
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ผลการดําเนินงานประจําป 2558

รายงานผลการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

รายงานผลการ
ใชจาย

งบประมาณ

รายงานทาง

การเงิน
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ที่ ตัวชี้วัด เปาหมายป
2559

(ระดับ 5)

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 

2559

ความสําเร็จ
เทียบกับแผน

1 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาตแิละ
นานาชาติตอบุคลากรวิจัย (บทความ/คน)

1.37

(22 บทความ/16 คน)

1.43

(23 บทความ/16 คน)

104.3%

2 สัดสวนเวลาที่ใชเคร่ืองมือ/อุปกรณเทียบกับแผน 
(รอยละ)

102.45 106.10 103.6%

3 จํานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ระบบ) 4 4 100%

4  รอยละของจํานวนเทศบาล/อบต.ที่ใชแผนที่แหลงน้ํา
สนับสนุนการปฏิบตัิงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหลง
น้ําในพื้นที่ (รอยละ)

51* 54 105.8%

5 ระดับความสําเร็จของการสรางแมขายดานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับ)

5** 5 100%

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดคาํรบัรองการปฏิบัติงาน ประจําป 2559

หมายเหตุ : 

* เงื่อนไข ตองพัฒนาฐานขอมูลดานทรพัยากรน้ําเชิงพ้ืนที่ระดบัตาํบลได 500 ตําบล
** เกณฑคะแนน 
    ระดับ 1   หมายถึง  ดําเนินการสรางชุมชนแมขายที่มีศักยภาพไดนอยกวา 5 ชุมชน
    ระดับ 2   หมายถึง  ดําเนินการสรางชุมชนแมขายที่มีศักยภาพได 5 ชุมชน
    ระดับ 3   หมายถึง  ชุมชนแมขายสามารถถายทอดการใชเทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 30  พื้นที่
    ระดับ 4   หมายถึง  ชุมชนแมขายสามารถถายทอดการใชเทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 35 พื้นที่ และพื้นที่ขยายผล อยางนอย 10 พื้นที่ สามารถใชเทคโนโลยี จัดทําขอมูลน้ําในพื้นที่ไดดวยตนเอง
    ระดับ 5  หมายถึง  ชุมชนแมขายสามารถถายทอดการใชเทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 40 พื้นที่ และพื้นที่ขยายผล อยางนอย 20 พื้นที่ สามารถใชเทคโนโลยี จัดทําขอมูลน้ําในพื้นที่ไดดวยตนเอง 18



ผลการใชจายงบประมาณ (ณ 30 กันยายน 2559)

• แผนการใชจายงบประมาณ          329.4583  ลานบาท 
• ผลใชไป (คาใชจายจริง+ผูกพัน)                 322.5995  ลานบาท 
• คงเหลือ                                               6.8588  ลานบาท

หมายเหตุ :  * ผลการใชจาย = คาใชจายจริง+รายการผูกพัน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําป 2559

หนวย : ลานบาท

ประเภทงบรายจาย

แผนท่ีไดรับ
อนุมัติจาก 
กสสนก.
ป 2559

ไตรมาสที่ 4

ผลการใชจาย*

(สะสม)
งบประมาณ

คงเหลือ

รอยละ
การใชจาย

เทียบกับแผน

รวมทั้งสิ้น 329.4583 322.5995 6.8588 97.92
1) คาใชจายบุคลากร 83.8078 83.7967 0.0111 99.99
2) คาใชจายดําเนินงาน 31.0467 30.5195 0.5272 98.30
3) คาใชจายโครงการ  (5 โครงการ) 214.6038 208.2833 6.3205 97.05
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หมายเหตุ :  * ผลการใชจาย = คาใชจายจริง+รายการผูกพัน

หนวย : ลานบาท

ประเภทงบรายจาย

แผนที่ไดรับอนุมัติ
จาก 

กสสนก.
ป 2559

ไตรมาสที่ 4

ผลการใชจาย*

(สะสม)
งบประมาณ

คงเหลือ

รอยละ
การใชจาย

เทียบกับแผน

รวมทั้งสิ้น 329.4583 322.5995 6.8588 97.92

1) คาใชจายบุคลากร 83.8078 83.7967 0.0111 99.99

2) คาใชจายดําเนินงาน 31.0467 30.5195 0.5272 98.30

3) คาใชจายโครงการ  (5 โครงการ) 214.6038 208.2833 6.3205 97.05

 3.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ บํารุงรักษา และติดตั้งสถานี
โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

15.5000 15.4982 0.0018 99.99

 3.2) โครงการพัฒนาระบบศูนยคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ
แหงชาติ 

69.1038 65.6201 3.4837 94.96

 3.3) โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20.0000 19.4565 0.5435 97.28

 3.4) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบล ระยะที่ 4 50.0000 47.7084 2.2916 95.42

 3.5) โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ

60.0000 60.0000 - 100.00

รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําป 2559
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รายงานทางการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงิน 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

50.00 %

5.10 % หนี้สิน 34.02 ลานบาท

ทุนและรายไดสูงกวา คชจ. สะสม 633.58 ลานบาท

สินทรัพย 667.60 ลานบาท

44.90 %

• 80.16 % : เจาหนี้ 27.27 ลานบาท
• 11.68 % : เงินประกันผลงาน/สัญญา 3.97 ลานบาท
•   8.16 % : หนี้สินอื่น 2.78 ลานบาท

• 47.63 % : เงินฝากธนาคาร 317.99 ลานบาท
• 31.66 % : ครุภัณฑ 211.33 ลานบาท
• 15.41 % : เงินลงทุนระยะสั้น 102.91 ลานบาท
•   4.17 % : สินทรัพยอื่น 27.81 ลานบาท
•   1.13 % : โปรแกรมคอมพิวเตอร 7.56 ลานบาท

•   6.23 % : ทุน 39.46 ลานบาท
• 93.77 % : รายไดสูงกวา คชจ. สะสม 594.12 ลานบาท21



รายงานทางการเงนิ

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
(สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559)

รายได
375.61 ลานบาท

คาใชจาย
319.65 ลานบาท

97.08 %

47.46 %

29.79 %

18.71 %

2.49 %
เงินงบประมาณ พรบ.
364.62 ลานบาท

คาสาธารณูปโภค
7.97 ลานบาท

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
59.80 ลานบาท

คชจ. บุคลากร
95.22 ลานบาท

คาตอบแทน/คาวัสด/ุคาใชสอย
และอื่นๆ 151.71 ลานบาท

1.55 %
คชจ. เงินอุดหนุน
4.95 ลานบาท

รายไดสูงกวาคาใชจาย
สุทธิ 55.96 ลานบาท

1.98 %

0.94 % ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น
3.54 ลานบาท

รายไดจากการขายและ
เงินอุดหนุน 7.45 ลานบาท
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