
หนา้ที 1

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพผลตามพันธกิจ ชป02 : จํานวนพ้ืนท่ีชลประทาน  -
สชป-1 : มีปริมาณน้ําเก็บกักและพ้ืนท่ี ท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร)
ชลประทานเพ่ิมข้ึน (เปาหมายรวม............................ ไร)

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

ชป03 : จํานวนแหลงน้ําชุมชน  -
ท่ีเพ่ิมข้ึน (แหง)
(เปาหมายรวม.......................... แหง)



หนา้ที 2

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
สชป-7 : การกอสรางซอมแซมและปรับปรุง ชป11.2 : รอยละของงานการกอสราง  -
แลวเสร็จตามแผนงาน โครงการชลประทานขนาดกลาง

ตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.................แหง)

ผลการดําเนินงาน

         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

(เปาหมายรวม.................แหง)

ชป11.3 : รอยละของการงานการ  -
กอสรางโครงการพัฒนาอันเนื่องมา
พระราชดําริตามแผนงาน
(เปาหมายรวม..................รายการ)

ชป11.4 : รอยละของงานการกอสราง  -
งานปองกันและบรรเทาอุทกภัย
ตามแผนงาน
(เปาหมายรวม ..................รายการ)

ชป12 : รอยละของการซอมแซมและ  -
ปรับปรุงอาคารชลประทานท่ีแลวเสร็จ
ตามแผนงานตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.....................รายการ)



หนา้ที 3

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
สชป-9 : ประชาชน ชุมชน และหนวยงาน ชป17 : รอยละของจํานวนครั้งท่ี - การดําเนินงานซอมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตามแผนป 2558
ท่ีเก่ียวของมีสวนรวม ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธในระยะ จํานวน 10 แหง

วางโครงการกอนการกอสรางและ  - ป 2558 จํานวน 10 แหง  เสร็จทันตามแผน 9 แหง
ระหวางกอสรางท่ีแลวเสร็จตาม

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

ระหวางกอสรางท่ีแลวเสร็จตาม
แผนงาน
(เปาหมายรวม.................ครั้ง)

สชป-13 : ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ ชป24 : รอยละของอัตราการเบิกจาย  - งบประมาณรายจายลงทุน(ไตรมาส 2) คิดเปนรอยละ 64%
งบประมาณรายจายลงทุน(ไตรมาส 4)  -

ชป29.1 : รอยละของการบันทึก  -
ขอมูลในระบบติดตาม Online



หนา้ที 4

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
สชป-2 : ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางท่ัวถึง ชป04 : รอยละของพ้ืนท่ีบริหาร  - กําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และเปนธรรม จัดการน้ําในเขตชลประทานตาม โครงการตองสงเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2556/2557

เปาหมายแผนป 2558  จํานวน..... 53,098.... ไร
(เปาหมาย...................... ไร) แผนการสงเสริมการเพาะปลูกขาวนาป 2557 จํานวน ....125,700...... ไร

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

(เปาหมาย...................... ไร) แผนการสงเสริมการเพาะปลูกขาวนาป 2557 จํานวน ....125,700...... ไร
 - แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2557/2558 โครงการฯ ประกาศงดเพาะปลูกขาว
 - แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนป 2558 จํานวน ....125,700...... ไร

ชป05 : ปริมาณน้ําท่ีจัดสรรใหท้ังใน  -
ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมท่ี
เปนรายไดคาชลประทาน (บาท)
(เปาหมาย.............................. บาท)

สชป-3. : ความสูญเสียท่ีลดลงอันเนื่องมาจากชป06 : รอยละของพ้ืนท่ีความเสียหาย ไมมี
ภัยอันเกิดจากน้ํา ของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน ( โครงการฯ ประกาศงดเพาะปลูกขาวฤดูแลงป 2557/2558 )

จากอุทกภัยและภัยแลง



หนา้ที 5

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานคุณภาพการใหบริการ
สชป-4. อาคารชลประทานอยูในสภาพ ชป07 : รอยละของอาคารชลประทาน .- แผนกําหนดเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  คือตองดูแลซอมแซม
พรอมใชงาน ท่ีอยูในสภาพพรอมใชงาน  อาคารปากคลองสงนํ้าสายใหญ ในความรับผิดชอบ ใหอยูในสภาพดี

(เปาหมายรวม........................... แหง) สามารถพรอมใชงาน …..80 %.......
1. เข่ือนยโสธร  บานหนองหอย ตําเข่ือนคํา  อ.เมือง จ.ยโสธร

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

1. เข่ือนยโสธร  บานหนองหอย ตําเข่ือนคํา  อ.เมือง จ.ยโสธร
   1.1 สถานีสูบนํ้า P1 บานทาสมอ  ต.มวง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   1.2 สถานีสูบนํ้า P5 บานคูสองช้ัน  ต.หัวเมือง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   1.3 สถานีสูบนํ้า P6/1 บานเวินชัย  ต.ผือฮี  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
2. เข่ือนธาตุนอย  บานธาตุนอย ต.ธาตุนอย  อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี
   2.1 สถานีสูบนํ้า P2 บานชาติ  ต.บานไทย  อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี
   2.2 สถานีสูบนํ้า P4 บานธาตุลุม  ต.สหธาตุ  อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี
3. เข่ือนลําเซบายอุบลราชธานี  บานขาโคม ต.ปะอาว  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
   3.1 สถานีสูบนํ้า PR3 บานดงยาง  ต.กอเอ  อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี

สชป-6. คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน ชป09 : รอยละของอางเก็บน้ําและ - การเก็บตัวอยางนํ้าจากอางเก็บนํ้าทางนํ้าชลประทานและตัวอยางนํ้าจากแมนํ้า
ทางน้ําชลประทานท่ีคุณภาพน้ําได สายสําคัญ สงตรวจวิเคราะหท่ีกลุมงานเคมี กลุมวิจัยพัฒนาดานวิทยาศาสตร สํานัก
เกณฑมาตรฐาน วิจัยและพัฒนากรมชลประทาน ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าตางๆ สามารถใชเพาะ
(เปาหมายรวม....................แหง) ปลูกไดโดยไมกอใหเกิดความเปนพิษจากความเค็ม เปาหมายรวม 9 แหง

…............อยูในเกณฑมาตราฐาน..........…............อยูในเกณฑมาตราฐาน..........



หนา้ที 6

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
สชป.9 ประชาชน ชุมชน และหนวยงาน ชป.18 : รอยละของจํานวนกลุม - จัดตั้งกลุมพ้ืนฐานจํานวน 30 กลุม พ้ืนท่ี 1,500 ไร
ท่ีเก่ียวของมีสวนรวม ผูใชน้ําพ้ืนฐานท่ีมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา   อยูระหวางดําเนินการ

พ้ืนฐานแลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม....................... )

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

(เปาหมายรวม....................... )
(เปนพ้ืนท่ี........................... ไร)

สชป-11.มีการวางแผนและการดําเนินการ ชป20 : ประสิทธิภาพการชลประทาน  -
บริหารจัดการน้ําท่ีดี ในฤดูแลง (รอยละ)

*โครงการอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน
จ.อํานาจเจริญ



หนา้ที 7

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
สชป-8 : การเตรียมวามพรอมกอนการ ชป13 : รอยละของงานศึกษา  -
กอสรางเปนไปตามแผนงาน โครงการท่ีแลวเสร็จตามแผนงาน

(เปาหมายศึกษารวม...............โครงการ)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

ชป14 : รอยละของงานสํารวจท่ีแลว  -
เสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายสํารวจรวม.............โครงการ)

ชป15 : รอยละของงานออกแบบท่ี  -
แลวเสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม.................โครงการ)



หนา้ที 8

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
สชป.-10.มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ชป19 : รอยละของจํานวนความถ่ี - งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ขาวสารเก่ียวของกับการชลประทานท้ังสื่อสิ่ง
และท่ัวถึง ในการเผยแพรประชาสัมพันธ พิมพ เอกสาร อินเตอรเน็ต นิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ จํานวน 15 ครั้ง

(เปาหมาย รวม................ครั้ง)   อยูระหวางดําเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

สชป-12.มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา ชป21 : รอยละของการจัดทํา  -
สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาท่ีแลว

เสร็จตามแผนงาน
(เปาหมายรวม 1 เรื่องการสาธิตทํานา
แบบเปยกสลับแหงแกลงขาว
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย)



หนา้ที 9

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

ดานการพัฒนาองคกร
สชป-15. องคกรมีการจัดการความรู ชป28 : คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจ  -

ประเมินการจัดการความรู (KMA)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวช้ีวัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง
                                                                  รอบระยะเวลา .........๘.....เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

สชป-16. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี ชป29.2 : คุณภาพเว็ปไซตของ - เผยแพรในเว็ปไซต ประเมินผลขอมูลสมบูรณเหมาะสม และมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม สํานัก/กอง ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีดี


