รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ผลการดําเนินงานประจําป 2558
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รายงานผลการ
ใชจาย
งบประมาณ
รายงานทาง
การเงิน
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รายงานผลการดําเนินงานตัวชีว้ ัด ประจําป 2558
ที่

ตัวชี้วัด

เปาหมายป ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ
2558
ป 2558
เทียบกับแผน

กิจกรรมการใหบริการ
1 จํานวนผูนําผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใชประโยชน (ราย)

116

118

115%

2 อัตราความถูกตองของบริการขอความแจงเตือน ปริมาณ
น้ําฝน น้ําในเขื่อน พายุ และระดับน้ํา
(รอยละ)

99.43

99.73

101%

(ขอความแจงเตือน
374 ครั้ง ถูกตอง 373 ครั้ง)

กิจกรรมฐานความรู
3 จํานวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใชประโยชน
(เรื่อง)

26

27

103%

4 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ (เรื่อง)
5 จํานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (ระบบ)

13
3

15
3

115%
100%
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รายงานผลการดําเนินงานตัวชีว้ ัด ประจําป 2558 (ตอ)
ที่

ตัวชี้วัด

เปาหมายป ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ
2558
ป 2558
เทียบกับแผน

กิจกรรมการสรางศักยภาพ
6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือทั้งในและตางประเทศที่มี

20

22

110%

7 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล

5*

5

100%

8 ระดับความสําเร็จของการสรางแมขายดานการจัดการทรัพยากร

5**

5

100%

9 ประสิทธิภาพการจัดสงรายงานติดตามสถานการณน้ําและการ

80

100

125%

กิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม)
(ระดับ)

น้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับ)

เพาะปลูก (รายเดือน) ภายในเวลา
ที่กําหนดของโครงการสรางแมขายการจัดการน้ําชุมชนดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

*ระดับที่ 1 :
ระดับที่ 2 :
ระดับที่ 3 :
ระดับที่ 4 :

พัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบล 400 ตําบล
พัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบล 500 ตําบล
พัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบล 600 ตําบล
พัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบล 600 ตําบล และมีจํานวนเทศบาล /
อบต. รอยละ 35 ที่ใชแผนที่แหลงน้ําสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ
ระดับที่ 5: พัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ระดับตําบล 600 ตําบลและมีจํานวนเทศบาล /
อบต. รอยละ 45 ที่ใชแผนที่แหลงน้ําสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ

** ระดับที่ 1 : ดําเนินการสรางแมขายที่มีศักยภาพได 3 ชุมชน
ระดับที่ 2 : ดําเนินการสรางแมขายที่มีศักยภาพได 4 ชุมชน
ระดับที่ 3 : ดําเนินการสรางแมขายที่มีศักยภาพได 5 ชุมชน
ระดับที่ 4 : ดําเนินการสรางแมขายที่มีศักยภาพได 5 ชุมชน และชุมชนแมขายสามารถ
ถายทอดการใชเทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 25 พื้นที่
ระดับที่ 5: ดําเนินการสรางแมขายที่มีศักยภาพได 5 ชุมชน และชุมชนแมขายสามารถ
ถายทอดการใชเทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 30 พื้นที่
19
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รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําป 2558
ประเภทงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น
1) คาใชจายบุคลากร
2) คาใชจายดําเนินงาน
3) คาใชจายโครงการ (5 โครงการ)

แผนที่ไดรับ
อนุมัติ
361.3177
68.4936
30.8241
262.0000

ผลการ
ใชจาย*

งบประมาณ ผลการใชจาย
คงเหลือ
เทียบกับแผน
(รอยละ)
268.7634 92.5543
74.38
68.2625
0.2311
99.66
30.7554
0.0687
99.78
169.7455 92.2545
64.79

หมายเหตุ : *ผลการใชจาย = ผลการเบิกจาย + รายการผูกพัน

สรุปผลการใชจายงบประมาณ
 แผนการใชจายงบประมาณ
 ผลใชไป (คาใชจายจริง+ผูกพัน)
 คงเหลือ

361.3177 ลานบาท
268.7634 ลานบาท
92.5543 ลานบาท
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รายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
50.00 % สินทรัพย 595.60 ลานบาท
•
•
•
•
•

39.42 % : เงินฝากธนาคาร 234.80 ลานบาท
39.74 % : ครุภัณฑ 236.68 ลานบาท
17.06 % : เงินลงทุนระยะสั้น 101.58 ลานบาท
2.71 % : สินทรัพยอื่น 16.18 ลานบาท
1.07 % : โปรแกรมคอมพิวเตอร 6.36 ลานบาท

2.63 % หนี้สิน 15.65 ลานบาท
• 87.44 % : เจาหนี้ 13.69 ลานบาท
• 12.42 % : เงินประกันผลงาน/สัญญา 1.94 ลานบาท
• 0.14 % : หนี้สินอื่น 0.02 ลานบาท

47.37 % ทุนและรายไดสูงกวา คชจ. สะสม 579.95 ลานบาท
• 6.80 % : ทุน 39.46 ลานบาท
• 93.20 % : รายไดสูงกวา คชจ. สะสม 540.49 ลานบาท

รายงานทางการเงิน
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
(สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558)
0.58 %

รายไดจากการขายและ
เงินอุดหนุน 2.64 ลานบาท

0.61 %

ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น
2.77 ลานบาท
รายไดจากการรับโอน
ครุภัณฑจาก สป.วท.
87.79 ลานบาท

19.28 %

รายได

16.17 %
2.84 %
3.17 %

คาใชจาย

455.30 ลานบาท

79.53 %

29.66 %

รายไดสูงกวาคาใชจาย
สุทธิ 175.15 ลานบาท

280.15 ลานบาท

เงินงบประมาณ พรบ.
362.10 ลานบาท

คชจ. บุคลากร
83.10 ลานบาท
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
45.31 ลานบาท
คาสาธาณูปโภค
7.96 ลานบาท
คชจ. เงินอุดหนุน
8.88 ลานบาท

48.16 %

คาตอบแทน/คาวัสดุ/คาใชสอย/
คชจ.อื่น 134.90 ลานบาท

