
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สํานักบริหารโครงการ ป งบประมาณ 2555

รอบระยะเวลา  6  เดือน (1 ตุลาคม 2554  ถึง  31 มีนาคม 2555)

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก         เป าหมายเกณฑ การให คะแนน      ผลการดําเนินงาน ค าคะแนน ค าคะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ (%) 1 2 3 4 5 ที่ได ถ วงนํ้าหนัก

สบก- 1.1   ร อยละของความพึงพอใจของผู บริหารและ

หน วยงานที่นํารายงานการศึกษาของ

สํานักบริหารโครงการไปใช ประโยชน 

5 65 70 75 80 85 จะดําเนินการจัดส งแบบสอบถาม พร อมกับรายงานการศึกษาที่แล วเสร็จไปยัง

หน วยงานที่นํารายงานไปใช ประโยชน  เพ่ือประเมินความพึงพอใจ และ 

ประเมินผลในภาพรวม เม่ือส้ินป งบประมาณ

สบก -2.1 จํานวนของรายงานการศึกษาโครงการ

(ทั้งหมด) ที่ดําเนินการแล วเสร็จ (เล ม)

20 55 60 65 เสร็จก อน

15 ก.ย.55

จํานวน 

35 เล ม

เสร็จก อน

1 ก.ย.55

จํานวน

30 เล ม

การศึกษาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้  1.  การจัดทํา TOR  แล วเสร็จ

จํานวน 4 โครงการ  2. รายงานการศึกษาสํารวจสภาพการใช ที่ดินและจําแนก

ที่ดินเพ่ือการชลประทาน  อยู ระหว างการศึกษา 8 โครงการ

3. การศึกษาโครงการ เพ่ือจัดทํารายงานวางโครงการ ,รายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบส่ิงแวดล อม , รายงานการประเมินผลโครงการ และรายงานการศึกษา

ด านเศรษฐกิจ สังคม อยู ระหว างดําเนินการ  จะแล วเสร็จประมาณ

ส้ินป งบประมาณ 

สบก-3.1 จํานวนโครงการที่บริหารโครงการ

ก อนลงนามสัญญาเป นไปตามแผน

20 2 - 3 - 4 ยื่นข อเสนอทางด านเทคนิค และ ต อรองราคาแล ว 

อยู ระหว างเสนออนุมัติรับราคา

สบก-3.2 ร อยละของการบริหารโครงการตามสัญญา

เป นไปตามแผน

10 69 72 75 78 81 1. การบริหารโครงการตามสัญญาจ างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบส่ิงแวดล อม 25 โครงการ  2. โครงการศึกษาและจัดทําแผนโครงการ

เงินกู    3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําและสถานีสูบน้ําโครงการ

โขง-ชี-มูล    การดําเนินงานโดยรวมเป นไปตามแผน

สบก-3.3 ร อยละของการบริหารโครงการตาม

ข อตกลงความร วมมือกับต างประเทศ

เป นไปตามแผน

8 80 85 90 95 100 1.โครงการความร วมมือทางวิชาการกับต างประเทศไทย-เวียดนาม/ญ่ีปุ น (JIID 

และ JICA)/มาเลเซีย/สาธารณรัฐประชาชนจีน/สาธารณรัฐเกาหลี/

คณะกรรมาธิการแม น้ําโขง(MRCS)/ฮังการี/อินโดนีเซีย/ศรีลังกา/ภูฏาน/

ออสเตรเลีย/รัสเซีย/อุซเบกิสถาน/บาห เรน/บรูไน/โรมาเนีย/ยูเครน/ตุรกี/

จอร แดน/อเมริกา/อิหร าน/พม า/ซูดาน/อินเดีย/APEC  2. โครงการเครือข าย

นานาชาติด านน้ําและระบบนิเวศของนาข าว 

ผลการดําเนินงานโดยรวมเป นไปตามแผน



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ตัวช้ีวัด น้ําหนัก         เป าหมายเกณฑ การให คะแนน      ผลการดําเนินงาน ค าคะแนน ค าคะแนนเฉลี่ย

ผลการปฏิบัติราชการ (%) 1 2 3 4 5 ที่ได ถ วงนํ้าหนัก

สบก-4.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา

ที่แล วเสร็จ  (โครงการ)

5 1 - 2 - 3 อยู ระหว างการศึกษา วิจัย เพ่ือจัดทําเอกสารสนับสนุนการทํางาน

สบก-5.1 จํานวนคร้ังที่ดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ ใน

ข้ันตอนวางโครงการ

6 37 39 41 43 45 ได รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดมวลชนสัมพันธ แล ว อยู ระหว าง

การติดต อประสานงานในพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานส วนร วม

สบก-6.1 ร อยละของการเบิกจ ายงบลงทุน 

(งานจ างที่ปรึกษา)

2 66 69 72 75 78 งบประมาณงานจ างที่ปรึกษาในป  2555 ตาม พรบ. 255,777,100 บาท ได รับ

การโอนจัดสรร  195,225,600 บาท  เบิกจ ายไปแล ว  25,893,198 บาท  

คิดเป นร อยละ  13.26 ของงบประมาณที่ได รับการโอนจัดสรร

สบก-6.2 ร อยละของการเบิกจ ายงบลงทุน

(งานดําเนินการเอง)

2 66 69 72 75 78 งบประมาณงานดําเนินการเองในป  2555 ได รับการจัดสรร 9,324,000 บาท

 เบิกจ ายไปแล ว 2,998,321.96 บาท คิดเป นร อยละ 32.15

สบก-7.1 ร อยละของข าราชการในสังกัด

ที่ได รับการพัฒนาตาม IDP

12 65 70 75 80 85 มีข าราชการในสังกัดได รับการฝ กอบรม คิดเป นร อยละ 28.03

สบก-7.2 ร อยละของระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรต อการปฏิบัติงาน

5 65 70 75 80 85 ฝ ายสวัสดิการ สพบ. จัดทําแบบสอบถาม ส งไปยังสํานัก/กองต างๆ เพ่ือจัดเก็บ

รวบรวมข อมูล และประมวลผลความพึงพอใจของบุคลากรต อการปฏิบัติงานต อไป

สบก-8.1 คุณภาพเว็บไซต ของสํานัก/กอง 5 1 2 3 4 5 มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต ของแต ละ ส วน/กลุ ม/ฝ าย 

ตามกรอบที่กําหนด

                                                           ค าคะแนนเฉล่ียถ วงน้ําหนัก รวม
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