
รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ

ส านักบรหิารโครงการ ปีงบประมาณ 2555

รอบระยะเวลา  11  เดอืน (1 ตลุาคม 2554  ถงึ  31 สงิหาคม 2555)
ตวัชีว้ัด น ้าหนัก    เป้าหมายเกณฑก์ารใหค้ะแนน      ผลการด าเนนิงาน คา่คะแนน คา่คะแนนเฉลีย่

ผลการปฏบัิตริาชการ (%) 1 2 3 4 5 ทีไ่ด ้ ถว่งน ้าหนัก

สบก- 1.1   รอ้ยละของความพงึ

พอใจของผูบ้รหิารและหน่วยงานที่

น ารายงานการศกึษาของ

ส านักบรหิารโครงการไปใชป้ระโยชน์

5 65 70 75 80 85 จะด าเนนิการจัดสง่แบบสอบถาม พรอ้มกับรายงาน

การศกึษาทีแ่ลว้เสร็จไปยังหน่วยงานทีน่ ารายงานไป

ใชป้ระโยชน ์เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ และ 

ประเมนิผลในภาพรวม เมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ

สบก -2.1 จ านวนของรายงาน

การศกึษาโครงการ(ทัง้หมด) ที่

ด าเนนิการแลว้เสร็จ (เลม่)

20 55 60 65 เสร็จกอ่น

15 ก.ย.55

จ านวน 

35 เลม่

เสร็จกอ่น

1 ก.ย.55

จ านวน

30 เลม่

รายงานการศกึษาโครงการเสร็จกอ่น 1 ก.ย.55 จ านวน

 30 เลม่   ประกอบดว้ย รายงานการจัดท า TOR , 

รายงานการศกึษาส ารวจสภาพการใชท้ีด่นิและจ าแนก

ทีด่นิเพือ่การชลประทาน  , การศกึษาโครงการเพือ่

จัดท ารายงานวางโครงการ ,รายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม , รายงานการประเมนิผล

โครงการ ,รายงานการศกึษาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  

และ รายงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาการ

ชลประทานระดบัจังหวัด

สบก-3.1 จ านวนโครงการทีบ่รหิาร

โครงการกอ่นลงนามสญัญาเป็นไป

ตามแผน

20 2 - 3 - 4 ลงนามในสญัญาแลว้ทัง้ 4 โครงการ

สบก-3.2 รอ้ยละของการบรหิาร

โครงการตามสญัญาเป็นไปตามแผน

7 69 72 75 78 81 1. การบรหิารโครงการตามสญัญาจา้งทีป่รกึษาเพือ่

ศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 25 

โครงการ  2. โครงการศกึษาและจัดท าแผนโครงการ

เงนิกู ้  3.โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายน ้า

และสถานสีบูน ้าโครงการโขง-ช-ีมลู    การด าเนนิงาน

โดยรวมเป็นไปตามแผน

สบก-3.3 รอ้ยละของการบรหิาร

โครงการตามขอ้ตกลงความรว่มมอื

กัตา่งประเทศเป็นไปตามแผน

8 80 85 90 95 100 1.โครงการความรว่มมอืทางวชิาการกับตา่งประเทศ

ไทย-เวยีดนาม/ญีปุ่่ น (JIID และ JICA)/มาเลเซยี/

สาธารณรัฐประชาชนจนี/สาธารณรัฐเกาหล/ี

คณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง(MRCS)/ฮังการ/ี

อนิโดนเีซยี/ศรลีงักา/ภฏูาน/ออสเตรเลยี/รัสเซยี/อซุ

เบกสิถาน/บาหเ์รน/บรไูน/โรมาเนยี/ยเูครน/ตรุก/ี

จอรแ์ดน/อเมรกิา/อหิรา่น/พมา่/ซดูาน/อนิเดยี/APEC  

2. โครงการเครอืขา่ยนานาชาตดิา้นน ้าและระบบนเิวศ

ของนาขา้ว 

ผลการด าเนนิงานโดยรวมเป็นไปตามแผนสบก-4.1 จ านวนโครงการศกึษา 

วจัิยและพัฒนาทีแ่ลว้เสร็จ  

(โครงการ)

5 1 - 2 - 3 อยูร่ะหวา่งการศกึษา วจัิย เพือ่จัดท าเอกสารสนับสนุน

การท างาน

สบก-5.1 จ านวนครัง้ทีด่ าเนนิการจัด

มวลชนสมัพันธใ์นขัน้ตอน

วางโครงการ

6 37 39 41 43 45 ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณเพือ่ด าเนนิการจัดมวลชน

สมัพันธแ์ลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนนิงานสว่นรว่ม



รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ

ส านักบรหิารโครงการ ปีงบประมาณ 2555

รอบระยะเวลา  11  เดอืน (1 ตลุาคม 2554  ถงึ  31 สงิหาคม 2555)
ตวัชีว้ัด น ้าหนัก    เป้าหมายเกณฑก์ารใหค้ะแนน      ผลการด าเนนิงาน คา่คะแนน คา่คะแนนเฉลีย่

ผลการปฏบัิตริาชการ (%) 1 2 3 4 5 ทีไ่ด ้ ถว่งน ้าหนัก

สบก-6.1 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบ

ลงทนุ (งานจา้งทีป่รกึษา)

2 66 69 72 75 78 งบประมาณงานจา้งทีป่รกึษาในปี 2555 ตาม พรบ. 

255,777,100 บาท ไดรั้บการโอนจัดสรร  

255,777,100 บาท  เบกิจา่ยไปแลว้  86,581,820.30

 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  33.85

สบก-6.2 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบ

ลงทนุ(งานด าเนนิการเอง)

2 66 69 72 75 78 งบประมาณงานด าเนนิการเองในปี 2555 ไดรั้บการ

จัดสรร 13,817,000 บาทเบกิจา่ยไปแลว้ 

11,834,907.03 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 85.65

สบก-7.1 รอ้ยละของขา้ราชการใน

สงักัดทีไ่ดรั้บการพัฒนาตาม IDP

10 65 70 75 80 85 มขีา้ราชการในสงักัดไดรั้บการฝึกอบรม คดิเป็นรอ้ยละ

 85.60

สบก-7.2 รอ้ยละของระดบัความพงึ

พอใจของบคุลากรตอ่การปฏบิตังิาน

5 65 70 75 80 85 ฝ่ายสวัสดกิาร สพบ. จัดท าแบบสอบถาม สง่ไปยัง

ส านัก/กองตา่งๆ เพือ่จัดเก็บรวบรวมขอ้มลู และ

ประมวลผลความพงึพอใจของบคุลากรตอ่การ

ปฏบิตังิานตอ่ไป

สบก-7.3 คา่เฉลีย่คะแนนการตรวจ

ประเมนิการจัดการความรู ้(KMA)

5 1.00-

1.50

1.51-

2.00

2.01-

2.50

2.51-

3.00

3.01-

5.00

มกีารด าเนนิงานดา้นการจัดการความรูต้ามเกณฑท์ี่

ก าหนด จะรายงานผลการด าเนนิงานเมือ่ส ิน้

ปีงบประมาณ

สบก-8.1 คณุภาพเว็บไซตข์อง

ส านัก/กอง

5 1 2 3 4 5 มกีารด าเนนิการพัฒนาคณุภาพเว็บไซตข์องแตล่ะ 

สว่น/กลุม่/ฝ่าย ตามกรอบทีก่ าหนด

     คา่คะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก รวม


