คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนชลประทำนที่ 11
กรมชลประทำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1. คำรับรองระหว่ำง
นำยทองเปลว กองจันทร์

รองอธิบดีฝ่ำยบำรุงรักษำ

ผู้รับคำรับรอง

และ
นำยพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11 ผู้ทำคำรับรอง

2. ข้ำพเจ้ำ นำยพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11 ขอให้กำรยืนยันแผน
ยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนที่ยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
ชลประทำนที่ 11 ให้เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ของกรมชลประทำน มำตำมแนบท้ำยนี้
3. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 โดย
จะนำผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจำปี
4. รำยละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบกำรประเมินผล ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก ข้อมูล
พื้นฐำน เป้ำหมำย/ เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ
ท้ำยคำรับรองนี้

5. ข้ำพเจ้ำ นำยพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11 ได้ทำควำมเข้ำใจคำ
รับรองตำมข้อ 4 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดี ฝ่ำยบำรุงรักษำ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้
เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
หรือมีคุณภำพที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมที่ได้ให้คำรับรองไว้
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6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้ำใจคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

…………………………………………
( นำยทองเปลว กองจันทร์ )
รองอธิบดีฝ่ำยบำรุงรักษำ

……………………………………………..
( นำยพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล )
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนชลประทำนที่ 11
เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร

เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)
SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่ K1 : จำนวนปริมำณกักเก็บน้ำทีเ่ พิ่มขึ้น (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.)
จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
K2 : จำนวนพืน้ ทีช่ ลประทำนทีเ่ พิ่มขึ้น (หน่วย : ล้ำนไร่)
K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : แห่ง) (3 แห่ง)
K4 : ร้อยละของโครงกำรพระรำชดำริที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ (หน่วย : ร้อยละ)
K5 : จำนวนพืน้ ทีช่ ลประทำนที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรพระรำชดำริ
(หน่วย : ไร่)
SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ำโดยให้ทุกภำค K6 : ร้อยละของพื้นทีบ่ ริหำรจัดกำรน้ำในเขตชลประทำนได้รับน้ำตำม
ส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภำพอย่ำงทัว่ ถึงและเป็น ปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ) (3,406,336 ไร่)
ธรรม ตำมปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี K7 : ปริมำณน้ำที่จัดสรรให้ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้น้ำ
(อุปโภค-บริโภค เกษตร อุสำหกรรม และ (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.) (825 ล้ำน ลบ.ม.)
รักษำระบบนิเวศ)
K8 : ร้อยละของอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่มีคุณภำพน้ำได้เกณฑ์
มำตรฐำนกลำงของกรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ) (26 แห่ง)
SG3 กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้นำภำคเกษตรมี
้
K9 : อัตรำกำรใช้ที่ดนิ ในเขตก่อสร้ำงจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (Cropping
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
Intensity) (หน่วย : ร้อยละ)
K10 : อัตรำกำรใช้น้ำในภำคกำรเกษตรด้วยกำรบริหำรจัดกำรน้ำและกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรใช้น้ำ (โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำรังสิตเหนือ)
K11 : ปริมำณผลผลิตต่อไร่ในพืน้ ที่เป้ำหมำย
(หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่)
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SG4 เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจทำงกำรเกษตร K12 : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำระบบงำน วิธีกำรและฐำนข้อมูล
ในพื้นทีช่ ลประทำน
สำหรับกำรประเมินผลโครงกำร EIRR / ผลตอบแทนทำงกำรเงิน FIRR
และประสิทธิภำพกำรชลประทำน DPR และกำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน (B/C Ratio)
K13 : มูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ชลประทำน
(ค่ำตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของ โครงกำร (EIRR))
K14 : ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน
(ค่ำตอบแทนต่อค่ำลงทุนของโครงกำร (B/C Ratio)
SG5 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่ลดลง อัน K15 : ร้อยละของพื้นที่ควำมเสียหำยของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทำน
เนื่องมำจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
จำกอุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ)
K16 : มูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพื้นที่
ชลประทำนลดลง (หน่วย : บำท)
SG6 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำมีควำม
K17 : ระบบฐำนข้อมูลน้ำและกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำตำมลุ่มน้ำที่
ทันสมัยและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของ
เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบ internet และ
ชลประทำนที่ทันต่อเหตุกำรณ์
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของชลประทำน อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์ (Real time)
K18 : ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับข้อมูลกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์
น้ำของชลประทำนอย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์ (หน่วย : ร้อยละ)
SG7 ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน K19 : ร้อยละของจำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งน้ำที่มีกำร
และชุมชนในพืน้ ทีไ่ ปสู่ระดับกำรเสริมอำนำจ ดำเนินกำรแบบมีสว่ นร่วมในระดับกำรร่วมมือในงำนชลประทำน
กำรบริหำรจัดกำรกำรชลประทำน
(Collaboration Participation) (หน่วย : ร้อยละ)
K20 : ร้อยละของจำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำที่มีกำร
ดำเนินกำรแบบมีสว่ นร่วมในระดับกำรร่วมมือบริหำรงำนจัดกำรน้ำในงำน
ชลประทำน (Collaboration Participation) และ / หรือระดับกำรเสริม
อำนำจประชำชนในพืน้ ที่ (Empowering) (หน่วย : ร้อยละ)
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SG8 เพิ่มเครือข่ำยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้ K21 : ร้อยละของจำนวนเครือข่ำยผู้ใช้น้ำทุกภำคส่วนที่เพิ่มขึ้น
น้ำ (เครือข่ำยผู้ใช้น้ำเกษตร อุปโภค-บริโภค (หน่วย : ร้อยละ)
อุตสำหกรรม อื่นๆ)
K21.1 : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้นำพื
้ ้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นำ้
พื้นฐำนแล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย : ร้อยละ) (175 กลุ่ม)
SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่นและ
จังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร

K22 : จำนวนโครงกำรของชลประทำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด
/ กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงกำร) (16 โครงกำร)
K23 : งบประมำณทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดและท้องถิ่นให้ดำเนิน
โครงกำรของชลประทำน (หน่วย : บำท) (2 โครงกำร)
SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ
K24 : ร้อยละของผู้ใช้นำและผู
้
ม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ยอมรับในควำมเป็น
องค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
เป้ำประสงค์ระดับปฏิบัติกำร (Operational Objectives)
Opo1 ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียเชื่อมัน่ ในระบบ Opk1 : ร้อยละของผู้มีส่วนได้สว่ นเสียที่เชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีข้อมูล
เทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ สำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
ด้ำนกำรชลประทำน
Opk2 : จำนวนรำงวัลจำกหน่วยงำนและองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ที่ยกย่อง / ชมเชยระบบงำนด้ำนต่ำงๆ ของกรมชลประทำน
(หน่วย : รำงวัล)
Opo2 ผู้ใช้นำมี
้ ควำมพึงพอใจจำกกำร
Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรน้ำของกรม
บริหำรน้ำ
ชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
Opo3 อำคำรชลประทำนอยู่ในสภำพพร้อม Opk4 : ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
ใช้งำน
(หน่วย : ร้อยละ) (807 แห่ง)
Opo4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
Opk5 : ร้อยละของงำนศึกษำโครงกำรที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
ก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน
(หน่วย : ร้อยละ) (63 โครงกำร)
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เสร็จก่อน เสร็จก่อน
15 ก.ย. 1 ก.ย.
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1
50

Opk7 : ร้อยละของงำนออกแบบที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย : ร้อยละ) (44 โครงกำร)
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Opk8 : ร้อยละของงำนจัดหำทีด่ ินที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย : ร้อยละ)
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Opk6 : ร้อยละของงำนสำรวจที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย : ร้อยละ) (53 โครงกำร)

Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุง
แล้วเสร็จตำมแผน

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4
5
75
100 100
100
เสร็จก่อน เสร็จก่อน
15 ก.ย. 1 ก.ย.

น้ำหนัก
(%)
3

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร

Opk9 : ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำม
แผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
Opk9.1 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดใหญ่ที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณทีไ่ ด้รับ
Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำงที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วง
น้ำหนักตำมเงินงบประมำณทีไ่ ด้รับ
Opk9.3 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณทีไ่ ด้รับ
Opk9.4 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) (8 รำยกำร)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณทีไ่ ด้รับ
7

100
100
เสร็จก่อน เสร็จก่อน
15 ก.ย. 1 ก.ย.
100
100
เสร็จก่อน เสร็จก่อน
20 ก.ย. 10 ก.ย.
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Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำร
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ

Opo7 มีระเบียบและกฎหมำยที่ทันสมัย
Opo8 มีควำมร่วมมือ/ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรชลประทำนกับต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
โครงกำร
Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่องและทั่วถึง

Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและ
องค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
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Opk15 : ร้อยละของควำมร่วมมือ/ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำน
กับต่ำงประเทศที่มีผลกำรดำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk16 : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผำ่ นสื่อ
ต่ำงๆ (หน่วย: ร้อยละ)
Opk16.1 : ร้อยละของจำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
Opk17 : ร้อยละควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
และองค์ควำมรู้ (หน่วย: ร้อยละ)
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Opk17.1 : ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง
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Opk17.2 : ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online

3

80

85

90

95

100

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
Opk10 : ร้อยละของกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ) (198 รำยกำร)
Opk11 : ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
(หน่วย: ร้อยละ)
Opk12 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk13 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
(หน่วย: ร้อยละ)
Opk14 : ร้อยละของประกำศ คำสั่ง กฎระเบียบและกฎหมำยที่ได้มีกำร
ยกร่ำง ปรับปรุงแก้ไข (หน่วย: ร้อยละ)
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5
100
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Opo11 กระบวนงำนที่มปี ระสิทธิภำพ
เหมำะสมกับกำรทำงำนบนฐำนดิจิทัล
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ
Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง

Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ใช้
ประโยชน์ในงำนชลประทำน

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
Opk18 : ร้อยละของกระบวนงำนที่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงวิธีกำร
ทำงำนบนฐำนดิจทิ ัล โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk19 : ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผน
และผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กรมกำหนด (หน่วย : ร้อยละ)
Opk19.1 : ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน
(ประเมินโดย สบค.)
Opk20 :ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่แล้วเสร็จและมีกำรเผยแพร่
ถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
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Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมแผน
Opk22 : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

หมำยเหตุ 1. สำนักงำนชลประทำนใดไม่มีเป้ำหมำยตัวชี้วัดใด ให้ปรับค่ำน้ำหนักตัวชี้วัดนั้นเป็น 0 และรวมน้ำหนักรวม ตำมผลรวมเท่ำที่มี
2. กรณีที่ค่ำน้ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในกำรประเมินค่ำคะแนนตอนสิ้นปีให้ใช้สูตรแปลงค่ำน้ำหนัก ดังนี้
คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (น้ำหนักรวม 100 น้ำหนักรวมเท่ำที่มี) x ผลรวมของค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดเท่ำที่มี
3. เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบ hybrid เช่น
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เสร็จก่อน
15ก.ย.

เสร็จก่อน
1 ก.ย.

รำยกำรงำนนั้น ๆ ผลงำนต้อง 100 %
จึงจะได้ 3 คะแนน
มิใช่ผลงำน 80% ถือว่ำงำนเสร็จ
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100
100
เสร็จก่อน เสร็จก่อน
15 ก.ย. 1 ก.ย.
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รำยละเอียดตัวชี้วัด / เป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K1 : จำนวนปริมำณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 ควำมจุกักเก็บของอ่ำงเก็บน้ำทั้งขนำดใหญ่ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ณ สิ้น

ปีงบประมำณ โดยวัดควำมจุกักเก็บตำมที่ออกแบบไว้ ณ ระดับกักเก็บ หำกเพิ่มควำมจุโดยเพิ่มขนำด
กักเก็บของอ่ำงเก็บน้ำ ทั้งขนำดใหญ่และขนำดกลำง ให้นับรวมในส่วนน้ำกักเก็บที่เก็บเพิ่มขึ้นด้วย
 ทั้งนี้ควรเป็นไปแผนแม่บทกำรพัฒนำตำมลุ่มน้ำและจัดกำรน้ำตำมศักยภำพพื้นที่ภำคและ
ลุ่มน้ำ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำรในกำรพัฒนำในระดับลุม่ น้ำย่อยทั้งระบบ (Basin-based
Approach)
จำนวน.................ล้ำน ลบ.ม.
= จำนวนปริมำณกักเก็บน้ำ ณ สิน้ ปีงบประมำณปีปัจจุบัน - จำนวนปริมำณกักเก็บน้ำ ณ สิ้น
ปีงบประมำณก่อนหน้ำ
9
แหล่งข้อมูล
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

วิธีกำรเก็บข้อมูล
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
80

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
90

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

*คำนวณค่ำเป้ำหมำยจำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ในช่วงปี 2560-2564
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป01 : จำนวนปริมำณกักเก็บที่เพิ่มขึ้น
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เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้ำนไร่)
คำอธิบำย

 กำรเพิ่มพื้นที่ชลประทำนหมำยถึงพื้นที่ที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน พร้อมระบบส่งน้ำ

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

พื้นที่ ..................... ไร่
(จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น ÷ จำนวนพื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำย) × 100

และระบบระบำยน้ำ ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมำณ ทำให้สำมำรถส่งน้ำจำกคลองชลประทำนไปถึง
แปลงเพำะปลูกของเกษตรกรได้ ประกอบด้วย
 โครงกำรขนำดใหญ่.....ไร่
 โครงกำรขนำดกลำง.....ไร่
 โครงกำรขนำดเล็ก.....ไร่
 ทั้งนี้ควรเป็นไปตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทำนให้เต็มศักยภำพ ตำมสภำพภูมิ
ประเทศ และกำรใช้น้ำ โดยให้ควำมสำคัญกับโครงกำรในลักษณะลุ่มน้ำย่อย ทั้งระบบ (Basin-based
Approach)

9
แหล่งข้อมูล

สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

วิธีกำรเก็บข้อมูล
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
80

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
90

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

*คำนวณค่ำเป้ำหมำยจำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ในช่วงปี 2560-2564
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป02 : จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

แหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร เช่น อ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก ฝำย เป็นต้น บำงแห่ง
ก่อสร้ำงเอง บำงแห่งจ้ำงเหมำก่อสร้ำง โครงกำรแต่ละแห่งไม่มีกำรจ่ำยค่ำที่ดิน และเริ่มสร้ำงและ
แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ประเมินผลงำนเป็นร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนแหล่งน้ำเพื่อชุมชน
ตำมแผนงำน (แยกเป็นรำยแห่ง)
จำนวน ............ แห่ง
คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100)
9
แหล่งข้อมูล

กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

วิธีกำรเก็บข้อมูล
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป03 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชน
ที่เพิ่มขึ้น
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K4 : ร้อยละของโครงกำรพระรำชดำริที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 โครงกำรชลประทำนที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ได้รับกำรต่อยอดพัฒนำประสิทธิภำพ เช่น ทำระบบ

ส่งน้ำ ระบำยน้ำหรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถดำเนินงำนชลประทำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 กำรพัฒนำประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรปรับปรุงโครงกำรชลประทำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นสำมำรถตอบสนองกับวัตถุประสงค์และควำมต้องกำรด้ำนชลประทำนให้ดียิ่งขึ้นและ
เหมำะสมกับสภำพกำรใช้น้ำปัจจุบัน
 กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริจะดำเนินกำรสำรวจจำนวนโครงกำรชลประทำน
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำประสิทธิภำพจำกกองและหน่วยงำนปฏิบัติกำรของ
กรมชลประทำนก่อนสิ้นปีงบประมำณเพื่อประสำนและวำงแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในปีงบประมำณ
ต่อไป
ร้อยละ 100
= (จำนวนโครงกำรชลประทำนพระรำชดำริที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำประสิทธิภำพที่ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ณ สิ้นปีงบประมำณปัจจุบัน ÷ จำนวนโครงกำรชลประทำนพระรำชดำริ ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพตำมแผน) x100

3

แหล่งข้อมูล
กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

หมำยเหตุ

14

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
80

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
90

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K5 : ร้อยละพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรพระรำชดำริ (หน่วย : ไร่)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

กำรเพิ่มพื้นที่ชลประทำน หมำยถึง พื้นที่ที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนพระรำชดำริ
พร้อมระบบส่งน้ำและระบบระบำยน้ำที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมำณ ทำให้สำมำรถส่งน้ำ
จำกคลองชลประทำนไปถึงแปลงเพำะปลูกของเกษตรกรได้
ร้อยละ 100
(จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น ÷ จำนวนพื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำย) × 100
3

แหล่งข้อมูล
กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
วิธีกำรเก็บข้อมูล
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

หมำยเหตุ

15

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
80

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
90

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ำโดยให้ทุกภำคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตำม
ปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ)
ตัวชี้วัด K6 : ร้อยละของพื้นที่บริหำรจัดกำรน้ำในเขตชลประทำนได้รับน้ำตำมปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี
(หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

จำนวนพื้นที่เพำะปลูก ได้แก่ นำข้ำว พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ไม้ยืนต้น รวมทั้งพื้นที่บ่อปลำ บ่อกุ้ง
ที่ทำกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร ในเขตชลประทำนของโครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำ และโครงกำร
ชลประทำนขนำดกลำง ทั้งในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน
(1 พฤศจิกำยน – 31 ตุลำคม ) เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยประจำปี
ร้อยละ 100
[( พื้นที่ที่ทำกำรผลิตสินค้ำเกษตรในเขตชลประทำนช่วงฤดูแล้ง
+พื้นที่ที่ทำกำรผลิตสินค้ำเกษตรในเขตชลประทำนช่วงฤดูฝน)
 พื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำยทั้งหมดที่กำหนดไว้]x 100
9

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

เป้ำหมำย
± 17.5%

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

เป้ำหมำย
± 14.0%

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

เป้ำหมำย
± 10.5%

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

เป้ำหมำย
± 7.0%

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

เป้ำหมำย
± 3.5%

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป04 : ร้อยละของพื้นที่บริหำรจัดกำรน้ำในเขต
ชลประทำนตำมเป้ำหมำย
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ำโดยให้ทุกภำคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตำม
ปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ)
ตัวชี้วัด K7 : ปริมำณน้ำที่จัดสรรให้ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้น้ำ* (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ

ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

ปริมำณน้ำที่จัดสรรตำมวัตถุประสงค์กำรใช้น้ำ ซึ่งแยกตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อกำรอุปโภคบริโภค
2) เพื่อกำรเกษตร
3) เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศ และ
4) เพื่อกำรอุตสำหกรรม
ทั้งนี้กำรจัดสรรให้ภำคอุปโภคและภำคอุตสำหกรรมจะมีกำรเก็บค่ำชลประทำนด้วย

ร้อยละ 100

= ปริมำณน้ำที่จัดสรรเพี่อกำรเกษตร+ปริมำณน้ำที่จัดสรรเพี่อกำรรักษำระบบนิเวศ + ปริมำณน้ำที่จัดสรร
เพี่อเพี่อกำรอุปโภคบริโภค + ปริมำณน้ำที่จัดสรรเพี่อกำรอุตสำหกรรม
ข้อมูลที่จำเป็น
 ปริมำณน้ำที่จัดสรรเพื่อกำรเกษตร
 ปริมำณน้ำที่จัดสรรเพื่อรักษำระบบนิเวศ
 ปริมำณน้ำที่จัดสรรเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
 ปริมำณน้ำที่จัดสรรเพื่อกำรอุตสำหกรรม

3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน (ข้อมูลขำยน้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมโรงงำนรวมทั้งประปำ)
วิธีจัดเก็บข้อมูล
ใช้ข้อมูลกำรรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำที่ได้มีกำรจัดสรรน้ำตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ สชป.1-17 รำยงำนมำ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
คณะกรรมกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน
ผลกำรปฏิบตั ิงำน

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1

60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

70

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

80

ควรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
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กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

90

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ำโดยให้ทุกภำคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตำม
ปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสำหกรรม และรักษำระบบนิเวศ)
ตัวชี้วัด K8 : ร้อยละของอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่มีคุณภำพน้ำได้เกณฑ์มำตรฐำนกลำงของกรม
ชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ

ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด

 ค่ำเฉลี่ยของกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำตำมเกณฑ์คุณภำพน้ำด้ำนกำรชลประทำน ในอ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง
และทำงน้ำชลประทำน ค่ำที่ตรวจวัด และเกณฑ์คุณภำพ เช่น
1) อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศำเซลเซียส
2) ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 6.5-8.5
3) ควำมนำไฟฟ้ำ ไม่เกิน 2,000 ไมโครโมห์ / ซม.
4) ค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิกรัม / ลิตร
5) ปริมำณของแข็งทั้งหมดที่ละลำยน้ำ ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม / ลิตร
6) ควำมเค็มไม่เกิน 1 กรัม / ลิตร
 เป็นกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนด ทั้งนี้ควรมีกำรเสนอ คณะกรรมกำรพิจำรณำจำแนกและ
จัดกลุ่มอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่ต้องมีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำตำมเกณฑ์คุณภำพ รวมทั้งกำหนดจำนวน
เป้ำหมำยและจำนวน Parameters ตำมเกณฑ์ที่ต้องตรวจให้เหมำะสมกับอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนด้วย

ร้อยละ 100
= (จำนวนอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่มีผลกำรตรวจวัดได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน÷จำนวนอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำ
ชลประทำนที่มีกำรตรวจวัดทั้งหมด) x100
ข้อมูลที่จำเป็น
 จำนวนอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่มีผลกำรตรวจวัดได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
 จำนวนอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่มีกำรตรวจวัดทั้งหมด

3

แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบัติงำน

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559

เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยำยน
ระดับคะแนน 5
100

 คณะกรรมกำรควรมีกำรพิจำรณำกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมและทบทวนเกณฑ์ทุกปีเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และ
สภำพแวดล้อมของอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำน
 แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป09 : ร้อยละของอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่มี
คุณภำพน้ำได้เกณฑ์มำตรฐำน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG3 กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้น้ำภำคเกษตรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ตัวชี้วัด K9 : อัตรำกำรใช้ที่ดินในเขตก่อสร้ำงจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (Cropping Intensity) (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรน้ำในเขตก่อสร้ำงจัดรูปที่ดินโดยพิจำรณำจำกกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร (Cropping Intensity)
มำกกว่ำร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับก่อนดำเนินกำร (ในปีปกติที่มีน้ำต้นทุน)
= (จำนวนพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตก่อสร้ำงจัดรูปที่ดิน ÷ จำนวนพื้นที่ทำกำรเกษตรในเขต
ก่อสร้ำงจัดรูปที่ดิน) x100
0
แหล่งข้อมูล
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

หมำยเหตุ
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มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG3 กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้น้ำภำคเกษตรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ตัวชี้วัด K10 : อัตรำกำรใช้น้ำในภำคกำรเกษตรด้วยกำรบริหำรจัดกำรน้ำและกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรใช้น้ำ
(เลือก 1 โครงกำร)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

 ประสิทธิภำพกำรชลประทำน (Irrigation Efficiency) หมำยถึงอัตรำส่วนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ระหว่ำง

ปริมำณน้ำสุทธิที่พืชต้องกำรใช้ (Net Water Requirement) ต่อปริมำณน้ำชลประทำนที่จัดส่งให้ทั้งหมด
(Gross Water Requirement)
 สำหรับค่ำประสิทธิภำพกำรชลประทำนจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพต่ำงๆ ดังนี้
 ประสิทธิภำพของกำรใช้น้ำของพืชในแปลงนำซึ่งขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น คุณสมบัติทำงกำยภำพของดิน
และชนิดของพืช เป็นต้น
 ประสิทธิภำพในกำรส่งน้ำซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีกำรส่งน้ำ
 ประสิทธิภำพในระบบส่งน้ำ (Distribute Irrigation Water System) ขึ้นอยู่กับอัตรำกำรรั่วซึมและกำร
ระเหยในคลองส่งน้ำ โดยทั่วไปจะเป็นอัตรำส่วนกับควำมยำวของคลองส่งน้ำ
= [(ปริมำณน้ำสุทธิที่พืชต้องกำรตำมทฤษฎี - กำรรั่วซึม - ฝนใช้กำร) ÷ ปริมำณน้ำชลประทำนที่จัดส่งให้
ทั้งหมด] x100

3
แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
50

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
55

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
60

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
65

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
70

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป20 : ประสิทธิภำพกำรชลประทำน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG3 กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้น้ำภำคเกษตรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ตัวชี้วัด K11 : ปริมำณผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่เป้ำหมำย (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 แสดงถึงประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลผลิตจำก

กำรเพำะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำน
 ควรมีกำรกำหนดชนิดของพืชเกษตรหลักในพื้นที่ชลประทำนเป้ำหมำยไว้ด้วย เช่น ข้ำว มันสำปะหลัง
ไม้ผลและไม้ดอกสำคัญทีผ่ ลิตเพื่อกำรส่งออก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อควำมชัดเจนในกำรจัดทำรำยละเอียด
ของพืชเกษตรหลักแต่ละชนิดและกำรประสำนรวบรวมข้อมูลรวมทั้งกำรประเมินผล
ต้องมำกกว่ำหรือเท่ำกับผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ
= (ผลผลิตจำกกำรเพำะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำน ÷ จำนวนพื้นที่เพำะปลูกของชลประทำน)
0

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนน 5

สำมำรถวัดได้เมื่อมีกำรจัดทำข้อตกลงกำรใช้ข้อมูลร่วมกับสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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กันยำยน

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG4 เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจทำงกำรเกษตรในพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K12 : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำระบบงำน วิธีกำรและฐำนข้อมูลสำหรับกำรประเมินผลโครงกำร
EIRR / ผลตอบแทนทำงกำรเงิน FIRR และประสิทธิภำพกำรชลประทำน DPR และกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน (B/C Ratio)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมโดยพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของกำรจัดทำระบบงำน วิธีกำร และฐำนข้อมูล
ที่จำเป็นเพื่อให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้ในกำรประเมินผลโครงกำร EIRR / ผลตอบแทน
ทำงกำรเงิน FIRR และประสิทธิภำพกำรชลประทำน DPR และกำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ
ด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน (B/C Ratio)
ร้อยละ 100
= (จำนวนระบบงำน วิธีกำรและฐำนข้อมูลสำหรับใช้ประเมินผลโครงกำร EIRR / FIRR และ DPR
และ (B/C Ratio) ที่จัดทำเสร็จ ÷ จำนวนระบบงำน วิธีกำรและฐำนข้อมูลที่ต้องดำเนินกำรตำมแผน
ทั้งหมด) x100
0

แหล่งข้อมูล
สำนักบริหำรโครงกำร
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักบริหำรโครงกำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

หมำยเหตุ
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มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
80

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
90

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG4 เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจทำงกำรเกษตรในพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K13 : มูล ค่ำทำงเศรษฐกิจ ด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ชลประทำน (ค่ำตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของ
โครงกำร (EIRR)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ที่เกิดจำกกำรประเมินผลโครงกำร EIRR / ผลตอบแทนทำงกำรเงิน FIRR และ

ประสิทธิภำพกำรชลประทำน DPR
 มีกำรจัดทำหลักเกณฑ์และแผนกำรสำรวจ เช่น โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่และขนำดกลำงที่สร้ำง
เสร็จแล้วและสำมำรถจัดสรรน้ำได้อย่ำงน้อย 3 ปีขึ้นไป เป็นต้น
na
0

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
วิธีจัดเก็บข้อมูล
เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจซึ่งโครงกำรขนำดใหญ่อำจดำเนินกำรโดยกำร Outsource ส่วนโครงกำรขนำด
กลำงชลประทำนดำเนินกำรเอง
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักบริหำรโครงกำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

K13 จะดำเนินกำรหลังจำกที่ K11 ดำเนินกำรสำเร็จ
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กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG4 เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจทำงกำรเกษตร ในพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K14 : ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน (ค่ำตอบแทนต่อค่ำลงทุนของ
โครงกำร (B/C Ratio)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ที่เกิดจำกกำร ประเมินโครงกำรด้วย B/C Ratio
 มีกำรจัดทำหลักเกณฑ์และแผนกำรสำรวจ เช่น โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่และขนำดกลำงที่

สร้ำงเสร็จแล้วและสำมำรถจัดสรรน้ำได้อย่ำงน้อย 3 ปีขึ้นไป เป็นต้น
na
0

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
วิธีจัดเก็บข้อมูล
เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจซึ่งโครงกำรขนำดใหญ่อำจดำเนินกำรโดยกำร Out source ส่วนโครงกำร
ขนำดกลำง กรมชลประทำนดำเนินกำร
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักบริหำรโครงกำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

K13 จะดำเนินกำรหลังจำกที่ K11 ดำเนินกำรสำเร็จ
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กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG5 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมำจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชี้วัด K15 : ร้อยละของพื้นที่ควำมเสียหำยของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทำนจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
(หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

ข้ำวนำปรังและข้ำวนำปีที่เพำะปลูกในเขตบริกำรคลองส่งน้ำชลประทำน จำกโครงกำรส่งน้ำและ
บำรุงรักษำ และโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกำยน ถึง 31
ตุลำคม) ที่ได้รับกำรป้องกันด้วยระบบคลองระบำยน้ำ ประตูระบำยน้ำ คันกั้นน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ใน
ยำมน้ำหลำกมำกกว่ำปกติในฤดูฝน และในฤดูแล้งที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดควำมเสียหำยต่อพืชผลทำง
กำรเกษตรที่เกษตรกรทำกำรเพำะปลูกในเขตชลประทำน โดยนำข้ำวเสียหำยจะหมำยถึงไม่มีข้ำวให้
เก็บเกี่ยวหลังจำกที่ได้ทำกำรเพำะปลูกไปแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรคพืช และแมลง
ศัตรูพืช
ร้อยละ 0.045
(พื้นที่เพำะปลูกข้ำวที่เสียหำยทั้งหมด ÷พื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั้งหมด) × 100
9
แหล่งข้อมูล

สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
0.245

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
0.195

หมำยเหตุ

25

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
0.145

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
0.095

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
0.045

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG5 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมำจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชี้วัด K16 : มูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ชลประทำนลดลง (หน่วย : บำท)
คำอธิบำย

 ควำมเสียหำยทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว สถำนประกอบกำร ชุมชนและส่วนรวม อำทิเช่น

ควำมเสียหำยจำกสิ่งก่อสร้ำง (เช่น บ้ำนเรือน ที่อยู่อำศัย อำคำร สถำนประกอบกำร) ทรัพย์สิน (เช่น
ยำนยนต์ เรือ) พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์ (เช่น โรงเรือน โรงเพำะ บ่อปลำ คอกสัตว์ และจำนวน
ปศุสัตว์) สำธำรณูปโภค / สำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ (เช่น ถนน สะพำน ฝำยกั้นน้ำ ศำสนสถำน
โรงเรียน โรงพยำบำล ฯลฯ) เป็นต้น
 เป็นกำรดำเนินงำนของกรมชลประทำนและกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเป็นผูร้ ับ
ลงทะเบียนควำมเสียหำยและตรวจสอบควำมเสียหำยของเกษตรกรจึงต้องใช้ข้อมูลของ 2 หน่วยงำน
นี้เป็นหลัก
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

=มูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ชลประทำน ณ สิ้นปีงบประมำณปัจจุบัน มูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ชลประทำน ณ สิ้นปีงบประมำณก่อนหน้ำ
0

แหล่งข้อมูล
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ศูนย์อำนวยกำรบรรเทำสำธำรณภัย กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

หมำยเหตุ

26

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG6 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำมีควำมทันสมัยและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของชลประทำนที่ทันต่อ
เหตุกำรณ์
ตัวชี้วัด K17 : ระบบฐำนข้อมูลน้ำและกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำตำมลุ่มน้ำที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ
สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบ internet และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของชลประทำน อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
(Real time)
คำอธิบำย

 ระบบฐำนข้อมูลน้ำและกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำเพื่อเตือนภัย หมำยถึง ระบบที่ใช้แบบจำลอง

ทำงคณิตศำสตร์ ใช้ข้อมูลกำรตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติจำกระบบโทรมำตร เพื่อคำดกำรณ์ระดับน้ำ
อัตรำกำรไหลของน้ำในลำน้ำและในลุ่มน้ำ ข้อมูลจำกกำรคำดกำรณ์ดังกล่ำว ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
บริหำรจัดกำรน้ำทั้งในภำวะปกติและใช้ในช่วงฤดูน้ำหลำก ช่วยบรรเทำอุทกภัย และกำรเตือนภัยทำง
น้ำอย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
 ระบบโทรมำตรพยำกรณ์เตือนภัยที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หมำยถึง ระบบที่สำมำรถทำงำนได้
ตลอด 24 ชั่วโมง มีควำมแม่นยำในกำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์น้ำ
 ระบบโทรมำตรพยำกรณ์เพื่อเตือนภัยโดยใช้แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ หรือโปรแกรมต่ำงๆ ได้แก่
MIKE / ROM / RIVER / SOBEK / INFOWORKS RS and FLOODWORKS

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

ร้อยละ 85
(จำนวนระบบโทรมำตรลุม่ น้ำที่อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน÷จำนวนระบบโทรมำตรลุ่มน้ำทั้งหมด)×100
รำยเดือน
0

แหล่งข้อมูล
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
50

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
60

หมำยเหตุ

27

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
70

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
80

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
90

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG6 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำมีควำมทันสมัยและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของชลประทำนที่ทันต่อ
เหตุกำรณ์
ตัวชี้วัด K18 : ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับข้อมูลกำรคำดกำรณ์ สถำนกำรณ์น้ำของชลประทำนอย่ำงทันต่อ
เหตุกำรณ์ (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

 ควรมีกำรจัดทำรำยงำนข้อมูลกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำกำรแจ้งข้อมูล

กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำของชลประทำนให้กลุม่ เป้ำหมำยทรำบอย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
 กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ด้รับข้อมูลกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำ ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สือ่ มวลชนและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

= (จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ด้รับข้อมูลกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำของชลประทำนอย่ำงทันต่อ
เหตุกำรณ์ ÷ กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด) x100
0
แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

หมำยเหตุ

28

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG7 ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับกำรเสริมอำนำจกำรบริหำร
จัดกำรกำรชลประทำน
ตัวชี้วัด K19 : ร้อยละของจำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒ นำแหล่ ง น้ำที่มีกำรดำเนินกำรแบบมีส่ วนร่วมใน
ระดับ กำรร่วมมือในงำนชลประทำน (Collaboration Participation) (หน่วย : ร้อยละ)
เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และชุมชนในพื้นที่ ไปสู่ระดับสูงสุด
ของกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมคือกำรเสริมอำนำจกำรพัฒนำแหล่งน้ำในระดับ 4 กำรร่วมมือในงำน
ชลประทำน (Collaboration Participation)

คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ

= (จำนวนโครงกำรเกีย่ วกับกำรพัฒนำแหล่งน้ำที่มีกำรดำเนินกำรแบบมีส่วนร่วมในระดับกำรร่วมมือ
ในงำนชลประทำนกับประชำชนในพื้นที่ (ระดับ 4) ÷ จำนวนโครงกำรเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำแหล่งน้ำทั้งหมด) x 100

ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล 






สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

0
แหล่งข้อมูล
กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
สำนักบริหำรโครงกำร
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
สำนักบริหำรโครงกำร
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
65

หมำยเหตุ

29

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
70

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
75

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
80

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG7 ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับกำรเสริมอำนำจกำรบริหำร
จัดกำรกำรชลประทำน
ตัวชี้วัด K20 : ร้อยละของจำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำที่มีกำรดำเนินกำรแบบมีส่วนร่วมในระดับ
กำรร่วมมือบริหำรงำนจัดกำรน้ำในงำนชลประทำน (Collaboration Participation) และ / หรือ
ระดับกำรเสริมอำนำจประชำชนในพื้นที่ (Empowering) (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับสูงสุด
ของกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมคือกำรเสริมอำนำจกำรบริหำรจัดกำรน้ำในระดับ 4 กำรร่วมมือบริหำรงำน
จัดกำรน้ำในงำนชลประทำน (Collaboration Participation) และระดับ 5 กำรเสริมอำนำจ
ประชำชนในพื้นที่ (Empowering)
= (จำนวนโครงกำรเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำทีม่ ีกำรดำเนินกำรแบบมีส่วนร่วมในระดับกำรเสริม
อำนำจประชำชนในพื้นที่ (ระดับ 4 และ/หรือระดับ 5) ÷ จำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
น้ำทั้งหมด) x100
0
แหล่งข้อมูล
กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
65

หมำยเหตุ

30

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
70

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
75

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
80

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ ำ ประสงค์ SG8 เพิ่ ม เครื อ ข่ ำ ยให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ ำ (เครื อ ข่ ำ ยผู้ ใ ช้ น้ ำเกษตร อุ ป โภค-บริ โ ภค
อุตสำหกรรม อื่นๆ)
ตัวชี้วัด K21 : ร้อยละของจำนวนเครือข่ำยผู้ใช้น้ำทุกภำคส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

 กำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในงำนบริหำรจัดกำรน้ำชลประทำนควร

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ

ครอบคลุมผู้ใช้น้ำทุกภำคส่วน เช่น เครือข่ำยผู้ใช้น้ำภำคเกษตร ภำคอุปโภคบริโภค ภำคอุตสำหกรรม
อื่นๆ เป็นต้น
ระดับ 5 คะแนน
= [(จำนวนเครือข่ำยผู้ใช้น้ำทุกภำคส่วน ณ สิ้นปีงบประมำณปีปัจจุบัน - จำนวนเครือข่ำยผู้ใช้น้ำทุก
ภำคส่วน ณ สิ้นปีงบประมำณก่อนหน้ำ) ÷ จำนวนเครือข่ำยผู้ใช้น้ำทุกภำคส่วน ณ สิ้นปีงบประมำณ
ก่อนหน้ำ] x100

ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

0
แหล่งข้อมูล
กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป18 : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนที่มี
กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนแล้วเสร็จตำมแผนงำนพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของงำนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน
เทียบกับแผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆจำนวน…กลุ่ม
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ ำ ประสงค์ SG8 เพิ่ ม เครื อ ข่ ำ ยให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ ำ (เครื อ ข่ ำ ยผู้ ใ ช้ น้ ำเกษตร อุ ป โภค-บริ โ ภค
อุตสำหกรรม อื่นๆ)
ตัวชี้วัด K21.1 : กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนแล้วเสร็จตำมแผนงำน
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนหมำยถึงจำนวนพื้นที่ชลประทำนที่ได้มี
กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนเพิ่มขึ้นตำมแผนเพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ำและ
กำรบำรุงรักษำในพื้นที่ทำกำรเกษตรของกลุ่มตนเอง
 นับร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนแล้วเสร็จตำมแผน
(เป้ำหมำย ................. กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน เป็นพื้นที่ ........................... ไร่)
ระดับ 5 คะแนน
[(จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน ณ สิน้ ปีงบประมำณปีปัจจุบัน – จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน ณ สิ้น
ปีงบประมำณก่อนหน้ำ) ÷ จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนตำมเป้ำหมำย ] x100
3

แหล่งข้อมูล
กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษำ สชป.1 – 17
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
2555
2556
2557
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

ปีงบประมำณ
2558
กรกฎำคม

ปีงบประมำณ
2559

สิงหำคม

กันยำยน

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
96
97
98
99
100
ตัวชี้วัด ชป18 : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนแล้วเสร็จตำม
แผนงำนแผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่นและจังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร
ตัวชี้วัด K22 : จำนวนโครงกำรของชลประทำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงกำร)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดผลผลิตแสดงกำรมีส่วนร่วมของจังหวัด / กลุ่มจังหวัดในกำรสนับสนุนโครงกำรของ
ชลประทำนโดยมีโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
ทั้งที่เป็นโครงกำรที่ใช้งบประมำณของกรมชลประทำนและ / หรือโครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด
นับจำนวนโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัด / กลุ่มจังหวัดทั้งที่เป็นโครงกำร
ที่ใช้งบประมำณของกรมชลประทำนและ / หรือโครงกำรที่ใช้งบประมำณของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
9

แหล่งข้อมูล
ส่วนงำนยุทธศำสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
ไม่มี

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
-

หมำยเหตุ
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มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
-

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
-

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
มี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่นและจังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร
ตัวชี้วัด K23 : งบประมำณที่ได้รั บ กำรสนั บสนุนจำกจังหวัดและท้องถิ่นให้ ดำเนินโครงกำรของชลประทำน
(หน่วย : บำท)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดผลผลิตแสดงกำรมีส่วนร่วมของจังหวัดและท้องถิ่นสนับสนุนให้ดำเนินโครงกำรของ
ชลประทำนโดยมีโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัดและที่เป็นโครงกำรที่ใช้
งบประมำณของจังหวัดและท้องถิน่ ให้ดำเนินโครงกำรของชลประทำน
รวมจำนวนเงินงบประมำณของโครงกำรที่ใช้งบประมำณของจังหวัดและท้องถิ่นให้ดำเนินโครงกำร
ของชลประทำน
3

แหล่งข้อมูล
ส่วนงำนยุทธศำสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
ไม่มี

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
-

หมำยเหตุ

34

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
-

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
-

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
มี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด K24 : ร้ อ ยละของผู้ ใ ช้ น้ ำและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ย อมรั บ ในควำมเป็ น องค์ ก รอั จ ฉริ ย ะของกรม
ชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบัติงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

เป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ผู้ใช้น้ำ ซึ่งหมำยถึง กลุ่มผู้ใช้น้ำภำคเกษตรกรรมในเขตชลประทำน กลุ่มผู้ใช้น้ำภำคอุปโภค บริโภค (กำร
ประปำ) และ ภำคอุตสำหกรรม
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของกรมชลประทำน หมำยถึง ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่กรม
ชลประทำนต้องประสำนควำมร่วมมือเพื่อให้งำนของกรมชลประทำนบรรลุวัตถุประสงค์
 เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกำรปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะที่ต้องครอบคลุมทรัพยำกรบุคคล องค์ควำมรู้ และ
วิธีกำรทำงำนบนฐำนดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ดังนี้


1) ด้ำนทรัพยำกรบุคคลประกอบด้วย
- Continual Learning Management
- Intelligent & Adaptability Good Cooperation & Collaboration
2) ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ประกอบด้วย
- Knowledge Management
- Digital-based Management
- R&D : from Problems to Revolutions
3) ด้ำนเทคโนโลยี ประกอบด้วย
- Technology-based for Automatic Work Environment (Science & Technology, ICT)
4) ด้ำนกระบวนกำรทำงำน ประกอบด้วย
- มีกระบวนกำรทำงำนที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงได้เร็ว
- ทำงำนในลักษณะของเครือข่ำย และสำมำรถทำงำนข้ำมสำยงำนได้เป็นอย่ำงดี

= (จำนวนผู้ใช้นำและผู
้
้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมเห็นให้กำรยอมรับในควำมเป็นองค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทำน ÷
จำนวนผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมชลประทำนที่ตอบแบบสำรวจกลับมำทั้งหมด) x100
0
แหล่งข้อมูล
สำนัก กองที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
ผู้รวบรวมข้อมูล
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แบบสำรวจ
สำนัก กองที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
65

35

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
70

กรกฎำคม

ปีงบประมำณ 2559

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
75

กันยำยน
ระดับคะแนน 5
80

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk1 : ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกำรปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะทีต่ ้องมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีข้อมูล

สำรสนเทศที่น่ำเชื่อถือและใช้อ้ำงอิง มีองค์ควำมรู้ และวิธีกำรทำงำนบนฐำนดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
 เป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมั่นในระบบข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรชลประทำน
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของกรมชลประทำน หมำยถึง ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่
กรมชลประทำนต้องประสำนควำมร่วมมือเพื่อให้งำนของกรมชลประทำนบรรลุวัตถุประสงค์

= (จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมเชื่อมั่นในระบบข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรชลประทำน ÷ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมชลประทำน ที่ตอบแบบสำรวจกลับมำทั้งหมด)
x100
0

แหล่งข้อมูล
สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
ผู้รวบรวมข้อมูล
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แบบสำรวจ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
65

หมำยเหตุ

36

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
70

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
75

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
80

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk2 : จำนวนรำงวัลจำกหน่วยงำนและองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่ยกย่อง / ชมเชย
ระบบงำนด้ำนต่ำงๆ ของกรมชลประทำน (หน่วย : รำงวัล)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกำรปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะด้วยกำรพัฒนำระบบและวิธีกำรทำงำนที่
ทันสมัย และวิธีกำรทำงำนบนฐำนดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มีนวัตกรรม
และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนจนเป็นหน่วยงำนที่มรี ะบบและวิธีกำรทำงำนเป็น Best
Practice และได้รับกำรยกย่อง / ชมเชยจำกหน่วยงำนและองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
นับจำนวนรำงวัลที่กรมชลประทำนได้รับจำกหน่วยงำนและองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่
ยกย่อง / ชมเชยระบบงำนด้ำนต่ำงๆ ของกรมชลประทำนในปีงบประมำณนั้นๆ โดยไม่นับสะสม
0

แหล่งข้อมูล
สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
ผู้รวบรวมข้อมูล
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
ไม่มี

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
-

หมำยเหตุ

37

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
-

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
-

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
มี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo2 ผู้ใช้น้ำมีควำมพึงพอใจจำกกำรบริหำรน้ำ
ตัวชี้วัด Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรน้ำของกรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกกรมชลประทำน ประเมินโดยกองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ซึ่งจะคัดเลือกกระบวนงำนบริกำรที่เป็นภำรกิจหลักของกรม มีผู้ใช้บริกำรจำนวนมำก
ครอบคลุมประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
(1) ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ชลประทำน
(2) ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำของกรมชลประทำน
(3) ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่กรมชลประทำนจัดให้
(4) ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำของกรมชลประทำน
ร้อยละ 85
ไม่มี
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
แบบสำรวจ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
กองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
65

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
75

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
80

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
85

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป08 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ที่
พอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo3 อำคำรชลประทำนอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
ตัวชี้วัด Opk4 : ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 อำคำรชลประทำน หมำยถึง รำยกำรตำมบัญชีรำยกำรของสำนักงำนชลประทำน ประกอบด้วย

เขื่อน ฝำย คลอง เขื่อนระบำยน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบำยน้ำ ประตูระบำยน้ำ คันกั้นน้ำ อำคำรใน
คลองชลประทำน โรงสูบน้ำ
 อำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หมำยถึงอำคำรที่ไม่อยูใ่ นสภำพชำรุดเสียหำยจนไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมหน้ำที่ที่กำหนด
ร้อยละ 100
= (จำนวนอำคำรชลประทำนที่อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน ÷จำนวนอำคำรชลประทำนทั้งหมด) x100
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
90

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
92.5

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
95

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
97.5

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป07 : ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ OpO4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน
ตัวชี้วัด Opk5 : ร้อยละของงำนศึกษำโครงกำรที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 กรณีของสำนักงำนชลประทำน เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของงำนศึกษำโครงกำรเทียบ

กับแผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จำนวน....โครงกำร
 กรณีของสำนักงำนบริหำรโครงกำร เป็นกำรพิจำรณำจำกรำยงำนกำรศึกษำที่สำนักบริหำร
โครงกำรดำเนินกำรเองและที่ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อดำเนินงำน รวมทั้งหมด .......เล่ม
ร้อยละ 100
คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100)
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักบริหำรโครงกำร
ผู้รวบรวมข้อมูล
กองแผนงำน
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักบริหำรโครงกำร
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

50

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

75

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

100
100
เสร็จก่อน
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป13: ร้อยละของงำนศึกษำโครงกำรที่
แล้วเสร็จตำมแผนงำน
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100

กรกฎำคม

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ OpO4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน
ตัวชี้วัด Opk6 : ร้อยละของงำนสำรวจที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 กรณีของสำนักงำนชลประทำน เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของงำนสำรวจเทียบกับ

แผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จำนวน....โครงกำร
 กรณีของสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ เป็นกำรพิจำรณำจำกงำนสำรวจเทียบกับ
แผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จำนวน....โครงกำร
ร้อยละ 100
คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100)
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
ผู้รวบรวมข้อมูล
กองแผนงำน
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

50

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

75

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

100
100
เสร็จก่อน
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป14: ร้อยละของงำนสำรวจที่แล้วเสร็จ
ตำมแผน
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100

กรกฎำคม

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ OpO4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน
ตัวชี้วัด Opk7 : ร้อยละของงำนออกแบบที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของงำนออกแบบของโครงกำรและงำนปรับปรุงโครงกำรเทียบกับ
แผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณนั้นๆ จำนวน....โครงกำร
ร้อยละ 100
คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100)
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม
ผู้รวบรวมข้อมูล
กองแผนงำน
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

50

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

75

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

100
100
เสร็จก่อน
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป.15: ร้อยละของงำนออกแบบที่แล้ว
เสร็จตำมแผน
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100

กรกฎำคม

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ OpO4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน
ตัวชี้วัด Opk8 : ร้อยละของงำนจัดหำที่ดินที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

หมำยเหตุ

เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของงำนจัดหำที่ดินเทียบกับแผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ในปีงบประมำณนั้นๆ จำนวน....ไร่ กำรจัดหำที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำง ประกอบด้วย
1) ที่ดินที่มีเอกสำรสิทธิ์ (กำรเปลีย่ นกรรมสิทธิ์จำกของรำษฎรมำเป็นของรัฐ)
2) ที่ดินที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ (หน่วยงำนของรัฐอนุญำตให้ใช้ที่ดินและได้มีกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้
รำษฎร)
ร้อยละ 100
= (จำนวนพื้นที่ที่สำมำรถจัดหำทีด่ ินได้แล้วเสร็จตำมแผน ÷ จำนวนพื้นที่ที่ต้องจัดหำที่ดินทั้งหมดตำม
แผนงำน) x100
0
แหล่งข้อมูล
สำนักกฎหมำยและที่ดิน
สำนักกฎหมำยและที่ดิน
คณะกรรมกำรแผนงำนโครงกำรเพื่อจ่ำยเงินค่ำทดแทนทรัพย์สิน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1

80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

90

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

100
100
เสร็จก่อน
เสร็จก่อน
15 ก.ย.
1 ก.ย.
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป16: ร้อยละของงำนจัดหำที่ดินที่แล้ว
เสร็จตำมแผน
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100

กรกฎำคม

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน
ตัวชี้วัด Opk9 : ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

 เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง............เทียบกับแผนงำนในปีงบประมำณ

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

3

นั้นๆ จำนวน....โครงกำร / รำยกำร
 ควำมสำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง วัดจำก
Opk 9.1 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ตำมแผนงำน
Opk 9.2 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงตำมแผนงำน
Opk 9.3 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริตำมแผนงำน
Opk 9.4 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยตำมแผนงำน
ร้อยละ 100
คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100)

แหล่งข้อมูล
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
กองประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
60
70
80
90
100
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป11: ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำน
ที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน
ตัวชี้วัด Opk10 : ร้อยละของกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของงำนกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนเทียบกับ
แผนงำนในปีงบประมำณนั้นๆ (ไม่รวมกิจกรรมที่มลี ักษณะงำนที่มิใช่กำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำร
ชลประทำน เช่น งำนขุดลอก งำนกำจัดวัชพืช งำนก่อสร้ำงทำงและอำคำรบ้ำนพัก เป็นต้น)
จำนวน.....แห่ง
ร้อยละ 100
= (จำนวนงำนซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่ดำเนินงำนได้จริง ÷ จำนวนงำนซ่อมแซม
และปรับปรุงอำคำรชลประทำนตำมเป้ำหมำยทั้งหมด) x100
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
92

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
94

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
96

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
98

กันยำยน
ระดับคะแนน 5
100

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป12: ร้อยละของกำรซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผน
ตัวชี้วัด Opk11 : ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน (หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

พิจำรณำจำกสภำพพร้อมใช้งำนของเครื่องจักร เครื่องมือต่ำงๆ
โดยไม่รวมเครื่องจักรที่รอกำรจำหน่ำยบัญชี
ร้อยละ 80
= (จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ÷ จำนวน เครื่องจักร เครื่องมือ ทั้งหมด)
x100
0
แหล่งข้อมูล
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องจักรกล

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
76

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
77

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
78

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
79

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
80

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป30: ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด Opk12 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำผลสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่เป็นกำรเบิกจ่ำยของกรมหรือทุกสำนัก กอง ของกรมชลประทำนเป็น
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
= (จำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรมีผลกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ ÷ จำนวน
เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับกำรจัดสรรทั้งหมด) x100
3

แหล่งข้อมูล
ทุกสำนัก กอง
ผู้รวบรวมข้อมูล
กองแผนงำน
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก กอง
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
81

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
83

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
85

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
87

ระดับคะแนน 5
89

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป24: ร้อยละของอัตรำกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน

47

กันยำยน

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด Opk13 : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม (หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำผลสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม จะใช้อัตรำกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ที่เป็นกำรเบิกจ่ำยของกรมหรือทุกสำนัก กอง ของ
กรมชลประทำนเป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณจำกระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
= (จำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรมีผลกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ ÷
จำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับกำรจัดสรรทั้งหมด) x100
0

แหล่งข้อมูล
ทุกสำนัก กอง
ผู้รวบรวมข้อมูล
กองแผนงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
กองประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก กอง
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
84

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
87

หมำยเหตุ
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มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
93

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
96

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo7 มีระเบียบและกฎหมำยที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด Opk14 : ร้อยละของประกำศ คำสั่ง กฎระเบียบและกฎหมำยที่ได้มีกำรยกร่ำง ปรับปรุงแก้ไข
(หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

เป็นกำรพิจำรณำผลสำเร็จของกำรเสนอยกร่ำงปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับประกำศ
คำสั่ง เปรียบเทียบกับจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินกำรทั้งหมด
ร้อยละ 100
= (จำนวนเรื่องประกำศ คำสั่ง กฎระเบียบและกฎหมำยที่ได้มีกำรยกร่ำง ปรับปรุงแก้ไขใน
ปีงบประมำณ ÷ จำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินกำรทั้งหมด) x100
0
แหล่งข้อมูล
สำนักกฎหมำยและที่ดิน
สำนักกฎหมำยและที่ดิน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
86

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
89.5

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
93

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
96.5

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป22: ร้อยละของประกำศ คำสั่ง
กฎระเบียบและกฎหมำยที่ได้มีกำรยกร่ำง ปรับปรุงแก้ไข
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
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เป้ำประสงค์ Opo8 มีควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศในกำรพัฒนำโครงกำร
ตัวชี้วัด Opk15 : ร้อยละของควำมร่ว มมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศที่มีผ ลกำร
ดำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของ MOU บันทึกควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำร
ชลประทำนกับต่ำงประเทศ ที่มผี ลสำเร็จกำรดำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำรตำม MOUใน
ปีงบประมำณนั้นๆ จำนวน....MOU ทั้งนี้ไม่รวม MOU ที่สิ้นสุดแล้ว
ร้อยละ 80
= (จำนวน MOU บันทึกควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศ ที่มี
ผลสำเร็จกำรดำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำรในปีงบประมำณ ÷ จำนวน MOU บันทึกควำม
ร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศในกำรพัฒนำโครงกำรทั้งหมด) x100
0

แหล่งข้อมูล
สำนักบริหำรโครงกำร
สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักบริหำรโครงกำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมกำหนด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
65

หมำยเหตุ
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มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
70

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
75

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
80

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง
ตัวชี้วัด Opk16 ะ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ (หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำผลผลิตของกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริกำรและประชำชนได้รับรู้ และ
เข้ำใจภำรกิจและผลงำนของกรมชลประทำนอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งเรื่องที่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ควรมีควำมน่ำเชื่อถือ กระชับ ถูกต้อง และเข้ำใจง่ำย และเพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์มีควำมทั่วถึงจึงควร
ดำเนินกำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ ดังนี้
1) สื่อโทรทัศน์
2) สื่อวิทยุกระจำยเสียง
3) สื่อ สิ่งพิมพ์
4) เอกสำรสิ่งพิมพ์
5) สื่อ Internet Website Facebook เป็นต้น
6) ป้ำยประชำสัมพันธ์
7) สื่อกิจกรรม
8) สื่อนิทรรศกำร
ร้อยละ 100
= (จำนวนเรื่องที่ผลิตและเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ได้จริง ÷ จำนวนเรื่องที่ต้อง
ดำเนินกำรทั้งหมดตำมเป้ำหมำยของแผนงำน ) x100
0

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป19: ร้อยละของจำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่
และประชำสัมพันธ์แล้วเสร็จตำมแผนงำน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง
ตัวชี้วัด Opk16.1 : ร้อยละของจำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้กลุม่ เป้ำหมำยได้รับ
ทรำบอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงผ่ำนสื่อต่ำงๆ ดังนี้
1) สื่อโทรทัศน์ วัดจำกจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
2) สื่อวิทยุกระจำยเสียง วัดจำกจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
3) สื่อสิ่งพิมพ์ วัดจำกจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
4) เอกสำรสิ่งพิมพ์ วัดจำกจำนวนยอดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
5) สื่ออินเตอร์เน็ต วัดจำกจำนวนครั้งที่เผยแพร่
6) ป้ำยประชำสัมพันธ์ วัดจำกจำนวนครั้งที่เผยแพร่
7) สื่อกิจกรรม วัดจำกจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
8) สื่อนิทรรศกำร วัดจำกจำนวนครั้งที่จัดนิทรรศกำร
ร้อยละ 100
(จำนวนครั้งทีเ่ ผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆได้จริง ÷ จำนวนครั้งที่ต้องเผยแพร่ตำมแผน)
x 100
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
1.เลขำนุกำรกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

2.ผู้อำนวยกำรส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ผู้อำนวยกำรส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
เลขำนุกำรกรม
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100
ตัวชี้วัด ชป19: ร้อยละของจำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แล้วเสร็จตำมแผนงำน ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559

52

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk17 : ร้อยละควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ (หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและ
องค์ควำมรู้ให้เหมำะสมกับงำนชลประทำนเทียบกับแผนงำนในปีงบประมำณนั้นๆ
ร้อยละ 100
= (จำนวนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่มีกำรดำเนินงำนพัฒนำหรือปรับปรุงให้
เหมำะสมกับงำนชลประทำนได้จริง ÷ จำนวนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่ต้อง
มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงตำมเป้ำหมำยทั้งหมด) x100
0
แหล่งข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

ระดับคะแนน 5
100

ปี 2560 วัดระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้
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กันยำยน
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เป้ำประสงค์ Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk17.1 : คุณภำพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตำมเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำหนด
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

คุณภำพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตำมเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำหนด
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะต้องเรียงตำมลำดับและไม่ข้ำมขั้นตอน
ระดับ 5 คะแนน
เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะต้องเรียงตำมลำดับและไม่ข้ำมขั้นตอน
3

แหล่งข้อมูล
คณะทำงำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศสำนัก/กอง
วิธีกำรเก็บข้อมูล
ประเมินผลระดับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ตำมเกณฑ์ทศี่ ูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ศูนย์สำรสนเทศ สชป.1-17
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
10

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
30
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มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
50

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
70

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐด้ำนคุณภำพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงำนภำยในสังกัด
เกณฑ์กำรให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ระดับคะแนน
รำยละเอียดกำรดำเนินกำร
คะแนน
1
1. โครงสร้ำงเว็บไซต์
10
1.1 มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ (1 คะแนน)
1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรำกฏด้ำนบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
(1) หน้ำหลัก (1 คะแนน)
(2) เกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน)
- โครงสร้ำงหน่วยงำน
- หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ
- ยุทธศำสตร์ ของ สำนัก/กอง
(3) คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน)
- คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำร
- รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมคำรับรอง
(4) ติดต่อเรำ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (1 คะแนน)
- ที่ตั้งหน่วยงำน
- หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ
(5) ผังเว็บไซต์ (Site Map) (1 คะแนน)
1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดแู ลเว็บไซต์อย่ำงชัดเจนและสำมำรถติดต่อได้ (1 คะแนน)
1.4 มีคำแถลงกำรณ์สงวนลิขสิทธิ์ (copyright) ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (1 คะแนน)
2
2. กำรออกแบบเว็บไซต์
20
2.1 มีกำรออกแบบและจัดวำงเมนูหลักแต่ละหน้ำเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน (5 คะแนน)
2.2 มีรูปแบบ โครงสร้ำงสี อักษร และภำพที่ปรำกฏเหมำะสมตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรและ
หน่วยงำน มีกำรสื่อถึงภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีกำรใช้เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ขององค์กร
ที่ถูกต้อง (5 คะแนน)
2.3 มีกำรแสดงผลอักขระภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้อง (5 คะแนน)
2.4 มีกำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เหมำะสม และข้อมูลที่สำคัญง่ำยต่อกำรเข้ำถึง (5 คะแนน)
3
3. กำรเชื่อมโยง (Link)
20
3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้ำหลักและหน่วยงำนในระดับสำนัก/กอง/โครงกำร ภำยใต้สังกัด
กรมชลประทำน (3 คะแนน)
3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภำพหรือข้อควำมต้องสอดคล้องกับเนื้อหำ
ภำยใน (3 คะแนน)
3.3 กำรเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้ำว่ำงเปล่ำหรือปรำกฏข้อควำมผิดพลำดของโปรแกรม
(3 คะแนน)
3.4 มีบริกำร Download โปรแกรมต่ำงๆ (3 คะแนน)
3.5 มีกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่ำสนใจ (4 คะแนน)
3.6 มีกำรเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน (KM)
(4 คะแนน)
4
4. กำรใช้เทคนิคในกำรพัฒนำเว็บไซต์
20
4.1 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภำพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ตำมควำมเหมำะสม
(4 คะแนน)
4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสำมำรถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก (4 คะแนน)
4.3 มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล กำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งกำรเข้ำเยี่ยมชม (3
55
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ระดับคะแนน

5

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร

คะแนน

คะแนน)
4.4 มีช่องทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงำนของตน เช่น
Facebook หรือ Fan page หรืออื่น ๆ (4 คะแนน)
4.5 เว็บไซต์สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงสมบูรณ์ทุกบรำวเซอร์โดยไม่ผิดเพี้ยน (4 คะแนน)
5. กำร Update และกำรแสดงผลข้อมูล
30
5.1 มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน รำยงำนกำรประชุม ประกำศ ข่ำวประชำสัมพันธ์มีข้อมูลที่ทันสมัย
และแสดงวันที่กำรปรับปรุงข้อมูลครั้งล่ำสุด (6 คะแนน)
5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่ (6 คะแนน)
5.3 มีกำรแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (6 คะแนน)
5.4 แสดง Navigation ที่ชัดเจนของหน่วยงำน (6 คะแนน)
5.5 สำมำรถแสดงผลได้อย่ำงเหมำะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกัน เช่น Tablet และ Smart phone
(Web Responsive) (6 คะแนน)
รวม
100
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เป้ำประสงค์ Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk17.2 : ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online (ประเมินโดยกองแผนงำน)
(หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของสำนักที่มีงบรำยจ่ำยลงทุน เป็นกำรวัดควำม
ครบถ้วนในกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของสำนักตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย กำรบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรค กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรบันทึกรูปภำพ
โครงกำรก่อน ระหว่ำง และหลังจำกดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ร้อยละ 100
(ช่องรำยกำรที่บันทึก÷ช่องรำยกำรทั้งหมดที่ต้องบันทึก) X 100
3
แหล่งข้อมูล
โครงกำรในสังกัดสำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
โครงกำรในสังกัดสำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

หมำยเหตุ
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มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100
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เป้ำประสงค์ Opo11 กระบวนงำนที่มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรทำงำนบนฐำนดิจิทัล เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ
ตัวชี้วัด Opk18 : ร้ อ ยละของกระบวนงำนที่ มี ก ำรพั ฒ นำหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิธี ก ำรท ำงำนบนฐำนดิ จิ ทั ล โดยใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนงำนให้มีวิธีกำรทำงำนบนฐำน
ดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เทียบกับแผนงำนในปีงบประมำณนั้นๆ
ร้อยละ 100
= (จำนวนกระบวนงำนที่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงวิธีกำรทำงำนบนฐำนดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีและสำรสนเทศที่ดำเนินงำนได้จริง ÷ จำนวนกระบวนงำนที่ต้องกำรกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงวิธีกำรทำงำนบนฐำนดิจทิ ัลตำมเป้ำหมำยทั้งหมด) x100
0
แหล่งข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

ปี 2560 วัดระดับควำมสำเร็จของกระบวนงำนที่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงวิธีกำรทำงำนบนฐำน
ดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

58

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด Opk19 : ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนและผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำม
เกณฑ์ที่กรมกำหนด (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

 เป็นกำรพิจำรณำควำมสำเร็จของข้ำรำชกำรกรมที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผน ทั้งนี้ กรมต้อง

มีกำรจัดทำแผนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำข้ำรำชกำรตำมสมรรถนะที่กรมกำหนด
 ข้ำรำชกำรกรมที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนต้องผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กรม
กำหนด ทั้งนี้ กรมต้องจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินสมรรถนะในทุกหลักสูตรด้วย
ร้อยละ 100
= (จำนวนข้ำรำชกำรกรมทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำมแผนและผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กรม
กำหนด ÷ จำนวนข้ำรำชกำรกรมตำมเป้ำหมำยทั้งหมด) x100
0
แหล่งข้อมูล
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

หมำยเหตุ

59

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด Opk19.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

 บุคลำกรได้รับกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรพัฒนำสมรรถนะให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมืออำชีพมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพอย่ำงชัดเจนพัฒนำระบบกำร
สรรหำและคัด เลือ กตลอดจนระบบกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนให้ มีควำมโปร่งใสและเป็ น ธรรมเชื่อ มโยงกั บ
ค่ำตอบแทนและรำงวัลจูงใจเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เอื้อต่อกำรทำงำนเป็นทีมมีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก
สุขอนำมัยพร้อมรับต่อภำวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทำงรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่
หลำกหลำยผู้บริหำรให้ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรมก่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและ
กำรทำงำนอันจะนำไปสู่แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนตำมค่ำนิยมขององค์กร
 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบตั ิงำนประกอบด้วย
1. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรทำงำนเพือ่ ให้บุคลำกรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมีขวัญกำลังใจในกำร
ทำงำนและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพให้แก่องค์กร
2. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บุคลำกรมีควำมสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตส่วนตัวกับชีวิตกำรทำงำนมีขวัญกำลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
3. ด้ำนกำรสร้ำงระบบสวัสดิกำรที่ดีและเหมำะสมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกรเพื่อประโยชน์
แก่กำรดำรงชีพนอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่รำชกำรจัดให้ในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติ
รำชกำร
4. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำนเป็นกำรรับรู้นโยบำยและกำรบริหำรงำนค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่
เหมำะสม

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน

ร้อยละ 85

เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

คะแนน =Σร้อยละค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนจำนวนด้ำนทั้งหมด

3
แหล่งข้อมูล
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
65

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

หมำยเหตุ

60

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
75

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
80

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
85

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk20 : ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่แล้วเสร็จและมีกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ประโยชน์
ในงำนชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 เป็นกำรพิจำรณำควำมสำเร็จของโครงกำรวิจัยและพัฒนำที่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ ซึ่งเป็นทั้ง

โครงกำรวิจัยปีเดียวและโครงกำรต่อเนื่องที่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ ที่มีกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดเพื่อ
กำรใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน จำนวน....เรื่อง เทียบกับแผนงำนในปีงบประมำณนั้นๆ ทั้งนี้
ไม่รวมโครงกำรวิจัยและพัฒนำต่อเนื่องที่จะแล้วเสร็จในปีถัดไป
 กำรเผยแพร่ถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน ต้องมีแผนกำรดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องและเข้ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมด้วยสื่อเทคโนโลยีและวิธีกำรต่ำงๆ
 วัดเฉพำะหน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณจำกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำนหรืองบประมำณ
จำกแหล่งอื่น
ร้อยละ 100
= (จำนวนผลงำนวิจัยและพัฒนำที่แล้วเสร็จและมีกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในงำน
ชลประทำนที่ดำเนินงำนได้จริง ÷ จำนวนผลงำนวิจัยและพัฒนำที่แล้วเสร็จและต้องมีกำรเผยแพร่
ถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำนตำมเป้ำหมำยทั้งหมด) x100
0

แหล่งข้อมูล
สำนักวิจัยและพัฒนำ
สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักวิจัยและพัฒนำ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1

50

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

75

หมำยเหตุ

61

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3

100

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4

100
เสร็จก่อน
15 ก.ย.

กันยำยน

ระดับคะแนน 5

100
เสร็จก่อน
1 ก.ย.

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย :
ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

ควำมสำเร็จของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนในสังกัดกรมชลประทำน ได้
มีกำรจัดคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) แล้วเสร็จตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของสำนัก/กอง
ประจำปีงบประมำณ มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำน นำคู่มือไปใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
และเผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เป็นคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในคลังควำมรู้ของสำนัก/กอง โดยมีเนื้อหำ
และรูปแบบ ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน (Work Manual) หมำยถึง เอกสำรที่หน่วยงำนจัดทำขึ้นมำเพื่อใช้เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดกำรทำงำนที่มี
จุดเริม่ ต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น และสำมำรถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ
วิธีและเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงในอนำคต
ร้อยละ 100
(จำนวนคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในกำหนดและมีกำรเผยแพร่ ÷จำนวนคูม่ ือกำร
ปฏิบัติงำนที่ต้องดำเนินกำรตำมแผน) x100
รำยปี
3

แหล่งข้อมูล : ส่วน/ฝ่ำย ภำยในสำนัก/กอง
วิธีกำรเก็บข้อมูล: กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของ
สำนัก/กอง ประจำปีงบประมำณ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
60

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

หมำยเหตุ

62

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
80

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
90

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 11
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เป้ำประสงค์ Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน
ตัวชี้วัด Opk22 : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ .........................
โดยวัดควำมพึงพอใจในงำน............................
ร้อยละ 85
3
แหล่งข้อมูล
สำนัก/กอง ส่วนกลำง
สำนัก/กอง ส่วนกลำง

ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
ระดับคะแนน 1
65

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
70

หมำยเหตุ

63

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
75

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
80

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
85

