กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
*******************************

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ระหวาง
รองปลัดกระทรวง
หัวหนากลุม ภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
และ
อธิบดีกรมชลประทาน

30 เมษายน 2547

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
1. คํารับรองระหวาง
นายบัญชา สัตถาสาธุชนะ

รองปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจ
ผูรับคํารับรอง
ดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
และ

นายสามารถ โชคคณาพิทักษ

อธิบดีกรมชลประทาน

ผูทําคํารับรอง

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547
3. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก แผนยุทธศาสตรและแนวการพัฒนาการปฏิบัติราชการของกลุม
ภารกิจ และกรมชลประทาน กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
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4. ขาพเจา นายบัญชา สัตถาสาธุชนะ ในฐานะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หัวหนากลุม
ภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และ ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นายสามารถ โชคคณาพิทักษ อธิบดีกรมชลประทาน ใหเปนไปตามคํา
รับรองที่จัดทําขึ้นนี้
5. ขาพเจา นายสามารถ โชคคณาพิทักษ ไดทําความเขาใจคํารับรองตาม 3 แลวขอใหคํารับรองกับ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หัวหนากลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว
6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

…………………………………………
……………………………………………..
(นายบัญชา สัตถาสาธุชนะ)
(นายสามารถ โชคคณาพิทักษ)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อธิบดีกรมชลประทาน
หัวหนากลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
วันที่ ..........................
วันที่ .......................

…………………………………………
(นายสมพล เกียรติไพบูลย)
กรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
วันที่ ……………….

…………………………………………
(นายอาชว เตาลานนท)
กรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
วันที่ .......................
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ยุทธศาสตรและและแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการของ
กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
• วิสัยทัศน
ดินดี มีสิทธิครอบครอง และน้ําสมบูรณ เพิ่มพูนรายไดเกษตรกร
• พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร
2. ปรับปรุงสิทธิในที่ดินของเกษตรกร
3. ปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
• เปาประสงค
1. ทรัพยากรดินและน้ําไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
2. ภัยธรรมชาติลดลง
• กลยุทธในภาพรวมของกลุม ภารกิจ
1. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร
2. จัดที่ดินใหเกษตรกรและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. พัฒนาและเสริมสรางองคความรูในการบริหารจัดการดินและน้ํา
4. แปลงสินทรัพยเปนทุน
5. พัฒนาระบบปองกันภัยธรรมชาติ
• โครงการของกลุมภารกิจ
1. โครงการพัฒนาโครงขายน้าํ และการเกษตรแบบบูรณาการ (โครงการน้ําแกจน)
2. โครงการจัดสรรน้ํา บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบชลประทาน
3. โครงการพัฒนาที่ดิน (โครงการดินแกจน)
4. โครงการจัดที่ดินทํากินของรัฐ
5. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
6. โครงการพัฒนาหมอดินอาสา
7. โครงการจัดสรางและพัฒนาจุดเรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนาที่ดนิ ประจําตําบล
8. โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
9. โครงการกอสรางอาคารเพื่อปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา
10. โครงการเตือนภัยแผนดินถลม
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ยุทธศาสตรและและแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการของ
กรมชลประทาน
• วิสัยทัศน
“กรมชลประทาน มุงมั่นพัฒนาและจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนการผลิต เสริมสราง
คุณภาพชีวติ และพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
• พันธกิจ
1. พัฒนาแหลงน้าํ ตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ
2. จัดการน้ําใหกบั ผูใชน้ําทุกประเภทอยางทัว่ ถึง เปนธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสรางการมีสวนรวม เพือ่ ใหการบริหารจัดการน้ําในทุกระดับอยางมีดุลยภาพในดาน
นิเวศนวิทยา สิ่งแวดลอมและเกิดประโยชนสูงสุด
4. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา
• เปาประสงค
1. มีแหลงน้ําตนทุนและพืน้ ที่ชลประทานเต็มศักยภาพ
2. เกษตรกรในเขตชลประทานไดรับน้ําอยางทั่วถึง และเปนธรรม
3. เกษตรกรนอกเขตชลประทาน มีแหลงน้ําอยางเพียงพอ
4. มีระบบปองกันภัยจากน้ําอยางทั่วถึง
• ประเด็นยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ชลประทาน
การปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อชุมชนและชนบท
การพัฒนาระบบปองกันภัยจากน้ํา
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
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• ยุทธศาสตร
1. พัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ
2. พัฒนาโครงการชลประทานขนาดกลาง
3. พัฒนาแหลงน้าํ นอกเขตชลประทาน เพื่อชุมชนและชนบท
4. กอสรางอาคารเพื่อปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา
5. จัดสรรน้ําใหเกษตรกร ใหเพียงพอตามความตองการ
6. บํารุงรักษาอาคารชลประทานใหมีความพรอมในการใชงาน
7. ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอายุการใชงานมานานแลวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8. พัฒนาระบบคันคูน้ํา/จัดรูปที่ดินใหทั่วถึง
9. ใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา
10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลง
11. เรงรัดประชาสัมพันธงานชลประทานในเชิงรุก
12. พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
13. วางระบบการควบคุมติดตามประเมินผลการบริหารงาน
• โครงการ
1. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ
2. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ
3. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพือ่ ชุมชนและชนบท
4. โครงการกอสรางอาคารเพื่อปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา
5. โครงการบริหารจัดการน้ํา
6. โครงการบํารุงรักษาระบบชลประทาน
7. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเฉพาะจุด
8. โครงการปรับปรุงโครงการชลประทาน
9. โครงการกอสรางคันคูน้ําและจัดรูปที่ดนิ
10. โครงการจัดการดานความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Management)
11. โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรผูใชน้ําในระบบบริหารจัดการน้ํา
12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
13. โครงการประชาสัมพันธงานชลประทาน
14. โครงการพัฒนาบุคคลากร
15. โครงการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM)
16. โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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แนวทางการพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
ของกรมชลประทาน
• แนวทางการแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ
กรมชลประทาน มีแผนการแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินภารกิจหลักของกรมชลประทานโดยตรง ผลสําเร็จในการแกไขกฎระเบียบ จะทํา
ใหการดําเนินภารกิจของกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ
ประเทศชาติ ทําใหประหยัดคาใชจายและการบริการกับประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น กฎระเบียบที่เสนอ
แกไขมี 5 กฎระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเรียกเก็บคาใชจายในการจัดทําคัน
และคูน้ํา พ.ศ. 2544
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการจัดประโยชนที่ราชพัสดุเกี่ยวกับการขอใชที่ราช
พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2541
3. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการเชาที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2544
4. ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2525
5. การยกเลิกทะเบียนรายชื่อผูมคี ุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสรางชลประทาน ชั้นที่ 5
• แนวทางการลดคาใชจาย
กรมชลประทาน กําหนดแนวทางการลดคาใชจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยจะลด
คาใชจายในงบลงทุน ซึ่งเปนงบประมาณที่ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก ของกรมชลประทาน
งบลงทุนที่ไดรับจัดสรร ประกอบดวย
งบลงทุน
20,719,149,000.- บาท
 คาครุภัณฑ
190,186,900.- บาท
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
20,528,962,100.- บาท

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
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เพื่ อ ให ส ามารถใช ง บประมาณต่ํ า กว า งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร และยั ง ได ผ ลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ จึงกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานดังนี้
1) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางทีโ่ ปรงใส ตรวจสอบได มีการแขงขันอยางเสรี
เพื่อใหไดทรัพยากรที่มีคุณภาพ ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม
2) ปรับระบบการจัดซื้อจัดจางใหทันสมัยอยูเสมอ
3) การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตองเปนการโอน/เปลี่ยนแปลงที่เปนการเพิ่ม
ผลผลิต
• แนวทางการลดระยะเวลาการใหบริการ
กรมชลประทาน มีแผนงานดําเนินการเพื่อลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของ 5 กระบวนงาน ดังนี้
1. กระบวนงานการพิจารณาการขอความชวยเหลือเรื่องน้ําและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
2. กระบวนงานการพิจารณาขออนุญาตใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
3. กระบวนงานการพิจารณาขอใชเครื่องสูบน้ําของกรมชลประทาน
4. กระบวนงานการพิจารณาขออนุญาตใชที่ดนิ ราชพัสดุในความดูแลของกรม
ชลประทาน
5. กระบวนงานการพิจารณาขออนุญาตเชาที่ดนิ ราชพัสดุในความดูแลของกรม
ชลประทาน
• แนวทางการเพิ่มคุณภาพการใหบริการ
กรมชลประทาน มีแนวทางเพิ่มคุณภาพการใหบริการแก ผูรับบริการหลักของกรม
ชลประทาน คือเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยการปรับปรุงแกไขการบริการจัดการดาน
ชลประทานแบบใหมโดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการดําเนินงาน
การจัดการดานชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม ยังรวมถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต.และ อบจ.) ดวย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล
มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดใหมีระบบในการรับฟงความคิดเห็นจากลูกคาและการตอบขอรองเรียน

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
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• การสรางความเขาใจ แกเกษตรกรและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถึงเหตุผล
ความจําเปนและประโยชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการยอมรับ ความตระหนัก
และความยินดีมีสวนรวม
• การพัฒนาเจาหนาที่ชลประทาน ใหพรอมและสามารถดําเนินการ
2. จัดทําแบบสอบถาม และดําเนินการสอบถามไปยังหนวยงานอื่นที่มาติดตอ หรือ
หนวยงานที่มีสวนไดเสีย โดยเนนสอบถามในเชิงรุก
3. จัดทําแผนปรับปรุงแกไขบริการ
• การจัดทําแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานในรายละเอียดของการพัฒนากลุมผูใชน้ํา
ใหเขมแข็งเพือ่ สามารถมีสวนรวมในการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการ
• การจัดทําขอตกลงการมีสวนรวมของเกษตรกรในการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการ
4. การปฏิบัติตามแผน เมื่อทัง้ เจาหนาทีแ่ ละเกษตรกรไดรับการพัฒนาจนมีความพรอมที่
จะรวมกันในการบริหารจัดการและดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทานดานการสงน้ําบํารุงรักษาใหเปนไป
ตามแนวทางการจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวมแลว จึงเริม่ ดานดําเนินงานหรือการจัดการ
ชลประทานโครงการดานการสงน้ําบํารุงรักษาโดยใหเกษตรกรผานกลุมฯเขามีสวนรวมกับเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติงาน
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน/กิจกรรมการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการ
• แนวทางการลดอัตรากําลังหรือจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา
กรมชลประทานมีจํานวนบุคลากรบรรจุจริง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จํานวน
37,271 คน แบงเปนขาราชการ 7,294 คน และลูกจางประจํา 29,977 คน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีตําแหนงทีเ่ กษียณอายุราชการ จํานวน 1,366 คน แบงเปน
ขาราชการ 136 คน และลูกจางประจํา 1,230 คน และตําแหนงที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการ
ทางเลือกใหมใหชีวติ จํานวน 232 คน รวมทั้งสิ้น 1,598 คน (คิดเปนรอยละ 4.29)
ทั้งนี้ กรมชลประทานจะยุบเลิกอัตราทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด โดย
ไมขอคืนอัตราจากคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ และจะยุบเลิกอัตรา
ทดแทนตําแหนงที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการทางเลือกใหมใหชีวติ ทุกอัตรา

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
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การประเมินสําหรับกรมชลประทาน ประกอบดวย กรอบน้ําหนัก 4 สวน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4

มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติดานการพัฒนาองคกร

รอยละ 70
รอยละ 12
รอยละ 6
รอยละ 12

การประเมินสําหรับกรมชลประทาน คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนักของ 4 มิติ ดังนี้

ผลคะแนน
1.

ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน
ประสิทธิผลตามพันกิจ
2. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
3. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน
คุณภาพการใหบริการ
4. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการ
พัฒนาองคกร
รวม

น้ําหนัก
(%)

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

70

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

12

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4

5

100

1

2

3

4

5

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 70
ประกอบดวยตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติราชการ 4 กลุม ดังนี้
1. ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ รอยละ 20 *
2. ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกรม รอยละ 30
3. ตัวชี้วดั ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) รอยละ 10
4. รอยละของความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ รอยละ 10
หมายเหตุ: * ตัวชีต้ ามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ น้ําหนักรอยละรอยละ 20
ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการไปแลวเมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2547
โดยมีตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
• แผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ
1. จํานวนที่เพิม่ ขึ้นของพื้นที่
ชลประทาน (ลานไร)
2. จํานวนที่เพิม่ ขึ้นของที่ดินที่
ไดรับการพัฒนาและฟน ฟู (ลาน
ไร)
3. จํานวนของที่ดินที่จัดสรรให
เกษตรกร (ลานไร)
4. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ
เตรียมความพรอมที่จะขออนุมัติ
เงินกู (ราย)
รวม

ผลงาน
น้ําหนัก ประจําป
(%) งบประมาณ
2545 2546

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

5

0.17

0.56

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

5

0.45

2.31

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

5

2.4

1.8

1.9

2.2

2.5

2.8

3.1

5

-

-

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

1

2

3

4

5

20

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
• แผนยุทธศาสตรกรม
5. จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้ําใน
เขตชลประทาน (ลานไร)
6. จํานวนพื้นที่ชลประทานที่ไดรับ
การปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(ลานไร)
7. จํานวนที่เพิม่ ขึ้นของแหลงน้ําเพื่อ
ชุมชนหรือชนบท (แหง)
8. รอยละของพื้นที่ชลประทาน ที่
ไดรับการปองกันไมใหไดรับความ
เสียหายเนื่องจากอุทกภัย
รวม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
9. รอยละของความสําเร็จตาม
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
10. รอยละของความสําเร็จของการ
แกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ
รวม

น้ําหนัก
(%)

เอกสารประกอบ 3
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ผลงานประจําป
งบประมาณ
2545 2546

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

8

22.01

22.18

22.35

22.45

22.55

22.65

22.75

7

0.48

0.48

0.1

0.2

0.3

0.4

0.51

7

373

267

165

175

185

195

205

8

-

-

87

89

91

93

95

1

2

3

4

5

30
น้ําหนัก
(%)

ผลงานประจําป
งบประมาณ
2545
2546

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

10

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

10

60

70

80

90

100

20

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
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มิติที่ 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 12
โดยมีตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
11. รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได
12.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของ สวนราชการ
13. ระดับความสําเร็จของแผนการนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
14. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิต
ภาพ
15. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเพือ่ ใหมีระบบการวัด
ผลิตภาพ
16. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
สินทรัพยของ สวนราชการ
รวม

น้ําหนัก
(%)

ผลงานประจําป
งบประมาณ
2545
2546

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

2

1
0

2
5

3
10

4
15

5
20

2

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4

5

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547

เอกสารประกอบ 3
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มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 6
โดยมีตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
17. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไข
บริการ
18. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
19. ระดับความสําเร็จของการตอบสนอง
ตอความคิดเห็นของประชาชน
รวม

น้ําหนัก
(%)

ผลงานประจําป
งบประมาณ
2545
2546

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

2

40

50

60

70

80

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547

เอกสารประกอบ 3

- 14 -

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 12
โดยมีตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ

น้ําหนัก
(%)

ผลงานประจําป
งบประมาณ
2545 2546

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

20. รอยละของการลดจํานวน
บุคลากรบรรจุจริง
21. รอยละของการลดคาใชจาย
บุคลากร
22. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารความรูในองคกร

1

1
0.00

2
1.25

3
2.50

4
5
3.75 5.00

1

0.00

1.25

2.50

3.75 5.00

2

23. ระดับความสําเร็จในการมอบ
อํานาจไปสูระดับลาง
24. รอยละของความสําเร็จของการ
แกไขหรือยกเลิกกฎหมาย
25. ระดับความสําเร็จของการกําหนด
เปาหมายขององคกรและการ
ถายทอดเปาหมาย
26. ระดับความเสี่ยงในการทําระบบ
บริหารความเสี่ยง
27. รอยละของความสําเร็จของการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการดาน
นวัตกรรม
รวม

1

2
40
No
No
1

3
50
2

4
60
3

5
70
4

6
80
Yes
Yes
5

1

60

70

80

90

100

2

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

2

60

70

80

90

100

12

1

2

3

4

5

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

