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1. คำรับรองระหว่ำง
นำยสมชำย คณำประเสริฐกุล

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่7

ผู้รับคำรับรอง

และ
นำยสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง

ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน

ผู้ทำคำรับรอง

2. ข้ำพเจ้ำนำยสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน ขอให้กำรยืนยั นแผนยุทธศำสตร์
ของกรมชลประทำน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนที่ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนชลประทำน
ที่ 7 ให้เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ของกรมชลประทำน มำตำมแนบท้ำยนี้
3. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลำ 1ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 โดยจะ
นำผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจำปี
4. รำยละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบกำรประเมินผล ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก ข้อมูล
พื้นฐำน เป้ำหมำย/ เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ
ท้ำยคำรับรองนี้
5. ข้ำพเจ้ำนำยสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน ได้ทำควำมเข้ำใจคำรับรองตำมข้อ 4
แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทำน ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำม
เป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน หรือมีคุณภำพที่ดีใน
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมที่ได้ให้คำรับรองไว้
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนชลประทำนที่ 7
เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
น้ำหนัก
เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
(%)
1
2
3
4
เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)
SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่ K1: จำนวนปริมำณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (5.137 ล้ำน ลบ.ม.)
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จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
K2: จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น (52,600ไร่)
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K3: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (15แห่ง)
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K4: ร้อยละของโครงกำรพระรำชดำริทดี่ ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน
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(หน่วย : ร้อยละ)*เป็นตัวชี้วัดของ กปพ.
K5 : ร้อยละของพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรพระรำชดำริ
(หน่วย : ไร่) (สชป.7 ไม่มีรำยกำรของตัวชี้วัดนี้)

SG2 กำรบริหำรจัดกำรน้ำโดยให้ทุกภำค
ส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและ
เป็นธรรม ตำมปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่
ละปี (อุปโภค-บริโภค เกษตร อุสำหกรรม
และรักษำระบบนิเวศ)

0

K6: ร้อยละของพื้นที่บริหำรจัดกำรน้ำในเขตชลประทำนได้รับน้ำตำม
ปริมำณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (725,742 ไร่)

0

K7: ปริมำณน้ำที่จัดสรรให้ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้น้ำ
(หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.)(ดูตำมภำคผนวก)

0

K8: ร้อยละของอ่ำงเก็บน้ำและทำงน้ำชลประทำนที่มีคุณภำพน้ำได้
เกณฑ์มำตรฐำนกลำงของกรมชลประทำน (78แห่ง)
SG3 กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้น้ำภำคเกษตรมี K9: อัตรำกำรใช้ที่ดินในเขตก่อสร้ำงจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (Cropping
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
Intensity) (หน่วย : ร้อยละ)
K10: อัตรำกำรใช้น้ำในภำคกำรเกษตรด้วยกำรบริหำรจัดกำรน้ำและ
กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรใช้นำ้
(เลือกอ่ำงเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี)
K11: ปริมำณผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่เป้ำหมำย (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่)
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ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร

SG4 เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจทำงกำร
เกษตรในพื้นทีช่ ลประทำน

K12: ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำระบบงำน วิธีกำรและ
ฐำนข้อมูลสำหรับกำรประเมินผลโครงกำร EIRR / ผลตอบแทนทำง
กำรเงิน FIRR และประสิทธิภำพกำรชลประทำน DPR และกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบ
ชลประทำน (B/C Ratio)
K13: มูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ชลประทำน
(ค่ำตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของ โครงกำร (EIRR))
K14: ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรของระบบชลประทำน
(ค่ำตอบแทนต่อค่ำลงทุนของโครงกำร (B/C Ratio)
SG5 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่ลดลง อัน K15: ร้อยละของพื้นที่ควำมเสียหำยของพืชเศรษฐกิจในเขต
เนื่องมำจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
ชลประทำนจำกอุทกภัยและภัยแล้ง(หน่วย : ร้อยละ)
K16 : มูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตพื้นที่
ชลประทำนลดลง (หน่วย : บำท)
SG6 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำมีควำม K17: ระบบฐำนข้อมูลน้ำและกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ำตำมลุ่มน้ำ
ทันสมัยและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของ
ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบ internet
ชลประทำนที่ทันต่อเหตุกำรณ์
และเข้ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยของชลประทำน อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
(Real time)
K18: ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับข้อมูลกำรคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์น้ำของชลประทำนอย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
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น้ำหนัก
(%)
SG7 ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน K19: ร้อยละของจำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งน้ำที่มีกำร
0
และชุมชนในพืน้ ที่ไปสู่ระดับกำรเสริม
ดำเนินกำรแบบมีส่วนร่วมในระดับกำรร่วมมือในงำนชลประทำน
อำนำจกำรบริหำรจัดกำรกำรชลประทำน (Collaboration Participation) (หน่วย : ร้อยละ)
K20: ร้อยละของจำนวนโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำที่มีกำร 0
ดำเนินกำรแบบมีส่วนร่วมในระดับกำรร่วมมือบริหำรงำนจัดกำรน้ำใน
งำนชลประทำน (Collaboration Participation) และ / หรือระดับ
กำรเสริมอำนำจประชำชนในพื้นที่ (Empowering)
SG8 เพิ่มเครือข่ำยให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม K21: ร้อยละของจำนวนเครือข่ำยผู้ใช้น้ำทุกภำคส่วนที่เพิ่มขึ้น
0
ผู้ใช้น้ำ (เครือข่ำยผู้ใช้น้ำเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสำหกรรม อื่นๆ)
K21.1 : กลุ่มผูใ้ ช้น้ำพื้นฐำนที่มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำนแล้วเสร็จ
0
ตำมแผนงำน(กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐำน จำนวน 30 กลุ่ม / 1,000 ไร่ของ
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำชีล่ำงและเซบำยล่ำง)
SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่นและ K22: จำนวนโครงกำรของชลประทำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
9
จังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงกำร)
K23: งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดและท้องถิ่นให้
3
ดำเนินโครงกำรของชลประทำน (หน่วย : บำท)
เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์

SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร

K24: ร้อยละของผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยอมรับในควำมเป็น
องค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทำน (หน่วย : ร้อยละ)
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Opk4 : ร้อยละของอำคำรชลประทำนที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
(อำคำรชลประทำนทั้งหมด 10,808แห่ง)
Opk5 :ร้อยละของงำนศึกษำโครงกำรที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(59 โครงกำร)
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Opk6 :ร้อยละของงำนสำรวจที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(46 โครงกำร)
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Opk7 :ร้อยละของงำนออกแบบที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(54 โครงกำร)
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Opk8:ร้อยละของงำนจัดหำที่ดินที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย : ร้อยละ)
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เป้ำประสงค์ระดับปฏิบัติกำร (Operational Objectives)
Opo1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในระบบ Opk1 :ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ ข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรชลประทำน(หน่วย:ร้อยละ)
ด้ำนกำรชลประทำน
Opk2 :จำนวนรำงวัลจำกหน่วยงำนและองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่ยกย่อง / ชมเชยระบบงำนด้ำนต่ำงๆ ของกรม
ชลประทำน (หน่วย : รำงวัล)
Opo2 ผู้ใช้น้ำมีควำมพึงพอใจจำกกำร
Opk3 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำทีม่ ีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรน้ำของกรม
บริหำรน้ำ
ชลประทำน
Opo3 อำคำรชลประทำนอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน
Opo4 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผน

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

น้ำหนัก
(%)

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนแผนงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

น้ำหนัก
(%)

1

Opk9.1 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดใหญ่ที่แล้วเสร็จ
ตำมแผนงำน (หน่วย :ร้อยละ)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ
Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำงที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (เป้ำหมำย 1 แห่ง)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ
Opk9.3 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ
Opk9.4 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยที่แล้ว
เสร็จตำมแผนงำน (เป้ำหมำย 1 แห่ง)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ
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Opk10:ร้อยละของกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรชลประทำนที่
แล้วเสร็จตำมแผนงำน (170 รำยกำร)
Opk11:ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
(หน่วย: ร้อยละ)
Opk12:ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk13 :ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
(หน่วย: ร้อยละ)
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ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
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Opo5 กำรก่อสร้ำงซ่อมแซมและปรับปรุง Opk9 : ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย : ร้อยละ)
แล้วเสร็จตำมแผน

Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบ
ประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ

8

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนแผนงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์
Opo7 มีระเบียบและกฎหมำยที่ทันสมัย
Opo8 มีควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศในกำร
พัฒนำโครงกำร
Opo9 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่องและทั่วถึง

Opo10 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและ
องค์ควำมรู้ที่เหมำะสมในงำนชลประทำน

Opo11 กระบวนงำนที่มีประสิทธิภำพ
เหมำะสมกับกำรทำงำนบนฐำนดิจิทัล
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ
Opo12 บุคลำกรมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
Opk14 :ร้อยละของประกำศ คำสั่ง กฎระเบียบและกฎหมำยที่ได้มี
กำรยกร่ำง ปรับปรุงแก้ไข (หน่วย: ร้อยละ)
Opk15 :ร้อยละของควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำร
ชลประทำนกับต่ำงประเทศที่มีผลกำรดำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำ
โครงกำร (หน่วย : ร้อยละ)
Opk16: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ
Opk16.1:ร้อยละของจำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย : ร้อยละ)
Opk17 :ร้อยละควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
และองค์ควำมรู้(หน่วย: ร้อยละ)
Opk17.1 : ระดับคุณภำพเว็บไซต์ของส่วนแผนงำน
Opk17.2 : ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online
(หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย กผง.
Opk18 :ร้อยละของกระบวนงำนที่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงวิธีกำร
ทำงำนบนฐำนดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk19 :ร้อยละเฉลี่ยของข้ำรำชกำรกรมที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผน
และผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กรมกำหนด
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk19.1 : ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน
(หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย สบค.
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เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนแผนงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

เป้ำประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์

Opo13 มีผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ใช้
ประโยชน์ในงำนชลประทำน

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร

Opk20 :ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่แล้วเสร็จและมีกำร
เผยแพร่ถ่ำยทอดเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน
(หน่วย : ร้อยละ)
Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน (14 คูม่ ือ)

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
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หมำยเหตุ 1. สำนักงำนชลประทำนใดไม่มีเป้ำหมำยตัวชี้วัดใด ให้ปรับค่ำน้ำหนักตัวชี้วัดนั้นเป็น 0และรวมน้ำหนักรวม ตำมผลรวมเท่ำที่มี
2. กรณีทคี่ ่ำน้ำหนักรวมไม่ถงึ 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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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนแผนงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

รำยละเอียดตัวชี้วัด/เป้ำหมำยตัวชีว้ ัดระดับยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K1 : จำนวนปริมำณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

 ควำมจุกักเก็บของอ่ำงเก็บน้ำทั้งขนำดใหญ่ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ทีก่ อ่ สร้ำงแล้วเสร็จ ณ สิ้น

ปีงบประมำณ โดยวัดควำมจุกกั เก็บตำมที่ออกแบบไว้ ณ ระดับกักเก็บ หำกเพิ่มควำมจุโดยเพิ่มขนำดกักเก็บ
ของอ่ำงเก็บน้ำ ทัง้ ขนำดใหญ่และขนำดกลำง ให้นับรวมในส่วนน้ำกักเก็บที่เก็บเพิ่มขึ้นด้วย
 ทั้งนี้ควรเป็นไปแผนแม่บทกำรพัฒนำตำมลุ่มน้ำและจัดกำรน้ำตำมศักยภำพพื้นที่ภำคและ
ลุ่มน้ำ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำรในกำรพัฒนำในระดับลุ่มน้ำย่อยทั้งระบบ (Basin-based
Approach)
จำนวน5.137 ล้ำน ลบ.ม.
(จำนวนปริมำณกักเก็บที่เพิ่มขึน้ ÷ จำนวนปริมำณกักเก็บตำมเป้ำหมำย) × 100

รำยเดือน
9

แหล่งข้อมูล
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
วิธีกำรเก็บข้อมูล
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
ผลกำรปฏิบัติงำน
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้อำนวยกำรโครงกำร(จังหวัด,ส่งน้ำ,ก่อสร้ำง)
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน

เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
40
50
60
70
80
90
100
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
60
70
80
90
100
*คำนวณค่ำเป้ำหมำยจำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ในช่วงปี 2560-2564
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป01 : จำนวนปริมำณกักเก็บที่เพิ่มขึ้น
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนแผนงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้ำนไร่)
คำอธิบำย

 กำรเพิม่ พื้นที่ชลประทำนหมำยถึงพืน้ ที่ที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน พร้อมระบบส่งน้ำ

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

พื้นทีช่ ลประทำนที่เพิ่มขึ้น52,600ไร่
(จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น ÷ จำนวนพื้นที่ชลประทำนตำมเป้ำหมำย) × 100
รำยเดือน
9

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

แหล่งข้อมูล

สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

วิธีกำรเก็บข้อมูล
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงที่กรมกำหนด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
ผลกำรปฏิบัติงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู้อำนวยกำรโครงกำร(จังหวัด,ส่งน้ำ)
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
40
50
60
70
80
90
100
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
60
70
80
90
100

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

เป้ำประสงค์ SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมำณน้ำที่จัดกำรได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
ตัวชี้วัด K3 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

แหล่งน้ำเพื่อชุมชน เป็นโครงกำรสร้ำงแหล่งน้ำและระบบระบำยน้ำในพื้นที่หมู่บ้ำนป้องกันชำยแดน
และโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อกำร อุปโภคบริโภค
และกำรเกษตร เช่น อ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก ฝำย เป็นต้น โดยเป็นโครงกำรที่เริ่มก่อสร้ำงและเสร็จ
ภำยใน 1 ปี
จำนวน 15 แห่ง
(จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น÷ จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนตำมเป้ำหมำย) × 100
รำยเดือน
9
แหล่งข้อมูล

กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

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

กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17

ผู้อำนวยกำรโครงกำร(จังหวัด,ส่งน้ำ)
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
40
50
60
70
80
90
100
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
80
85
90
95
100

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป03 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชน
ที่เพิ่มขึ้น
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนแผนงำน
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/กลุ่มจังหวัด
ทั้งที่เป็นโครงกำรที่ใช้งบประมำณของกรมชลประทำนและ/หรือโครงกำรที่ใช้งบประมำณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
มี
นับจำนวนโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัดทั้งที่เป็นโครงกำร
ที่ใช้งบประมำณของกรมชลประทำนและ/หรือโครงกำรที่ใช้งบประมำณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รำยเดือน
9

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

มีนำคม
ระดับคะแนน 1
ไม่มี

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2

หมำยเหตุ

14

มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
มี
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
มี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนแผนงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

เป้ำประสงค์ SG9 ได้รับกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่นและจังหวัดในกำรพัฒนำโครงกำร
ตัวชี้วัดK23 : งบประมำณที่ ได้รับ กำรสนั บ สนุ น จำกจังหวัดและท้ องถิ่น ให้ ดำเนิ น โครงกำรของชลประทำน
(หน่วย : บำท)
คำอธิบำย
เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดผลผลิตแสดงกำรมีส่วนร่วมของจังหวัดและท้องถิ่นสนับสนุนให้ดำเนินโครงกำรของ
ชลประทำนโดยมีโครงกำรของชลประทำนปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัดและที่เป็นโครงกำรที่ใช้
งบประมำณของจังหวัดและท้องถิ่นให้ดำเนินโครงกำรของชลประทำน
มี
รวมจำนวนเงินงบประมำณของโครงกำรที่ใช้งบประมำณของจังหวัดและท้องถิ่นให้ดำเนินโครงกำร
ของชลประทำน
รำยเดือน
3

แหล่งข้อมูล
ส่วนงำนยุทธศำสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบัติงำน
ผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
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
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
มี
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
มี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 7
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

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

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

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

นั้นๆ จำนวน....โครงกำร/รำยกำร
 ควำมสำเร็จของงำนกำรก่อสร้ำง วัดจำก
Opk9.1ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ตำมแผนงำน
Opk9.2 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงตำมแผนงำน
Opk9.3 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริตำมแผนงำน
Opk9.4 ร้อยละของงำนกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยตำมแผนงำน
ร้อยละ 100
คะแนน =Σ(ค่ำคะแนนที่ได้แต่ละโครงกำร × น้ำหนักแต่ละโครงกำร ÷ 100)
รำยเดือน
3

แหล่งข้อมูล
สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
ผลกำรปฏิบัติงำน
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผู
้อำนวยกำรโครงกำร(จังหวัด,ส่งน้ำ,ก่อสร้ำง)
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำน
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
2555
2556
2557
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

ปีงบประมำณ
2558

ปีงบประมำณ
2559

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

40

50

60

70

80

90

100

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
60
70
80
90
100
แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป11: ร้อยละของกำรก่อสร้ำงอำคำร
ชลประทำนที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน
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เป้ำประสงค์ Opo6 มีกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด Opk12: ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (หน่วย : ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

เป็นกำรพิจำรณำผลสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนจะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่เป็นกำรเบิกจ่ำยของกรมหรือทุกสำนัก กอง ของกรมชลประทำนเป็น
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
= (จำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรมีผลกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ÷จำนวนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับกำรจัดสรรทั้งหมด) x100
รำยเดือน
3

แหล่งข้อมูล
ทุกสำนัก กอง
ผู้รวบรวมข้อมูล
กองแผนงำน
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก กอง
ผลกำรปฏิบัติงำน
ผู้อำนวยกำรโครงกำร(จังหวัด,ส่งน้ำ,ก่อสร้ำง)
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559
ข้อมูลพื้นฐำน
เป้ำหมำยรำยเดือน
(ร้อยละ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ

มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
41
48
56
63
72
80
89
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
81
83
85
87
89

แผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป24: ร้อยละของอัตรำกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
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เป้ำประสงค์ Opo9มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง
ตัวชี้วัด Opk16.1 :ร้อยละของจำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แล้วเสร็จตำมแผนงำน
(หน่วย:ร้อยละ)
คำอธิบำย

เป้ำหมำย/หน่วยวัด
สูตรกำรคำนวณ
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงผ่ำนสื่อต่ำงๆ ดังนี้
1) สื่อโทนทัศน์ วัดจำกจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
2) สื่อวิทยุกระจำยเสียง วัดจำกจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
3) สื่อสิ่งพิมพ์ วัดจำกจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
4) เอกสำรสิ่งพิมพ์ วัดจำกจำนวนยอดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
5) สื่ออินเตอร์เน็ต วัดจำกจำนวนครั้งที่เผยแพร่
6) ป้ำยประชำสัมพันธ์ วัดจำกจำนวนครั้งที่เผยแพร่
7) สื่อกิจกรรม วัดจำกจำนวนครั้งที่จดั กิจกรรม
8) สื่อนิทรรศกำร วัดจำกจำนวนครั้งที่จัดนิทรรศกำร
ร้อยละ 100
(จำนวนครั้งที่เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆได้จริง ÷จำนวนครั้งที่ต้องเผยแพร่ตำมแผน)
x100
รำยเดือน
3

แหล่งข้อมูล
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
ผลกำรปฏิบัติงำน
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
ระดับคะแนน 1
80

เมษำยน

พฤษภำคม

ระดับคะแนน 2
85

มิถุนำยน
ระดับคะแนน 3
90

กรกฎำคม

สิงหำคม

ระดับคะแนน 4
95

กันยำยน

ระดับคะแนน 5
100

ตัวชี้วัด ชป19 : ร้อยละของจำนวนควำมถี่ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แล้วเสร็จตำม
แผนงำน ตำมแผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ปี 2556-2559
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ตัวชี้วัด Opk17.1 : คุณภำพเว็บไซต์ของสำนัก/กองตำมเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำหนด
คำอธิบำย
คุณภำพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตำมเกณฑ์ทศี่ ูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กำหนด
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะต้องเรียงตำมลำดับและไม่ข้ำมขั้นตอน
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ระดับ 5 คะแนน
สูตรกำรคำนวณ
เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะต้องเรียงตำมลำดับและไม่ข้ำมขั้นตอน
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
3
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
แหล่งข้อมูล
วิธีกำรเก็บข้อมูล
คณะทำงำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศสำนัก/กอง
วิธีกำรเก็บข้อมูล
ประเมินผลระดับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ตำมเกณฑ์ทศี่ ูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำหนด
สำนัก/กองที่
สำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
รับผิดชอบ
สำนัก /กอง
ผลกำรปฏิบัติงำน
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้จัดเก็บข้อมูล
งำนประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ
ผู้รวบรวมข้อมูล
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ข้อมูลพื้นฐำน
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2555
2556
2557
2558
2559
เป้ำหมำยรำยเดือน
มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน
5
10
30
50
70
100
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กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐด้ำนคุณภำพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงำนภำยในสังกัด
เกณฑ์กำรให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนประจำปีงบประมำณ 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) คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน)
- คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง
(4) ติดต่อเรำ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (1 คะแนน)
- ที่ตั้งหน่วยงำน
- หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
(5) ผังเว็บไซต์ (Site Map) (1 คะแนน)
1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่ำงชัดเจนและสำมำรถติดต่อได้ (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)
3.5มีกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่นๆ 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)
20

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 7
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ระดับคะแนน

5

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร
คะแนน
4.3 มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล กำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งกำรเข้ำเยี่ยมชม (3
คะแนน)
4.4 มีช่องทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงำนของตน เช่น
Facebook หรือ Fan page หรืออื่นๆ (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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ตัวชี้วัด Opk17.2 :ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำมOnline (ประเมินโดยกองแผนงำน)
(หน่วย: ร้อยละ)
คำอธิบำย
ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของสำนักที่มีงบรำยจ่ำยลงทุน เป็น
กำรวัดควำมครบถ้วนในกำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม Online ของสำนักตำมเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย กำรบันทึก
ข้อมูลทั่วไป กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรค กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แผน/
ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรบันทึกรูปภำพโครงกำรก่อน ระหว่ำง และหลังจำกดำเนินกำร
แล้วเสร็จ
เป้ำหมำย/หน่วยวัด ร้อยละ 100
สูตรกำรคำนวณ
(ช่องรำยกำรที่บันทึก÷ช่องรำยกำรทั้งหมดที่ต้องบันทึก) X 100
ควำมถี่กำรวัด
น้ำหนักตัวชี้วัด
3
กำรประเมินผลตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล/
แหล่งข้อมูล
วิธีกำรเก็บข้อมูล
โครงกำรในสังกัดสำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
สำนัก/กองที่
โครงกำรในสังกัดสำนักงำนชลประทำนที่ 1-17
รับผิดชอบ
สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
ผลกำรปฏิบัติงำน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อำนวยกำรโครงกำร(จังหวัด,ส่งน้ำ,ก่อสร้ำง)
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
ผู้ตั้งเป้ำหมำย
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ข้อมูลพื้นฐำน
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2555
2556
2557
2558
2559
เป้ำหมำยรำยเดือน
มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน
5
80
85
90
95
100
หมำยเหตุ

22

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 7
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 ได้มี
กำรจัดคู่มือกำรปฏิบัติงำน(Work Manual) แล้วเสร็จตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของสำนัก/กอง ประจำปี
งบประมำณ มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำน นำคู่มือไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่
ข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนในคลังควำมรู้ของสำนัก/กอง โดยมีเนื้อหำ และรูปแบบ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) หมำยถึง เอกสำรที่หน่วยงำนจัดทำขึ้นมำเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดกำรทำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น และสำมำรถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธีและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงในอนำคต
ร้อยละ 100
(จำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในกำหนดและมีกำรเผยแพร่÷จำนวนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนที่ต้องดำเนินกำรตำมแผน) x100
รำยปี
3

แหล่งข้อมูล: ส่วน/ฝ่ำย ภำยในสำนัก/กอง
วิธีกำรเก็บข้อมูล: กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ของ
สำนัก/กอง ประจำปีงบประมำณ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง
ผลกำรปฏิบัติงำน
ผู้อำนวยกำรส่วน, ผู้อำนวยกำรโครงกำร(จังหวัด,ส่งน้ำ,ก่อสร้ำง), ฝ่ำยบริหำรทัว่ ไป
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน
ผู้รวบรวมข้อมูล
คณะทำงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
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
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
100
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 5
80
90
100
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ภำคผนวก
K1 : จำนวนปริมำณน้ำกักเก็บเพิ่มขึน้ (หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.)
จำนวน
(โครงกำร)
1
2
3
4
5
6

ควำมจุ
(ล้ำนลบ.ม.)

งบประมำณ
(บำท)

สำนักงำนชลประทำนที่ 7 รวม

5.137

197,000,000

แก้มลิงหนองสะเดำพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลหนอง
หนองสังข์
นำแก
นครพนม
สังข์ อำเภอนำแกจังหวัดนครพนม
แก้มลิงห้วยแล้งใหญ่พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลบ้ำนผึ้ง บ้ำนผึ้ง
เมือง
นครพนม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แก้มลิงบ้ำนหนองค้ำพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลป่งขำม ป่งขำม
หว้ำนใหญ่ มุกดำหำร
อำเภอหว้ำนใหญ่จังหวัดมุกดำหำร
แก้มลิงกุดน้ำจั้น พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลดู่ทุ่ง
ดูท่ งุ่
เมือง
ยโสธร
อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
แก้มลิงบึงสวะพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลรำชธำนี
อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลรำชธำนี
แก้มลิงลุ่มน้ำชี จังหวัดอุบลรำชธำนี
ชีทวน
ชีทวน
อุบลรำชธำนี

0.16

45,000,000

โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7

0.28

20,000,000

ชป.นครพนม

0.85

41,000,000

ชป.มุกดำหำร

0.367

11,000,000

ชป.ยโสธร

2.16

50,000,000

ชป.อุบลรำชธำนี

1.32

30,000,000

ชป.อุบลรำชธำนี

ชื่องำน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด
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K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้น (52,600ไร่)

ลำดับที่

โครงกำร/งำน/รำยกำร

สถำนที่ดำเนินกำร
ตำบล อำเภอ
จังหวัด

สำนักงำนชลประทำนที่ 7 รวม
1

โครงกำรพัฒนำระบบชลประทำนลุ่มน้ำลำกว้ำง-กุดกุง จังหวัด
ยโสธร

2

สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนน้ำก่ำใหม่
พัฒนำ
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนโพธิ์ไทร
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนนำดี
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนกุดมะฮง
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนถ่อน
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนดอนไม้คูณ

3
4
5
6
7

เมือง , คำ
เขื่อนแก้ว ,
มหำชนะชัย

งบประมำณ
(บำท)

ยโสธร

241,462,300
70,820,000

พื้นที่ชลประทำน

(ไร่)

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

52,600
45,000 ชป.ยโสธร

น้ำก่ำ

ธำตุพนม

นครพนม

25,000,000

1,200 ชป.นครพนม

โพธิ์ไทร
ป่งขำม
กุดแห่
ไม้กลอน
เหล่ำบก

ดอนตำล
หว้ำนใหญ่
เลิงนกทำ
พนำ
ม่วงสำมสิบ

มุกดำหำร
มุกดำหำร
ยโสธร
อำนำจเจริญ
อุบลรำชธำนี

30,000,000
30,000,000
19,843,000
28,000,000
37,799,300

1,200
1,400
500
1,300
2,000
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ชป.มุกดำหำร
ชป.มุกดำหำร
ชป.ยโสธร
ชป.อำนำจเจริญ
ชป.อุบลรำชธำนี
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K3: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (15แห่ง)

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงกำร/งำน/รำยกำร

สถำนที่ดำเนินกำร
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

สำนักงำนชลประทำนที่ 7 รวม
ฝำยห้วยบังกอ (บ้ำนโคกกุง)
ฝำยห้วยกระเบียน (บ้ำนเหล่ำน้อย)
ฝำยห้วยโพง
ฝำยห้วยบ้ำน (บ้ำนนำไร่ใหญ่)
ฝำยห้วยสะพือ (บ้ำนนำงิ้ว)
ฝำยห้วยทรำยมูล (บ้ำนทรำยมูล)
ฝำยห้วยเชิงชำญ (ตอนล่ำง)

โพธิ์ตำก
หนองสูงใต้
ส้มผ่อ
เสนำงคนิคม
สะพือ
น้ำก่ำ
ดอนตำล

เมือง
หนองสูง
ไทยเจริญ
เสนำงคนิคม
ตระกำรพืชผล
ธำตุพนม
ดอนตำล

ฝำยห้วยคำปะอี (บ้ำนป่ำก่อน้อย)
ฝำยห้วยสูบ (บ้ำนหนองศิลำ)
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนน้ำก่ำใหม่พัฒนำ
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนโพธิ์ไทร
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนนำดี
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนกุดมะฮง
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนถ่อน
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนดอนไม้คูณ

ป่ำก่อ
โนนค้อ
น้ำก่ำ
โพธิ์ไทร
ป่งขำม
กุดแห่
ไม้กลอน
เหล่ำบก

ชำนุมำน
บุณฑริก
ธำตุพนม
ดอนตำล
หว้ำนใหญ่
เลิงนกทำ
พนำ
ม่วงสำมสิบ
26

งบประมำณ
หน่วยงำนดำเนินกำร
ตำม พ.ร.บ.(บำท)

นครพนม
มุกดำหำร
ยโสธร
อำนำจเจริญ
อุบลรำชธำนี
นครพนม
มุกดำหำร

585,047,300
35,000,000
44,175,000
30,000,000
40,000,000
49,690,000
31,000,000
40,000,000

โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7

อำนำจเจริญ
อุบลรำชธำนี
นครพนม
มุกดำหำร
มุกดำหำร
ยโสธร
อำนำจเจริญ
อุบลรำชธำนี

13,000,000
14,383,000
25,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
28,000,000
37,799,300

โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7
ชป.นครพนม
ชป.มุกดำหำร
ชป.มุกดำหำร
ชป.ยโสธร
ชป.อำนำจเจริญ
ชป.อุบลรำชธำนี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 7
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Opk9.2 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดกลำงที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย :ร้อยละ)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ(เป้ำหมำยตำมแผนงำน 1 แห่ง)

ลำดับ
1

โครงกำร/งำน/รำยกำร

ตำบล

โครงกำรพัฒนำระบบชลประทำนลุ่มน้ำลำกว้ำง
- กุดกุง จังหวัดยโสธร

สถำนทีด่ ำเนินกำร
อำเภอ
เมือง , คำเขื่อนแก้ว ,
มหำชนะชัย

จังหวัด

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำนดำเนินกำร

ยโสธร

70,820,000

ชป.ยโสธร

Opk9.4 : ร้อยละของงำนก่อสร้ำงงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยที่แล้วเสร็จตำมแผนงำน (หน่วย :ร้อยละ)
วัดแยกรำยแห่ง/รำยกำร โดยถ่วงน้ำหนักตำมเงินงบประมำณที่ได้รับ(เป้ำหมำยตำมแผนงำน 1 แห่ง)

ลำดับ
1

โครงกำร/งำน/รำยกำร
อำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำและกระจำยน้ำ
บ้ำนนำห้วยยำง

สถำนทีด่ ำเนินกำร
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
โนนโพธิ์

เมือง
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อำนำจเจริญ

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำนดำเนินกำร

20,000,000 ชป.อำนำจเจริญ

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 7
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Opk21 : ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน (หน่วย : ร้อยละ)
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหน่วยงำน

จำนวนคู่มือ

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี(4 ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรชลประทำนอำนำจเจริญ(4 ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรชลประทำนยโสธร(4 ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรชลประทำนมุกดำหำร(4 ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรชลประทำนนครพนม(4 ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำน้ำก่ำ(4 ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำโดมน้อย(4ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำชีลำ่ งและเซบำยล่ำง (4ฝ่ำย, 1 งำน)
โครงกำรก่อสร้ำง สชป.7 (3ฝ่ำย, 1 งำน)
ส่วนแผนงำน (4 ฝ่ำย)
ส่วนวิศวกรรม (5 ฝ่ำย)
ส่วนบริหำรจัดกำรน้ำและบำรุงรักษำ (5ฝ่ำย)
ส่วนเครื่องจักรกล (5 ฝ่ำย)
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (5งำน)
รวม

28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

