
ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาคะแนน คาคะแนนเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติราชการ % ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

มิติท่ี ๑ : ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ชป๐๒: จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) ๑๐ ๔๐ ๕๕ ๗๐ ๘๕ ๑๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน
* ผลงานรอยละของพ้ืนท่ีท้ังหมดตาม  ......-.......... ไร  คิดเปน.....-.......%
เปาหมายรวม................๕,๐๐๐.......................ไร
ชป๐๓: จํานวนแหลงน้ําเพ่ือชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน (แหง) ๑๐ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ จํานวนแหลงน้ําเพ่ือชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน
* ประเมินผลงานแยกรายแหง เสร็จ เสร็จ  ผลงาน...............-..................%
เปาหมายรวม...............๑.................แหง กอน กอน

๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย.
ชป๐๔: จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน ๑๐ เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน
(ไร) ตามเปาหมาย x ๐.๙ x ๐.๙๕ x ๑.๐๕ x ๑.๑๐ จํานวน ..........๕,๐๙๐...........ไร
เปาหมายรวม............๑๙,๑๔๖...................ไร

ชป๐๕: ปริมาณน้ําท่ีจัดสรรใหท้ังในภาคอุปโภคและ ๑๐ เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย รายไดคาชลประทาน จํานวน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนรายไดคาชลประทาน(บาท) x ๐.๙ x ๐.๙๕ x ๑.๐๕ x ๑.๑๐     .........๒,๑๗๗,๖๘๙.๕๐.........บาท
* ผลงานรอยละ

เปาหมาย.................๓,๗๐๘,๒๓๐.๕๐............บาท
ชป๐๖: รอยละของพ้ืนท่ีความเสียหายของพืช ๕ ๐.๒๔๕ ๐.๑๙๕ ๐.๑๔๕ ๐.๐๙๕ ๐.๐๔๕ ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต
เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง ชลประทาน..............-..................ไร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานท่ี ๕

รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
เปาหมายเกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานท่ี ๕

รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
เปาหมายเกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

มิติท่ี ๒ : ดานคุณภาพการใหบริการ
ชป๐๗: รอยละของอาคารชลประทานท่ีอยูในสภาพ ๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ อาคารชลประทานอยูในสภาพรอมใชงาน
พรอมใชงาน จํานวน........๑,๒๕๑...................แหง
(เปาหมายรวม............๑,๔๙๕.................แหง)
ชป๐๙: รอยละของอางเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานท่ี ๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ อางเก็บน้ําและทางน้ําท่ีคุณภาพน้ําผาน
คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน เกณฑมาตรฐาน จํานวน........๑๓........แหง
(เปาหมายตรวจวัดคุณภาพน้ํา อางเก็บน้ําและทางน้ํา
ชลประทาน  รวม.................๑๓.......................(แหง)
มิติท่ี ๓ : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ชป๑๒: รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคาร ๑ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ผลงาน..................๕..........................%
ชลประทานท่ีแลวเสร็จตามแผนงาน ทุก ทุก
(ไมรวม งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานปองกัน รายการ รายการ
น้ําเค็ม งานกอสรางทาง และอาคารบานพัก) เสร็จกอน เสร็จกอน
*ประเมินผลงานรวมทุกรายการรอยละ ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย.
(เปาหมายรวม................๑.......................รายการ)
ชป๑๗: รอยละของจํานวนคร้ังท่ีดําเนินการจัดมวลชน ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ผลงาน...............๑.........................คร้ัง
สัมพันธในระยะวางโครงการกอนการกอสรางและ
ระหวางกอสรางท่ีแลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม................๑......................คร้ัง)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการชลประทานเลย  สํานักชลประทานท่ี ๕

รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
เปาหมายเกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ชป๑๘: รอยละของจํานวนกลุมผูใชน้ําพ้ืนฐานท่ีมีการ ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ผลงาน....................-.......................กลุม
จัดต้ังกลุมผูใชน้ําพ้ืนฐานแลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.......๒.......กลุมผูใชน้ําพ้ืนฐาน
ท่ีวางแผนดําเนินการในปนี)้
ชป๑๙: รอยละของจํานวนความถ่ีในการเผยแพร ๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ผลงาน.................-.........................คร้ัง
ประชาสัมพันธ
(เปาหมาย  รวม..................๘........................คร้ัง)
ชป๒๔.๑: รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ ๕ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ผลเบิกจาย ๒,๗๐๙,๖๑๘.๓๐ บาท
รายจายลงทุน (ไตรมาส ๒) จาก ๓๙,๘๕๓,๕๐๐ บาท = ๖.๘ %
ชป๒๔.๒: รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ ๑๐ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๙๐ ผลเบิกจาย ๒,๗๐๙,๖๑๘.๓๐ บาท
รายจายลงทุน (ไตรมาส ๔) จาก ๓๙,๘๕๓,๕๐๐ บาท = ๖.๘ %
มิติท่ี ๔ : ดานการพัฒนาองคกร
ชป๒๗: รอยละของบุคลากรท่ีพอใจตอการปฏิบัติงาน ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)
ชป๒๘: คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ ๓ ๑.๐๐- ๑.๕๑- ๒.๐๑- ๒.๕๑- ๓.๐๑- ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม
ความรู (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐
ชป๒๙.๑: รอยละของการบันทึกขอมูลในระบบ ๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ประเมินโดยกองแผนงาน
ติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)


