
รายงานผลการปฏบิติัราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ

ส านักบริหารโครงการ ปงีบประมาณ 2555

รอบระยะเวลา  8  เดือน (1 ตุลาคม 2554  ถึง  31 พฤษภาคม 2555)
ตัวชี้วัด น้ าหนัก         เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน      ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉล่ีย

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

สบก- 1.1   ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริหารและ

หน่วยงานที่น ารายงานการศึกษาของ

ส านักบริหารโครงการไปใช้ประโยชน์

5 65 70 75 80 85 จะด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม พร้อมกับรายงานการศึกษาที่แล้วเสร็จไปยัง

หน่วยงานที่น ารายงานไปใช้ประโยชน์ เพื่อประเมินความพึงพอใจ 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.  การจัดท า TOR  แล้วเสร็จ

จ านวน 4 โครงการ  2. รายงานการศึกษาส ารวจสภาพการใช้ที่ดินและจ าแนกที่ดิน

เพื่อการชลประทาน  อยู่ระหว่างการศึกษา 8 โครงการ

3. การศึกษาโครงการ เพื่อจัดท ารายงานวางโครงการ ,รายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม , รายงานการประเมินผลโครงการ และรายงานการศึกษาด้าน

เศรษฐกิจ สังคม อยู่ระหว่างด าเนินการ  จะแล้วเสร็จประมาณ

ส้ินปีงบประมาณ 

สบก-3.1 จ านวนโครงการที่บริหารโครงการ

ก่อนลงนามสัญญาเป็นไปตามแผน

20 2 - 3 - 4 ส านักงบประมาณอนุมัติรับราคาแล้วทั้ง 4 โครงการ อยู่ระหว่างเสนอกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 2 โครงการ เนื่องจากงบประมาณเกิน 50 ล้าน ส่วนอีก 2 

โครงการ เตรียมด าเนินการจัดท าร่างสัญญา

สบก-3.2 ร้อยละของการบริหารโครงการตามสัญญา

เป็นไปตามแผน

7 69 72 75 78 81 1. การบริหารโครงการตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 25 โครงการ  2. โครงการศึกษาและจัดท าแผนโครงการเงินกู้ 

  3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ าและสถานีสูบน้ าโครงการโขง-ชี-มูล  

  การด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผน

สบก-3.3 ร้อยละของการบริหารโครงการตาม

ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

เป็นไปตามแผน

8 80 85 90 95 100 1.โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศไทย-เวียดนาม/ญี่ปุ่น (JIID และ 

JICA)/มาเลเซีย/สาธารณรัฐประชาชนจีน/สาธารณรัฐเกาหลี/คณะกรรมาธิการแม่น้ า

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

บาห์เรน/บรูไน/โรมาเนีย/ยูเครน/ตุรกี/จอร์แดน/อเมริกา/อิหร่าน/พม่า/ซูดาน/

อินเดีย/APEC  2. โครงการเครือข่ายนานาชาติด้านน้ าและระบบนิเวศของนาข้าว 

ผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผน



รายงานผลการปฏบิติัราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ

ส านักบริหารโครงการ ปงีบประมาณ 2555

รอบระยะเวลา  8  เดือน (1 ตุลาคม 2554  ถึง  31 พฤษภาคม 2555)
ตัวชี้วัด น้ าหนัก         เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน      ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉล่ีย

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

สบก-4.1 จ านวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา

ที่แล้วเสร็จ  (โครงการ)

5 1 - 2 - 3 อยู่ระหว่างการศึกษา วิจัย เพื่อจัดท าเอกสารสนับสนุนการท างาน

สบก-5.1 จ านวนคร้ังที่ด าเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ใน

ขั้นตอนวางโครงการ

6 37 39 41 43 45 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์แล้ว อยู่ระหว่างการ

ติดต่อประสานงานในพื้นที่เพื่อด าเนินงานส่วนร่วม

สบก-6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน 

(งานจ้างที่ปรึกษา)

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

โอนจัดสรร  255,777,100 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  42,664,756 บาท  

คิดเป็นร้อยละ  16.68

สบก-6.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน

(งานด าเนินการเอง)

2 66 69 72 75 78 งบประมาณงานด าเนินการเองในปี 2555 ได้รับการจัดสรร 11,784,000 บาท

 เบิกจ่ายไปแล้ว 4,349,438.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.91

สบก-7.1 ร้อยละของข้าราชการในสังกัด

ที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP

10 65 70 75 80 85 มีข้าราชการในสังกัดได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 37.12

สบก-7.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

5 65 70 75 80 85 ฝ่ายสวัสดิการ สพบ. จัดท าแบบสอบถาม ส่งไปยังส านัก/กองต่างๆ เพื่อจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูล และประมวลผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานต่อไป

สบก-7.3 ค่าเฉล่ียคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ

ความรู้ (KMA)

5 1.00-

1.50

1.51-

2.00

2.01-

2.50

2.51-

3.00

3.01-

5.00

มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จะรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีงบประมาณ

สบก-8.1 คุณภาพเว็บไซต์ของส านัก/กอง 5 1 2 3 4 5 มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ของแต่ละ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย 

ตามกรอบที่ก าหนด

                                                           ค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก รวม


