
รหัส ช่ือ 1 2 3 4 5 ท่ีได้ ถ่วงน ้ำหนัก

สบก-1 ร้อยละของงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีแล้วเสร็จตำมแผนงำน 9 60 70 80 90 100  - สรุปคะแนน ร้อยละของงำนศึกษำวำงโครงกำรท่ีแล้ว
เสร็จตำมแผนงำน ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2564        
   มีผลคะแนนเฉล่ีย 82.08  ( ผลกระทบของโควิด 19
 ท้ำให้ไม่สำมำรถลงพื นท่ีเก็บข้อมูลได้ )

3.00 0.2700

สบก-2 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรประเมินผลของโครงกำรชลประทำน
ตำมแผน

9 60 70 80 90 100  - สรุปคะแนน ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรประเมินผล
ของโครงกำรชลประทำนตำมแผน                   
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2564 มีผลคะแนนเฉล่ีย 66.67
 ( ผลกระทบของโควิด 19 ท้ำให้ไม่สำมำรถลงพื นท่ี   
เก็บข้อมูลได้ )

1.67 0.1503

สบก-3 ร้อยละของควำมร่วมมือ / ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับ
ต่ำงประเทศท่ีมีผลกำรด้ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร

9 70 75 80 85 90  - สรุปคะแนน ร้อยละของควำมร่วมมือ / ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรชลประทำนกับต่ำงประเทศท่ีมีผล
กำรด้ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำโครงกำร       
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2564 มีผลคะแนนเฉล่ีย 85    
  หมำยเหตุ สบก.3 เป็นเป้ำหมำยรำยปีเม่ือสิ น
ปีงบประมำณ ไม่มีเป้ำหมำยรำยเดือน จึงไม่ได้ค้ำนวน
จำกร้อยละรำยเดือน ค้ำนวนจำกงำนท่ีเสร็จแล้วเท่ำนั น

1.00 0.0900

สบก-4 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม       
(ประเมินโดย กผง. และ กงบ.)

3  - รอผลกำรประเมินจำก กผง. และ กงบ.

ไตรมำส 1 3 8 13 18 23

ไตรมำส 2 30 36 42 48 54

ไตรมำส 3 49 56 63 70 77

ไตรมำส 4 72 79 86 93 100

สบก-5 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส้ำนักบริหำรโครงกำร 3 65 70 75 80 85   - อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร 1.00 0.0300

สบก-6 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน (ประเมินโดย
 สบค.)

3 65 70 75 80 85   - รอผลกำรประเมินจำก สบค.
1.00

0.0300

สบก-7 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส้ำนักบริหำรโครงกำร (ประเมินโดย สบค.)

3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5   - รอผลกำรประเมินจำก สบค.
1.00

0.0300

สบก-8 คุณภำพเว็บไซต์ของส้ำนัก/กอง (ประเมินโดย ศทส.) 3 20 คะแนน 30 คะแนน 50 คะแนน 70 คะแนน 100 คะแนน   - รอผลกำรประเมินจำก ศทส. 1.00 0.0300

สบก-9 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรม 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1.00 0.0300

45 0.6903
กรณีท่ีค่ำน ้ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในกำรประเมินค่ำคะแนนตอนสิ นปีให้ใช้สูตรแปลงค่ำน ้ำหนัก ดังนี  

ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนักสุทธิ   =  (100 / น ้ำหนักรวมเท่ำท่ีมี) x ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้ำหนักเท่ำท่ีมี 1.5340

ค่ำคะแนนท่ีได้ ใช้ทศนิยม 2 ต้ำแหน่ง
ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ต้ำแหน่ง

รวม 9 ตัวชี วัด

1.00

0.0300

แบบรำยงำนผลตัวชี วัดระดับส้ำนัก/กอง ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส้ำนักบริหำรโครงกำร

รอบระยะเวลำ 8 เดือน  (1 ตุลำคม 2563 ถึง 31 พฤษภำคม 2564)
ตัวชี วัด น ้ำหนัก 

(%)

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลกำรด้ำเนินงำน

ผลคะแนน



สบก-1 : ร้อยละของงานศึกษาวางโครงการท่ีแล้วเสร็จตามแผนงาน รอบ 8 เดือน  (พฤษภาคม 2564)

หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ส่วนวางโครงการ 1
1 อ่างเก็บน  าห้วยยาบอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอบ้านธิ ล าพูน 65 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

2 โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน  าลุ่มน  าน  าลี และน  าทา  (แผนศึกษาทั งลุ่มน  าย่อย) ลี ล าพูน 66 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

3 ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าแม่ต  า เมือง พะเยา 65 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

4 อ่างเก็บน  าสะเนียน เมือง น่าน 59 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

5 แก้มลิงเวียงหนองล่ม แม่จัน เชียงราย 66 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

6 ประตูระบายน  าคลองเกรียงไกร ชุมแสง นครสวรรค์ 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

7 ประตูระบายน  าคลองหนองตอ (วังทรายหนุนเช่ือมต่อสากเหล็ก) วังทรายพูน พิจิตร 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

8 อาคารบังคับน  าในแม่น  าน่าน บ้านฆะมัง เมือง พิจิตร 66 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

9 อ่างเก็บน  าแม่ระวานพร้อมระบบส่งน  า สามเงา ตาก 59 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าแม่สอง  สอง แพร่ 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ
11 ฝายบ้านหาดร่ัว ลอง แพร่ 22 กำรศึกษำขั นต้น
12 ฝายบ้านสุเม่น ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 22 กำรศึกษำขั นต้น

ส่วนวางโครงการ 2
13 ประตูระบายน  าห้วยตุงลุง   ระยะท่ี 2 โขงเจียม อุบลราชธานี 65 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

14 ประตูระบายน  าปากล าชีน้อย  ระยะท่ี 2 ท่าตูม สุรินทร์ 71 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

15 ประตูระบายน  าห้วยเป พร้อมระบบส่งน  า  ระยะท่ี 2 รัตนวาปี หนองคาย 88 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

16 อ่างเก็บน  าวังตาลาด  ระยะท่ี 2 เทพสถิตย์ ชัยภูมิ 88 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

17 ประตูระบายน  าห้วยที ระยะท่ี 2 ตระการพืชผล อุบลราชธานี 91 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าน  าเลยอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ภูหลวง เลย 55 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

19 ประตูระบายน  าบ้านท่าข้าม พร้อมระบบส่งน  า เมือง จังหวัดเลย 55 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

20 สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าฝ่ังซ้ายหน้าฝายวังยาง  กันทรวิชัย มหาสารคาม 69 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

21 ประตูระบายน  าปากห้วยมุก เมือง มุกดาหาร 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

22 แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ เมือง ยโสธร 52 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

23 ประตูระบายน  าล าเซบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 51 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

24 ฝายท่าตูม ท่าตูม บุรีรัมย์ 56 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

25 บรรเทาอุทกภัยพื นท่ีนอกคันกั นน  าเข่ือนราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 42 วิเคราะห์ทางเลือกโครงการ

ล าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส าเร็จของ

รายงานผลการ
ด าเนินการ (ร้อยละ)



หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ล าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส าเร็จของ

รายงานผลการ
ด าเนินการ (ร้อยละ)

26 โครงการพัฒนาลุ่มน  าล าปะเทีย  (แผนศึกษาทั งลุ่มน  าย่อย) ละหานทราย บุรีรัมย์ 22 กำรศึกษำขั นต้น
27 ฝายบ้านเมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 22 กำรศึกษำขั นต้น
28 โครงการพัฒนาบึงละหานลูกนก พร้อมอาคารประกอบ บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 22 กำรศึกษำขั นต้น
29 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าห้วยล าพอก (ขุดลอก ,ฝายพับได้) ศีขรภูมิ สุรินทร์ 22 กำรศึกษำขั นต้น
30 ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยไฮ โพธ์ิตาก หนองคาย 35 วิเครำะห์ทำงเลือกโครงกำร

ส่วนวางโครงการ 3
31 ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าคลองประแกด  ระยะท่ี 2 แก่งหางแมว จันทบุรี 65 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
32 ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าคลองหางแมว  ระยะท่ี 2 แก่งหางแมว จันทบุรี 65 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
33 โครงการปรับปรุงระบบส่งน  าคลองส่งน  าสายใหญ่เขาแก้ว  ระยะท่ี 2 พยุหะคีรี  นครสวรรค์ 88 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
34 ระบบระบายน  าอ่างเก็บน  าห้วยหนองโรง ระยะท่ี 2 เนินขาม ชัยนาท 85 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
35 อ่างเก็บน  าห้วยชะเอม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 36 วิเคราะห์ทางเลือกโครงการ
36 อ่างเก็บน  าเขาพลูทอง สอยดาว จันทบุรี 36 วิเคราะห์ทางเลือกโครงการ
37 อ่างเก็บน  าพระสะทึงตอนบน สอยดาว จันทบุรี 36 วิเคราะห์ทางเลือกโครงการ
38 อ่างเก็บน  าคลองน  าเขียว  แกลง ระยอง 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

39 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าห้วยขอนแก่น หล่มสัก เพชรบูรณ์ 52 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

40 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าห้วยป่าแดง  เมือง เพชรบูรณ์ 33 วิเคราะห์ทางเลือกโครงการ

41 ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  ากุตตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี 76 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
42 โครงการสูบกลับคลองสะพาน เส้นท่ี2 วังจันทร์ ระยอง 52 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ
43 ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าล าตะเพิน อ าเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

ส่วนวางโครงการ 4
44 ประตูระบายน  าควนกรด   ระยะท่ี 2 ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช 97 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
45 ระบบระบายน  าคลองท่าช้าง-ท่าเมรุ  ระยะท่ี 2 บำงกล้่ำ สงขลำ 88 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
46 อ่างเก็บน  าคลองปกาไสย  ระยะท่ี 2 เขำพนม กระบ่ี 93 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
47 แก้มลิงเพ็งยาแห่งท่ี 2  ระยะท่ี 2 สะบ้ำย้อย สงขลำ 97 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
48 ประตูระบายน  าคลองกลาย บ้านนากุน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 70 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

49 ประตูระบายน  าบ้านชุมโลงพร้อมสถานีสูบน  าและระบบสูบน  า ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 65 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

50 อ่างเก็บน  าคลองล าแซง รัตภูมิ สงขลำ 80 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
51 ประตูระบายน  าคลองท่าแซะ(วังพ่อตา) ท่ำแซะ ชุมพร 52 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

52 โครงการพัฒนาแหล่งน  าคลองล าภูรา  (แผนศึกษาทั งลุ่มน  าย่อย) ห้วยยอด ตรัง 80 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม



หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ล าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส าเร็จของ

รายงานผลการ
ด าเนินการ (ร้อยละ)

53 ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าคลองหิน อ่ำวลึก กระบ่ี 56 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

54 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน  าคลองไผ่ คลองศาลาธรรม์ ระโนด สงขลำ 80 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม

55 ประตูระบายน  าบ้านสระขาว ละแม ชุมพร 65 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

56 โครงการคลองระบายน  าหลาก และอาคารบังคับน  าคลองกระบ่ีใหญ่ เมือง กระบ่ี 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

57 อ่างเก็บน  าคลองโขง เกำะลันตำ กระบ่ี 52 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

58 ประตูระบายน  าวังปริง กงหรำ พัทลุง 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

59 ระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน  าห้วยทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 52 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

60 ระบบระบายน  าคลองเหมืองใหญ่ ปะเหลียน ตรัง 52 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

61 แก้มลิงบางดี ห้วยยอด ตรัง 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ
ส่วนวิศวกรรม

62 สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าบริเวณต าบลสระกระโจม (ระยะ 2) ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 53 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
63 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าห้วยนา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ
64 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บน  าอ่างเก็บน  าห้วยป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ
65 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าคลองเฉลียงลับ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 54 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ
66 อ่างเก็บน  าห้วยพล า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 73 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม

67 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน  าคลองจรเข้สามพัน คลองสองพ่ีน้อง คลองพระยาบรรลือ - กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี 59 การมีส่วนร่วมและการคัดเลือกโครงการ

(จ านวนรายงานศึกษาวางโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ÷ จ านวนรายงานศึกษาวางโครงการท่ีต้องด าเนินการตามแผนทั งหมด) x 100
(55÷67) x 100 = ร้อยละ 82.08 ผลอยู่ในระดับ 3 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการศึกษาวางโครงการ รอบ 8 เดือน อยู่ท่ีร้อยละ 50
ด้วยสถำนกำรณ์โควิด 19 ท้ำให้ไม่สำมำรถลงพื นท่ีเก็บข้อมูลได้ ผลกำรด้ำเนินงำนของส้ำนักจึงไม่เป็นไปตำมเป้ำท่ีก้ำหนดไว้



  (1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ล าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส าเร็จของรายงาน
ผลการด าเนินการ (ร้อยละ)

หมายเหตุ

1 ฝายคลองสวนหมาก ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 50
2 ประตูระบายน  าล าพังชู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ 60
3 ฝายทดน  าคลองนางย่อน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 50
4 ฝายบ้านพร้าว ต าบลเกาะเต่า อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 50
5 ประตูระบายน  าคลองสารภี ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 35
6 ฝายโป่งนก ต าบลหัวฝาย อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 30

(จ านวนรายงานการประเมินผลของโครงการชลประทานท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ÷ จ านวนรายงานการประเมิน
   ผลของโครงการชลประทานท่ีต้องด าเนินการตามแผนทั งหมด) x 100
  4÷6 x 100 ด าเนินการไปได้  ร้อยละ 66.67 ผลอยู่ในระดับ 1
หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการศึกษาวางโครงการ รอบ 8 เดือน อยู่ท่ีร้อยละ 50
ด้วยสถำนกำรณ์โควิด 19 ท้ำให้ไม่สำมำรถลงพื นท่ีเก็บข้อมูลได้ ผลกำรด้ำเนินงำนของส้ำนักจึงไม่เป็นไปตำมเป้ำท่ีก้ำหนดไว้

สบก-2 : ร้อยละความส าเร็จของการประเมินผลของโครงการชลประทานตามแผน รอบ 8 เดือน  



สบก-3 : ร้อยละของความร่วมมือ/ความช่วยเหลือด้านการชลประทานกับต่างประเทศท่ีมีผลการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงการ

รอบ 3 เดือน  (ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564)

ล าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส าเร็จของรายงาน
ผลการด าเนินการ (ร้อยละ)

หมายเหตุ

1 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (MOI) ๘๕

2 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (JIID) ๘๕

3 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (JICA) ๘๕

4 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) ๘๕

5 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (ROD) ๘๕

6 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (Weathernews) ๘๕

7 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (ACTECH) ๘๕

8 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุ่น (MIC) ๘๕

9 ความร่วมมือไทย-ฮังการี ๘๕

10 ความร่วมมือไทย-ภูฏาน ๘๕

11 ความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ๘๕

12 ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-เวียดนาม ๘๕

13 ความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ๘๕

14 ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-อินโดนีเซีย ๘๕

15 ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ าไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (K-Water) ๘๕

16 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สาธารณัฐเกาหลี (KRC) ๘๕

17 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ๘๕

18 ความร่วมมือทางวิชการด้านทรัพยากรน  าและการชลประทานไทย-จีน ๘๕

19 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน (PRWRC) ๘๕

20 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน (BIDR) ๘๕

21 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน (คกร) ๘๕

22 ความร่วมมือไทย-ฟิลิปปินส์ ๘๕

23 ความร่วมมือไทย-อิสราเอล ๘๕

24 ความร่วมมือไทย-เมียนมา ๘๕

25 ความร่วมมือไทย-เยอรมนี(GIZ) ๘๕

26 ความร่วมมือไทย-เยอรมนี(BMEL) ๘๕

27 ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ๘๕

28 ความร่วมมือไทย-นอร์เวย์ ๘๕

29 ความร่วมมือไทย-แอฟริกาใต้ ๘๕

30 ความร่วมมือไทย-โปแลนด์ ๘๕

31 ความร่วมมือไทย-บรูไน ๘๕



ล าดับ ช่ือโครงการ
ขั นความส าเร็จของรายงาน
ผลการด าเนินการ (ร้อยละ)

หมายเหตุ

32 ความร่วมมือภายใต้กรอบ MRCs ๘๕

33 คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน  า ๘๕

34 เครือข่ายนานาชาติด้านน  าและระบบนิเวศของนาข้าว ๘๕

35 Asia Water Council ๘๕

36 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ๘๕

37 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ๘๕

38 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ๘๕

39 (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) ๘๕

39÷39x100  ด าเนินงานไปได้ ๘5% ผลอยู่ในระดับ 4

หมายเหตุ สบก.3 เป็นเป้าหมายรายปีเม่ือส้ินปีงบประมาณ ไม่มีเป้าหมายรายเดือน จึงไม่ได้ค านวนจากร้อยละรายเดือน

ค านวนจากงานท่ีเสร็จแล้วเท่าน้ัน

จ านวนกรอบความร่วมมือท่ีมีผลส าเร็จการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงการ ÷ จ านวนกรอบความร่วมมือทั งหมดในแผนงานประจ าปี) x 100


