
หนา้ที� 1

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพผลตามพันธกิจ ชป02 : จํานวนพื้นที่ชลประทาน  -

สชป-1 : มีปริมาณนํ้าเก็บกักและพื้นที่ ที่เพิ่มข้ึน (ไร)

ชลประทานเพิ่มข้ึน (เปาหมายรวม............................ไร)

ชป03 : จํานวนแหลงนํ้าชุมชน  -

ที่เพิ่มข้ึน (แหง)

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

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน



หนา้ที� 2

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สชป-7 : การกอสรางซอมแซมและปรับปรุง ชป11.2 : รอยละของงานการกอสราง  -

แลวเสร็จตามแผนงาน โครงการชลประทานขนาดกลาง

ตามแผนงาน

(เปาหมายรวม.................แหง)

ชป11.3 : รอยละของการงานการ  -

กอสรางโครงการพัฒนาอันเน่ืองมา

พระราชดําริตามแผนงาน

(เปาหมายรวม..................รายการ)

ชป11.4 : รอยละของงานการกอสราง  - แกมลิงกุดเปง (บ.นาคําใหญ )  พรอมอาคารประกอบ  อยูระหวางดําเนินการ

งานปองกันและบรรเทาอุทกภัย ( รอยละ ๔๕% )

ตามแผนงาน

(เปาหมายรวม ........๑..........รายการ)

ชป12 : รอยละของการซอมแซมและ  - ปรับปรุง ๒ รายการ  ( รอยละ ๘๐% )

ปรับปรุงอาคารชลประทานที่แลวเสร็จ

ตามแผนงาน  - ซอมแซม ๘ รายการ  ( รอยละ ๑๐๐% )

(เปาหมายรวม.........๑๐............รายการ)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

ผลการดําเนินงาน



หนา้ที� 3

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สชป-9 : ประชาชน ชุมชน และหนวยงาน ชป17 : รอยละของจํานวนครั้งที่ - การดําเนินงานซอมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตามแผนป 2558 

ที่เกี่ยวของมีสวนรวม ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธในระยะ จํานวน 10 แหง 

วางโครงการกอนการกอสรางและ  -  ป 2558  จํานวน  10  แหง  เสร็จทันตามแผน  9 แหง

ระหวางกอสรางที่แลวเสร็จตาม

แผนงาน

(เปาหมายรวม.................ครั้ง)

สชป-13 : ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ ชป24 : รอยละของอัตราการเบิกจาย  -  งบประมาณรายจายลงทุน (ไตรมาส ๓)   คิดเปนรอยละ   ๗๖%

งบประมาณรายจายลงทุน(ไตรมาส 4)  -

ชป29.1 : รอยละของการบันทึก  - ( รอยละ ๙๘% )

ขอมูลในระบบติดตาม Online

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน



หนา้ที� 4

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

สชป-2 : ทุกภาคสวนไดรับนํ้าอยางทั่วถึง ชป04 : รอยละของพื้นที่บริหาร  - กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และเปนธรรม จัดการนํ้าในเขตชลประทานตาม โครงการตองสงเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2556/2557  

เปาหมายแผนป 2558  จํานวน..... 53,098.... ไร

(เปาหมาย......................ไร) แผนการสงเสริมการเพาะปลูกขาวนาป 2557  จํานวน ....125,700...... ไร

 - แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2557/2558  โครงการฯ ประกาศงดเพาะปลูกขาว

 - แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนป 2558   จํานวน ....125,700...... ไร

 - ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝนป 2558   ( คิดเปนรอยละ 94.75% )

ชป05 : ปริมาณนํ้าที่จัดสรรใหทั้งใน  -

ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่

เปนรายไดคาชลประทาน (บาท)

(เปาหมาย..............................บาท)

สชป-3. : ความสูญเสียที่ลดลงอันเน่ืองมาจากชป06 : รอยละของพื้นที่ความเสียหาย ไมมี

ภัยอันเกิดจากนํ้า ของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน ( โครงการฯ ประกาศงดเพาะปลูกขาวฤดูแลงป 2557/2558 )  

จากอุทกภัยและภัยแลง

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน



หนา้ที� 5

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานคุณภาพการใหบริการ

สชป-4. อาคารชลประทานอยูในสภาพ ชป07 : รอยละของอาคารชลประทาน .- แผนกําหนดเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  คือตองดูแลซอมแซม

พรอมใชงาน ที่อยูในสภาพพรอมใชงาน  อาคารปากคลองสงนํ้าสายใหญ ในความรับผิดชอบ ใหอยูในสภาพดี

(เปาหมายรวม...........................แหง) สามารถพรอมใชงาน  …..80 %.......

1. เขื่อนยโสธร  บานหนองหอย ตําเขื่อนคํา  อ.เมือง จ.ยโสธร

   1.1 สถานีสูบนํ้า P1 บานทาสมอ  ต.มวง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

   1.2 สถานีสูบนํ้า P5 บานคูสองชั้น  ต.หัวเมือง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

   1.3 สถานีสูบนํ้า P6/1 บานเวินชัย  ต.ผือฮี  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

2. เขื่อนธาตุนอย  บานธาตุนอย ต.ธาตุนอย  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

   2.1 สถานีสูบนํ้า P2 บานชาติ  ต.บานไทย  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

   2.2 สถานีสูบนํ้า P4 บานธาตุลุม  ต.สหธาตุ  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

3. เขื่อนลําเซบายอุบลราชธานี  บานขาโคม ต.ปะอาว  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

   3.1 สถานีสูบนํ้า PR3 บานดงยาง  ต.กอเอ  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

สชป-6. คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน ชป09 : รอยละของอางเก็บนํ้าและ - การเก็บตัวอยางนํ้าจากอางเก็บนํ้าทางนํ้าชลประทานและตัวอยางนํ้าจากแมนํ้า

ทางนํ้าชลประทานที่คุณภาพนํ้าได สายสําคัญ สงตรวจวิเคราะหที่กลุมงานเคมี กลุมวิจัยพัฒนาดานวิทยาศาสตร สํานัก

เกณฑมาตรฐาน วิจัยและพัฒนากรมชลประทาน ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าตางๆ สามารถใชเพาะ

(เปาหมายรวม...........๙.........แหง) ปลูกไดโดยไมกอใหเกิดความเปนพิษจากความเค็ม เปาหมายรวม 9 แหง

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

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน



หนา้ที� 6

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สชป-8 : การเตรียมวามพรอมกอนการ ชป13 : รอยละของงานศึกษา  -

กอสรางเปนไปตามแผนงาน โครงการที่แลวเสร็จตามแผนงาน

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

ชป14 : รอยละของงานสํารวจที่แลว  -

เสร็จตามแผนงาน

(เปาหมายสํารวจรวม.............โครงการ)

ชป15 : รอยละของงานออกแบบที่  -

แลวเสร็จตามแผนงาน

(เปาหมายรวม.................โครงการ)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน



หนา้ที� 7

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สชป.9 ประชาชน ชุมชน และหนวยงาน ชป.18 : รอยละของจํานวนกลุม - จัดตั้งกลุมพื้นฐานจํานวน 30 กลุม พื้นที่ 1,500 ไร

ที่เกี่ยวของมีสวนรวม ผูใชนํ้าพื้นฐานที่มีการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า   อยูระหวางดําเนินการ

พื้นฐานแลวเสร็จตามแผนงาน

(เปาหมายรวม.......................)

(เปนพื้นที่...........................ไร)

สชป.-๑๐ มีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ชป๑๙ : รอยละของจํานวนความถ่ึในการ  - งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวของกับการชลประทานทั้งสื่อสิ่งพิมพ

และทั่วถึง เผยแพรประชาสัมพันธ เอกสาร อินเตอรเน็ต  นิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ  จํานวน 15 ครั้ง

( เปาหมาย รวม.......๑๕........ครั้ง )   อยูระหวางดําเนินการ

สชป-11.มีการวางแผนและการดําเนินการ ชป20 : ประสิทธิภาพการชลประทาน  -

บริหารจัดการนํ้าที่ดี ในฤดูแลง (รอยละ)

*โครงการอางเก็บนํ้าพุทธอุทยาน

จ.อํานาจเจริญ

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน



หนา้ที� 8

คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สชป.-10.มีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ชป19 : รอยละของจํานวนความถ่ี - งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ขาวสารเก่ียวของกับการชลประทานทั้งส่ือส่ิง

และทั่วถึง ในการเผยแพรประชาสัมพันธ พิมพ เอกสาร อินเตอรเน็ต นิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ จํานวน 15 ครั้ง

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

สชป-12.มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา ชป21 : รอยละของการจัดทํา  -

สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แลว

เสร็จตามแผนงาน

(เปาหมายรวม 1 เรื่องการสาธิตทํานา

แบบเปยกสลับแหงแกลงขาว 

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาโดมนอย)

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

                                                                  รอบระยะเวลา .........๙.....เดือน (1 ตุลาคม 2557  ถึง 3๐  มิถุนายน  2558)

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน
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คานํ้าหนัก

(รอยละ)

ดานการพัฒนาองคกร

สชป-15. องคกรมีการจัดการความรู ชป28 : คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจ  -

ประเมินการจัดการความรู (KMA)

สชป-16. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี ชป29.2 : คุณภาพเว็ปไซตของ - เผยแพรในเว็ปไซต ประเมินผลขอมูลสมบูรณเหมาะสม และมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่เหมาะสม สํานัก/กอง ฐานขอมูลสารสนเทศที่ดี

                                                                                 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชีลางและเซบายลาง

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

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
         ตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558
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