ่มผู้ใช้น้ําพื้นฐานที่มีการ ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ผลงาน....................๒.......................กลุ่ม

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน

(เป้าหมายรวม.......๒.......กลุ่มผู้ใช้น้ําพื้นฐาน

ที่วางแผนดําเนินการในปีนี้)

ชป๑๙:  ร้อยละของจํานวนความถี่ในการเผยแพร่ ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ผลงาน.................๒๙........................ครั้ง

ประชาสัมพันธ์

(เป้าหมาย  รวม..................๘........................ครั้ง)

ชป๒๔.๑:  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ผลเบิกจ่าย  ๒,๗๐๙,๖๑๘.๓๐  บาท

รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒) จาก ๓๙,๘๕๓,๕๐๐ บาท = ๖.๘ %

ชป๒๔.๒:  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๙๐ ผลเบิกจ่าย  ๕๓,๖๘๙,๒๔๔.๙๗  บาท

รายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔) จาก ๕๘,๖๔๙,๒๖๙ บาท = ๙๑.๕๔ %

มิติที่ ๔  :  ด้านการพัฒนาองค์กร

ชป๒๗:  ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

ชป๒๘:  ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ ๓ ๑.๐๐- ๑.๕๑- ๒.๐๑- ๒.๕๑- ๓.๐๑- ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม

ความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐

ชป๒๙.๑:  ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ ๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ประเมินโดยกองแผนงาน

ติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)

คา่คะแนนเฉลีย่ถว่งนํา้หนกัรวม


