
รายงานผลการปฏบิติัราชการตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ

ส านกับริหารโครงการ ปงีบประมาณ 2555

รอบระยะเวลา  7  เดือน (1 ตุลาคม 2554  ถึง  30 เมษายน 2555)
ตัวชี้วดั น้ าหนัก         เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน      ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉล่ีย

ผลการปฏิบัติราชการ (%) 1 2 3 4 5 ที่ได้ ถ่วงน้ าหนกั

สบก- 1.1   ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริหารและ

หน่วยงานที่น ารายงานการศึกษาของ

ส านักบริหารโครงการไปใช้ประโยชน์

5 65 70 75 80 85 จะด าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม พร้อมกับรายงานการศึกษาที่แล้วเสร็จไปยงั

หน่วยงานที่น ารายงานไปใช้ประโยชน์ เพือ่ประเมินความพึงพอใจ และ 

ประเมินผลในภาพรวม เมื่อส้ินปีงบประมาณ

สบก -2.1 จ านวนของรายงานการศึกษาโครงการ(ทั้งหมด)

 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (เล่ม)

20 55 60 65 เสร็จก่อน

15 ก.ย.55

จ านวน 

35 เล่ม

เสร็จก่อน

1 ก.ย.55

จ านวน

30 เล่ม

การศึกษาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้  1.  การจดัท า TOR  แล้วเสร็จ

จ านวน 4 โครงการ  2. รายงานการศึกษาส ารวจสภาพการใช้ที่ดินและจ าแนกที่ดิน

เพือ่การชลประทาน  อยูร่ะหวา่งการศึกษา 8 โครงการ

3. การศึกษาโครงการ เพือ่จดัท ารายงานวางโครงการ ,รายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม , รายงานการประเมินผลโครงการ และรายงานการศึกษาด้าน

เศรษฐกิจ สังคม อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จะแล้วเสร็จประมาณ

ส้ินปีงบประมาณ 

สบก-3.1 จ านวนโครงการที่บริหารโครงการ

ก่อนลงนามสัญญาเป็นไปตามแผน

20 2 - 3 - 4 ยืน่ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และ ต่อรองราคาแล้ว 

อยูร่ะหวา่งเสนออนุมัติรับราคา

สบก-3.2 ร้อยละของการบริหารโครงการตามสัญญา

เป็นไปตามแผน

7 69 72 75 78 81 1. การบริหารโครงการตามสัญญาจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 25 โครงการ  2. โครงการศึกษาและจดัท าแผนโครงการเงินกู้

   3.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบกระจายน้ าและสถานีสูบน้ าโครงการโขง-ชี-มูล 

   การด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผน

สบก-3.3 ร้อยละของการบริหารโครงการตาม

ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

เป็นไปตามแผน

8 80 85 90 95 100 1.โครงการความร่วมมือทางวชิาการกับต่างประเทศไทย-เวยีดนาม/ญีปุ่น่ (JIID และ 

JICA)/มาเลเซีย/สาธารณรัฐประชาชนจนี/สาธารณรัฐเกาหลี/คณะกรรมาธกิารแม่น้ า

โขง(MRCS)/ฮังการี/อินโดนีเซีย/ศรีลังกา/ภูฏาน/ออสเตรเลีย/รัสเซีย/อุซเบกิสถาน/

บาห์เรน/บรูไน/โรมาเนีย/ยเูครน/ตุรก/ีจอร์แดน/อเมริกา/อิหร่าน/พม่า/ซูดาน/

อินเดีย/APEC  2. โครงการเครือข่ายนานาชาติด้านน้ าและระบบนิเวศของนาข้าว 

ผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผน



รายงานผลการปฏบิติัราชการตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ

ส านกับริหารโครงการ ปงีบประมาณ 2555

รอบระยะเวลา  7  เดือน (1 ตุลาคม 2554  ถึง  30 เมษายน 2555)
ตัวชี้วดั น้ าหนัก         เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน      ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉล่ีย

ผลการปฏิบัติราชการ (%) 1 2 3 4 5 ที่ได้ ถ่วงน้ าหนกั

สบก-4.1 จ านวนโครงการศึกษา วจิยัและพัฒนา

ที่แล้วเสร็จ  (โครงการ)

5 1 - 2 - 3 อยูร่ะหวา่งการศึกษา วจิยั เพือ่จดัท าเอกสารสนับสนุนการท างาน

สบก-5.1 จ านวนคร้ังที่ด าเนินการจดัมวลชนสัมพันธใ์น

ขั้นตอนวางโครงการ

6 37 39 41 43 45 ได้รับการจดัสรรงบประมาณเพือ่ด าเนินการจดัมวลชนสัมพันธแ์ล้ว อยูร่ะหวา่งการ

ติดต่อประสานงานในพืน้ที่เพือ่ด าเนินงานส่วนร่วม

สบก-6.1 ร้อยละของการเบิกจา่ยงบลงทุน 

(งานจา้งที่ปรึกษา)

2 66 69 72 75 78 งบประมาณงานจา้งที่ปรึกษาในปี 2555 ตาม พรบ. 255,777,100 บาท ได้รับการ

โอนจดัสรร  195,225,600 บาท  เบิกจา่ยไปแล้ว  25,893,198 บาท  

คิดเป็นร้อยละ  13.26 ของงบประมาณที่ได้รับการโอนจดัสรร

สบก-6.2 ร้อยละของการเบิกจา่ยงบลงทุน

(งานด าเนินการเอง)

2 66 69 72 75 78 งบประมาณงานด าเนินการเองในปี 2555 ได้รับการจดัสรร 10,124,000 บาท

 เบิกจา่ยไปแล้ว 3,614,082.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.70

สบก-7.1 ร้อยละของข้าราชการในสังกัด

ที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP

10 65 70 75 80 85 มีข้าราชการในสังกัดได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 31.82

สบก-7.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

5 65 70 75 80 85 ฝ่ายสวสัดิการ สพบ. จดัท าแบบสอบถาม ส่งไปยงัส านัก/กองต่างๆ เพือ่จดัเก็บ

รวบรวมข้อมูล และประมวลผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานต่อไป

สบก-7.3 ระดับของการได้รับรางวลัหน่วยงานจดัการ

ความรู้ดีเด่น

5 1 2 3 4 5 มีการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จะรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีงบประมาณ

สบก-8.1 คุณภาพเวบ็ไซต์ของส านัก/กอง 5 1 2 3 4 5 มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพเวบ็ไซต์ของแต่ละ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย 

ตามกรอบที่ก าหนด

                                                           ค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก รวม


