ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักการระบายนา
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 1

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายศิวัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธุ์

เบอร์โทรศัพท์ : 091 235 6783

ตาแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

1 2 3 4 5
20 40 60 80 100

ผลการดาเนินงาน : ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 30) และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)
ส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 30)
องค์ประกอบ
1. การวางแผน

ร้อยละ
14

ผลงาน
ร้อยละ 14

รายละเอียดผลการดาเนินการ
ดาเนินการตามคู่มือประเมินผล

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

6

ร้อยละ 6

ดาเนินการตามคู่มือประเมินผล

3. การติดตามและประเมินผล

10

ร้อยละ 10

ดาเนินการตามคู่มือประเมินผล

ผลการประเมิน : (สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก)
องค์ประกอบ
คะแนนเต็ม
1. การวางแผน
2. การแปลงแผนไปสู่กาปฏิบัติ
3. การติดตามและประเมินผล
รวม

คะแนนที่ได้

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 70)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชีวัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชีวัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ

คะแนนเต็ม

(4)
× 100
(3)

1

2

3

4

ความสามารถระบายนาท่วมขังในถนนสายหลัก
กรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(ผลลัพธ์)
ความสามารถระบายนาท่วมขังในถนนสายหลัก
กรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
- ร้อยละความสาเร็จของโครงการก่อสร้าง
(ผลผลิต)
ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาของ
กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก
- ร้อยละความสาเร็จของโครงการก่อสร้าง
(ผลผลิต)
ร้อยละของการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ดูดล้าง
ท่อระบายนาตามที่หน่วยงานร้องขอ

210 นาที

210 นาที

5

100

95.75

95.76

5

100

92.17

92.17

5

-

-

5

คะแนนที่ได้

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชีวัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ

คะแนนเต็ม

(4)
× 100
(3)

5

6
7
8
9
10
11
12
13

ร้อยละความสาเร็จของโครงการของคลองที่ได้รับ
การฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายนา
(ผลผลิต)
พืนที่ที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้สามารถเป็นแหล่ง
รองรับนาหรือพืนที่ชะลอนา (แก้มลิง) (ผลผลิต)
ระดับความสาเร็จของโครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายนา (ผลผลิต)
ร้อยละความสาเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารบังคับนา (ผลผลิต)
ร้อยละความสาเร็จของการก่อสร้างประตูระบาย
นาและประตูเรือสัญจร (ผลผลิต)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการทานบกัน
นาตามแนวคลอง (ผลผลิต)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเดินระบบ
อุโมงค์ระบายนา (ผลผลิต)
ร้อยละของการสนับสนุนและให้บริการเครื่องจักร
เพื่อการระบายนา (ผลลัพธ์)
ร้อยละความสาเร็จของโครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันนาท่วมริมคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันนาหลากและนาหนุน (ผลผลิต)

100

84.62

84.62

5

100

49.25

49.25

5

100

79.66

79.66

5

100

85.46

85.46

5

100

39.52

39.52

5

100

98

98

5

100

98.15

98.15

5

100

100

100

5

100

91.49

91.49

5

คะแนนที่ได้

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชีวัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ

คะแนนเต็ม

(4)
× 100
(3)

14

15
16

17
18

19
20

21

ร้อยละความสาเร็จในการก่อสร้างแนวป้องกันนา
ท่วมริมแม่นาเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณนา
หลากและนาหนุนของพืนที่ (ผลผลิต)
ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกันนาท่วมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
ร้อยละความสาเร็จของการบารุงรักษาศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันนาท่วมกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ์)
ร้อยละของนาเสียชุมชนที่ผ่านการบาบัดก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งนาธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ร้อยละของปริมาณนาเสียที่ เข้าระบบบาบัดนาเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพนาเทียบกับขีดความสามารถที่
ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายนา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ≤ 15.0
มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพนา
เบืองต้นตามที่ได้รับการร้องเรียน (ผลลัพธ์)

100

79.41

79.41

5

100

100

100

5

90

101.72

113.02

5

ร้อยละ 45

ร้อยละ 45.19

100.42

5

ร้อยละ 65

ร้อยละ 75.63*
(ส.ค60)

116.35

5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 72.7

121.16

5

ร้อยละ 40

ร้อยละ 70.3

175.75

5

ร้อยละ 70

ร้อยละ 100

142.85

5

คะแนนที่ได้

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชีวัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ

คะแนนเต็ม

(4)
× 100
(3)

22

23
24
25

26

27

ค่ า เฉลี่ ย ความเข้ ม ข้ น ของ BOD ที่ ป ล่ อ ยออกสู่
ไม่เกิน 10
แหล่ ง น าผิ ว ดิ น ในพื นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบ าบั ด น าเสี ย มิลลิกรัมต่อลิตร
ลดลง
ร้อยละของนาที่ผ่านการบาบัดถูกนากลับมาใช้
ร้อยละ 6.2
ประโยชน์
ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนนาเสียที่นากลับมาใช้ 12,150 ลบ.ม./ปี
ประโยชน์
จานวนโรงควบคุมคุณภาพนาที่มีการนาผล
1 แห่ง
การศึกษาด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบบาบัดนา
เสียชุมชนไปประยุกต์ใช้
จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
8 สานักงานเขต
8 ชุมชน
8 โรงเรียน
ที่ดินชายเลนฝั่งทะเลเพิ่มขึน
-

8.98 มิลลิกรัม
ต่อลิตร

111.35

5

ร้อยละ 6.2

100

5

12,504 ลบ.ม./ปี

102.9

5

1 แห่ง

100

5

13 สานักงานเขต
8 ชุมชน
33 โรงเรียน
10.00

225

5

5
รวมคะแนน

รวมตัวชีวัดทังสินจานวน.....27......ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน

คะแนนที่ได้

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ความสามารถระบายนาท่วม
ขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(ผลลัพธ์)

210 นาที

210 นาที

1. โครงการปรับปรุงท่อระบายนาในถนน
สายหลัก
1.1 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาถนนรัชดาภิเษกบริเวณทาง
แยกถนนลาดพร้าวถึงคลองนาแก้ว
1.2 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา บริเวณถนนสุขุมวิทจาก
ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา
1.3 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนสุขุมวิท 21
1.4 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอย
สวัสดี
1.5 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 39

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
1.6 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 63
1.7 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 4
1.8 *โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 14
1.9 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง
1.10 งานปรับปรุงบ่อสูบนา
เพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย
1.11 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6
1.12 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหา นาท่วม
ถนนพหลโยธิน บริเวณแยก
เกษตรศาสตร์

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
1.13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู
1.14 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร
1.15 งานปรับปรุงระบบระบายนา
ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22
1.16 โครงการก่อสร้างบ่อสูบนาถนน
รัชดาภิเษก ตอนลงคลองห้วยขวาง (ฝั่ง
ทิศเหนือ)
1.17 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาถนนศรีนครินทร์จากจุดที่
กาหนดลงคลองเคล็ด
1.18 โครงการก่อสร้างบ่อสูบนาถนน
งามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน
1.19 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาจากถนนบางบอน 1 จาก
คลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน
1.20 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองลาดยาว จากถนนกาแพงเพชร 6
ถึงคลองเปรมประชากร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ความสามารถระบายนาท่วม
ขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
- ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการก่อสร้าง (ผลผลิต)

100

95.75

1. โครงการปรับปรุงท่อระบายนาในถนนสาย
หลัก
1.1 โครงการปรับปรุงระบบระบายนา
ถนนรัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนน
ลาดพร้าวถึงคลองนาแก้ว

1.2 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา บริเวณถนนสุขุมวิทจาก
ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา
1.3 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนสุขุมวิท 21
1.4 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอย
สวัสดี
1.5 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 39

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
1.6 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 63
1.7 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 4
1.8 *โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนา เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 14
1.9 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง
1.10 งานปรับปรุงบ่อสูบนา
เพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย
1.11 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
นาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วมถนนศรี
อยุธยา และถนนพระรามที่ 6
1.12 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนพหลโยธิน บริเวณแยก
เกษตรศาสตร์

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
1.13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนาเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู
1.14 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร
1.15 งานปรับปรุงระบบระบายนา
ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22
1.16 โครงการก่อสร้างบ่อสูบนา
ถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองห้วย
ขวาง (ฝั่งทิศเหนือ)
1.17 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาถนนศรีนครินทร์จากจุดที่
กาหนดลงคลองเคล็ด
1.18 โครงการก่อสร้างบ่อสูบนาถนน
งามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน
1.19 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาจากถนนบางบอน 1 จาก
คลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน
1.20 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองลาดยาว จากถนนกาแพงเพชร 6
ถึงคลองเปรมประชากร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
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............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายนาของ
กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก
- ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการก่อสร้าง (ผลผลิต)

100

92.17

1.โครงการก่อสร้างระบบระบายนาลา
รางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม
2.โครงการก่อสร้างระบบระบายนา
คลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม
3.โครงการก่อสร้างระบบระบายนา
คลองเสือน้อย
4.โครงการก่อสร้างระบบระบายนา
บึงกุ่มเหนือระยะที่ 2
5.โครงการปรับปรุงระบบระบายนา
คลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น
(ครังที่2)
6.โครงการก่อสร้างระบบระบายนา
คลองแยกคลองบึงบ้านม้า
7.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองข้างซอยอ่อนนุช 70 จาก
บริเวณคลองหนองบอนถึงถนน
อ่อนนุช

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
8.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองบางบัวบริเวณชุมชนคลองบาง
บัวจากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กาหนดให้
9.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(สมอยึดด้านหลัง) คลองพลับพลา
บริเวณสถานีตารวจนครบาลวัง
ทองหลางและแฟลตตารวจ
10.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(ดาดท้องคลอง) คูนายกิมสาย 3
จากประตูระบายนาคลองเปรม
ประชากรถึงคูนานาวง
11.โครงการก่อสร้างเขื่อน (สมอยึด
ด้านหลัง) คลองหัวหมากจาก ถนน
กรุงเทพกรีฑาถึงจุดที่กาหนดให้ไป
ทางถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม่
12.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(สมอยึดหลัง) คลองเปรมประชากร
จากเขื่อนเดิมบริเวณวัดเสมียนนารี
ถึงคลองบางเขน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ร้อยละของการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ดูดล้างท่อระบายนา
ตามที่หน่วยงานร้องขอ

-

-

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการของคลองที่ได้รับการ
ฟื้นฟูให้สามารถรองรับและ
ระบายนา (ผลผลิต)

100

84.62

1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอ
ยึดด้านหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์จาก
ประตูระบายนากระทุ่มเสือปลาถึง
บริเวณคลองขุนสกล
2.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และ
ประตูระบายนาคลองลาดพร้าว
คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง
และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อน
เดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้ารามคาแหงไปทางประตูระบายนา
คลองสองสายใต้
3.โครงการปรับปรุงคลองสามเสน
จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กาหนดให้
ไปทางถนนพระรามที่ 6
4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
พร้อมทางเดินคลองแสนแสบจาก
บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ถึงบริเวณ
ประตูระบายนามีนบุรี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
5. โครงการก่อสร้างทางเดินและทาง
รถจักรยานริมคลองแสนแสบจากซอย
สุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอโศก
6. โครงการก่อสร้างทางเดินและทาง
รถจักรยานริมคลองแสนแสบบริเวณ
ซอยทองหล่อถึงบริเวณซอยสุขุมวิท 39
7. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ
บริเวณประตูระบายนาหนองจอกถึง
สุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต
จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลอง
หลวงแพ่ง
8. โครงการก่อสร้างทางเดินและทาง
รถจักรยานริมคลองแสนแสบบริเวณ
ซอยรามคาแหง 29 ถึงประตูระบาย
นาคลองตัน
9. โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจแนว
เขตคลองสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
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ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

พืนที่ที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้
สามารถเป็นแหล่งรองรับนาหรือ
พืนที่ชะลอนา (แก้มลิง) (ผลผลิต)

100

49.25

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
พืนที่ชะลอนา
1.1 โครงการก่อสร้างแก้มลิง
หมู่บ้านและ ระบบระบายนาถนน
รามคาแหง
1.2 โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวน
นาเสรีไทยช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของ
โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายนา (ผลผลิต)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

100

79.66

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนา
ใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าว
ถึงแม่นาเจ้าพระยา
2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนา
จากบึงหนองบอนลงสู่แม่นา
เจ้าพระยา
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายนาจากบึงหนองบอนลงสู่
แม่นาเจ้าพระยา
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
จัดทารายละเอียดรายการประมาณ
ราคาและเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนา
คลองเปรมประชากรจากคลองบาง
บัวลงสู่แม่นาเจ้าพระยา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
บังคับนา (ผลผลิต)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

100

85.46

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารบังคับนา
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบนาคลองพระยาราชมนตรี
1.2 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบนาคลองจิต
มิตรมหาดไทย
1.3 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับนา
แนวถนนรามคาแหง(สถานีสูบบนา
คลองโต๊ะยอและสถานีสูบนาคลอง
จิกกานดา)
1.4 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันนาทะเล
หนุนของสถานีสูบนาคลองสนามชัย
1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบนาคลองวัดไทรและสถานี
สูบนาคลองช่องนนทรี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะสถานีสูบนาพระโขนง
1.7 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบนากรุงเกษม
1.8 ปรับปรุงระบบระบายนา
สถานีสูบนาคลองลูกวัว
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ก่อสร้างประตูระบายนาและ
ประตูเรือสัญจร (ผลผลิต)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

100

39.52

1. โครงการก่อสร้างประตูระบายนา
และประตูเรือ สัญจรคลองแสนแสบ
ตอนคลองบางชัน
2. โครงการก่อสร้างประตูระบายนา
คลองสองสายใต้

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการทานบกันนาตาม
แนวคลอง (ผลผลิต)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

100

98

1. โครงการปรับปรุงทานบกันนาตาม
แนวคลองแยกคลองหลวงแพ่ง
2. โครงการปรับปรุงทานบกันนาตาม
แนวคลองแยกคลองนครเนื่องเขต

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการเดินระบบอุโมงค์
ระบายนา (ผลผลิต)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

100

98.15

1. โครงการเดินระบบ บารุงรักษา
และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายนา
จากบึงมักกะสันลงสู่แม่นาเจ้าพระยา
(ระยะที่ 2)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละของการสนับสนุนและ
ให้บริการเครื่องจักรเพื่อการ
ระบายนา (ผลลัพธ์)

100

100

1. การติดตังและตรวจสอบเครื่องสูบ
นาและเครื่องผลักดันนาตามแผนการ
ติดตังและตรวจสอบประจาปี
2. การสนับสนุนเครื่องสูบนาแก่
สานักงานเขต
3. การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องสูบ
นา เครื่องผลักดันนาและ
เครื่องจักรกล
4. โครงการจัดหาเครื่องสูบนาแบบเคลื่อนที่
ขับด้วยระบบไฮโดรลิคขนาด 30 นิว

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
นาท่วมริมคลองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันนา
หลากและนาหนุน (ผลผลิต)

100

91.49

1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
พระโขนงช่วงสถานีสูบนาพระโขนงถึง
ถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะที่ 2
2. โครงการแก้ไขปัญหานาท่วมถนน
ศรีนครินทร์
2.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(สมอยึดด้านหลัง) คลองเคล็ดจาก
เขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึง
คลองบางนา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละความสาเร็จในการ
ก่อสร้างแนวป้องกันนาท่วมริม
แม่นาเจ้าพระยาเพื่อรองรับ
ปริมาณนาหลากและนาหนุน
ของพืนที่ (ผลผลิต)

100

79.41

1. โครงการก่อสร้างและเสริมความ
แข็งแรงแนวป้องกันนาท่วมริมแม่นา
เจ้าพระยาสูงถึงระดับ +3.000 ม.รทก.
(ณ สะพานพุทธฯ)
1.1 งานปรับปรุงแนวป้องกันนา
ท่วมริมแม่นาเจ้าพระยาบริเวณซอย
ราษฎร์บูรณะ 3
1.2 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
นาท่วมริมแม่นาเจ้าพระยาช่วง
บริเวณร้านอาหารวัดระฆังทอง ถึง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
และป้องกันการกัดเซาะคลองพระ
โขนงช่วงจากสถานีสูบนาพระโขนง
ถึงถนนทางรถไฟสายเก่า
1.4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
แนวป้องกันนาท่วมริมแม่นา
เจ้าพระยา บริเวณสานักเทศกิจถึง
ชุมชนวัดกัลยาณมิตร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
2. โครงการสร้างและเสริมแนว
ป้องกันนาท่วมตามแนวคลอง
บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์สูง
ถึงระดับ +3.000 ม.รทก.
2.1 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
นาท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วง
คลองนาตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์
(ครังที่ 2)
2.2 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
นาท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ช่วงซอย
สวนผัก 4 ถึงสะพานจงถนอม
2.3 งานก่อสร้างแนวป้องกันนา
ท่วมริมคลองชักพระบริเวณปาก
คลองวัดเจ้าอาม
2.4 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
นาท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วง
หมู่บ้านพันธ์ศักดิ์ถึงวัดสุวรรณคีรีและ
ปากคลองบางขุนนนท์

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันนาท่วม
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

100

100

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันนาท่วม
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละความสาเร็จของการ
บารุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันนาท่วม
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

90

113.02

1. โครงการบารุงรักษาศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกัน นาท่วม
กรุงเทพมหานคร
2. โครงการบารุงรักษาศูนย์ข้อมูล
สานักการระบายนา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละของนาเสียชุมชนที่ผ่าน
การบาบัดก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งนาธรรมชาติ (ผลลัพธ์)

45

207.4

1. โครงการบาบัดนาเสียมีนบุรี
- โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
นาเสียและระบบบาบัดนาเสียมีนบุรี
- โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างระบบรวบรวมนาเสีย
และระบบบาบัดนาเสียมีนบุรี
2. โครงการบาบัดนาเสียธนบุรี
- โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจ
และออกแบบระบบรวบรวมนาเสีย
และระบบบาบัดนาเสียธนบุรี
3. โครงการบาบัดนาเสียบึงหนองบอน
4. โครงการบาบัดนาเสียคลองเตย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละของนาเสียชุมชน
ที่ผ่านการบาบัดก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งนาธรรมชาติ
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 45

ร้อยละ45.19

1. โครงการบาบัดนาเสียมีนบุรี
- โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมนาเสียและ
ระบบบาบัดนาเสียมีนบุรี
- โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบรวบรวมนาเสียและระบบบาบัดนาเสียมีนบุรี
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
2. โครงการบาบัดนาเสียธนบุรี
- โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมนาเสียและระบบบาบัดนาเสียธนบุรี
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
3. โครงการบาบัดนาเสียบึงหนองบอน
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
4. โครงการบาบัดนาเสียคลองเตย
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

1. ได้ขอยกเลิกโครงการบาบัดนา
เสียมีนบุรี ที่ได้รับงบประมาณปี
2547-2559 และของบดาเนิน
โครงการใหม่ โดยได้รับงบปี 25612563
2. งานศึกษาความเหมาะสมแล้ว
เสร็จอยู่ระหว่างออกแบบ
รายละเอียด
งบประมาณ 87.49 ล้านบาท
- หยุดสัญญาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2557 เนื่องจากมี ปัญหาอุปสรรค
ทางเข้าออกโครงการกรณีก่อสร้าง
3. ไม่ได้รับงบประมาณ
4. ไม่ได้รับงบประมาณ
อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อให้
เอกชนร่วมทุน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปริมาณการผลิตและจาหน่ายนาประปาในพืนที่กรุงเทพมหานครลดลง
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/สัญญาจ้าง/หนังสือตรวจรับงาน
2. รายละเอียดโครงการ/แผนการดาเนินงาน
3. หนังสือรายงานผลตัวชีวัดและผลการดาเนินงานโครงการที่สนับสนุนตัวชีวัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน
4. เอกสารแสดงข้อมูลปริมาณนาเสีย (การใช/นาประปา) ในเขต กทม.
5. เอกสารแสดงขีดความสามารถในการบาบัดนาเสียของโรงควบคุมคุณภาพนาที่เปิดให้บริการปัจจุบัน ขนาดใหญ่ 8 แห่ง + ขนาดชุมชน 12 แห่ง
6. เอกสารแสดงข้อมูลปริมาณนาเสียเขhาระบบจริงของโรงควบคุมคุณภาพนาที่เปิดให้บริการปัจจุบันขนาดใหญ. 8 แห.ง + ขนาดชุมชน 12 แห่ง ในรอบ 1 ปี (ต.ค. 59- ก.ย.60)
7. ภาพถ่ายการดาเนินงาน
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. ร้อยละของปริมาณนา
เสียที่เข้าระบบบาบัดนาเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพนา
เทียบกับขีดความสามารถที่
ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)

ร้อยละ 65

ร้อยละ 75.63

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจ ออกแบบระบบ
รวบรวมนาเสีย (เพิ่มเติม) พืนที่
เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพนาดินแดง
งบประมาณ 10,000,000 บาท (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
2. งานก่อสร้างระบบรวบรวมนาเสีย (เพิ่มเติม) พืนที่
เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพนาดินแดง
งบประมาณ 320,000,000 บาท (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
3. งานก่อสร้างระบบรวบรวมนาเสีย (เพิ่มเติม)
ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรง
ควบคุมคุณภาพนาดินแดง
งบประมาณ 75,600,000 บาท (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
4. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพนารัตนโกสินทร์
งบประมาณ 68,136,000 บาท (ลงทุน)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

1. อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาดาเนินโครงการ
2. รอผลการสารวจออกแบบของ
โครงการ ข้อ 1
3. จัดทาแบบและรายการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ เป็นโครงการที่สภาพัฒน์ฯ
ร่วมกับ กทม.เสนอแผนการบาบัดนา
เสียคลองแสนแสบในระยะยาวอย่าง
เป็นรูปธรรมเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
4. ดาเนินการแล้วเสร็จ
5. ความสามารถของระบบบาบัดนา
เสียรวม 1,135,600 ลบ.ม./วัน
- ปริมาณนาเสียเข้าระบบบาบัดนา
เสียของ 8 โรงใหญ่ 862,351 ลบ.ม./
วัน
- ปริมาณนาเสียเข้าระบบบาบัดนา
เสียของ 11 โรงเล็ก 13,790 ลบ.ม./วัน

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

- คิดเป็นร้อย 77.15 ของระบบที่
ออกแบบไว้
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ระบบรวบรวมนาเสียได้รับการซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือขอเห็นขอบการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
2. ขอบเขตของงาน
3. หนังสือขออนุมัติจ้าง
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3. ร้อยละของจุดตรวจวัดมี
ค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายนา (DO) ≥ 2.0
มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 72.7

1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทนาในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างปีพ.ศ.2559–2560 (สาหรับ DO ไม่น้อยกว่า
2 มิลลิกรัม/ลิตร)
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบอาคารบังคับนา)
2. งานขุดลอกคลอง (สาหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2
มิลลิกรัม/ลิตร) (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบคลอง)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพนาคลองและแม่นาเจ้าพระยา
(สาหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
(ไม่ใช้งบประมาณ) (สจน.)

1. ดาเนินการถ่ายเทนาในคลอง
ตามแผนปฏิบัติการถ่ายเทนาในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ดาเนินการขุดลอกคลอง จานวน
33 คลอง ความยาว 118.243 เมตร
3. ดาเนินการเก็บตัวอย่างนาเพื่อทา
การวิเคราะห์คุณภาพนา 300 จุด
ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 พบว่า ค่า DO ≥ 2.0
มิลลิกรัม/ลิตรมีทังหมด 218 จุด คิด
เป็นร้อยละ 72.7

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. การบริหารจัดการไหวเวียนนาเป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. ปริมาณนาฝนมากช่วยในการเจือจางนาคลอง
3. การขุดคลองคลองตามแผนงานที่วางไว้
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทนาในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีพ.ศ.2559–2560
2. แผนการขุดลอกคลอง
3. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพนา
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

4. ร้อยละของจุดตรวจวัดมี
ค่าเฉลี่ยของค่าความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ≤
15.0 มิลลิกรัม/ลิตร
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 40

ร้อยละ 70.3

1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทนาในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 (สาหรับ BOD ไม่
เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร)
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบอาคารบังคับนา)
2. งานขุดลอกคลอง (สาหรับ BOD ไม่เกิน 15
มิลลิกรัม/ลิตร)
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบคลอง)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพนาคลองและแม่นา
เจ้าพระยา (สาหรับ BOD ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/
ลิตร) (ไม่ใช้งบประมาณ) (สจน.)

1. ดาเนินการถ่ายเทนาในคลอง
ตามแผนปฏิบัติการถ่ายเทนาในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ดาเนินการขุดลอกคลอง จานวน
33 คลอง ความยาว 118.243 เมตร
3. ดาเนินการเก็บตัวอย่างนาเพื่อ
ทาการวิเคราะห์คุณภาพนา 300
จุด ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560 พบว่า ค่า
BODไม่เกิน15 มิลลิกรัม/ลิตรมี
ทังหมด 215 จุด คิดเป็นร้อยละ
70.3

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. การบริหารจัดการไหวเวียนนาเป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. ปริมาณนาฝนมากช่วยในการเจือจางนาคลอง
3. การขุดคลองคลองตามแผนงานที่วางไว้
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทนาในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีพ.ศ.2559–2560
2. แผนการขุดลอกคลอง
3. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพนา
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

5. ร้อยละความสาเร็จในการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพนา
เบืองต้นตามที่ได้รับการ
ร้องเรียน (ผลลัพธ์)

ร้อยละ 70

ร้อยละ 100

1. โครงการจัดตังหน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพนา
(BEST Env.)
- โครงการจัดหารถยนต์สนับสนุนหน่วย
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหานาเสียพร้อมดัดแปลงและ
ให้มีอุปกรณ์ประกอบงบประมาณ 20,791,000 บาท
(ดาเนินการ) (สานักงานจัดการคุณภาพนา)
- งานตรวจสอบมลพิษทางนาภาคสนามตามที่
ได้รับการร้องเรียน
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

- ตรวจรับรถสนับสนุนหน่วย
ปฏิบัติงานแก้ไขแก้ไขปัญหานาเสีย
พร้อมดัดแปลงและให้มีอุปกรณ์
ประกอบ
- ออกปฏิบัติการตรวจสอบเรื่องที่
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
ตุลาคม 2560 ทังหมด 26 เรื่อง
ได้รับการแก้ไขทังหมด 26 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 100

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเบืองต้น
2. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานประจา
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

1. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ
ไม่เกิน 10
8.98 มิลลิกรัมต่อ
BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งนา มิลลิกรัมต่อลิตร
ลิตร
ผิ ว ดิ น ในพื นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
บาบัดนาเสียลดลง

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการจ้างเดินระบบบารุงรักษาและบริหาร
จัดการโรงควบคุมคุณภาพนาหนองแขม-ทุ่งครุ
ระยะที่ 3
งบประมาณ 13,960,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
2. โครงการจ้างเดินระบบบารุงรักษาและจัดการ
บริหารโรงควบคุมคุณภาพนาช่องนนทรี ระยะที่ 3
งบประมาณ 82,400,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
3. โครงการจ้างเดินระบบบารุงรักษาและบริหาร
จัดการโรงควบคุมคุณภาพนาจตุจักร ระยะที่ 3
งบประมาณ 13,840,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
4. โครงการจ้างเดินระบบบารุงรักษาและบริหาร
จัดการโรงควบคุมคุณภาพนาดินแดง ระยะที่ 3
งบประมาณ 132,840,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. เก็บตัวอย่างนาคลองเพื่อการ
ตรวจสอบ BOD
- โรงควบคุมคุณภาพนาขนาดใหญ่
8 แห่ง ใต้จุดปล่อยนาระยะ 100
เมตร ค่าเฉลี่ย 6.85 มิลลิกรัม/ลิตร
- โรงควบคุมคุณภาพนาขนาด
ชุมชน 11 แห่ง ณ จุดปล่อยนาทิง
ค่าเฉลี่ย 8.75 มิลลิกรัม/ลิตร
- ระบบบาบัดนาเสียด้วยวิธี
ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ 2 แห่ง
ณ จุดปล่อยนาทิง ค่าเฉลี่ย 11.35
มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าเฉลี่ยของทัง 21 แห่ง ค่าเฉลี่ย
8.98 มิลลิกรัม/ลิตร
2. งานโครงการจ้างเดินระบบ
บารุงรักษาและบริหารจัดการโรง
ควบคุมคุณภาพนาทัง 6 แห่ง
เป็นไปตามสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

5 โครงการจ้างเดินระบบบารุงรักษาและบริหาร
จัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
งบประมาณ 13,000,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
6. งานเดินระบบบาบัดนาเสียและบารุงรักษาของโรง
ควบคุมคุณภาพนารัตนโกสินทร์
งบประมาณ 10,000,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
7. งานเดินระบบบาบัดนาเสียและบารุงรักษาของโรง
ควบคุมคุณภาพนาสี่พระยา
งบประมาณ 9,000,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
8. งานเดินระบบและบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสีย
และระบบรวบรวมนาเสียของโรงควบคุมคุณภาพ
นาขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ
จานวน 11 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพนาคลองจั่น
ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง1 ทุ่งสองห้อง2 หัวหมาก
ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่
และห้วยขวาง
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

3. งานเดินระบบและบารุงรักษา
โรงควบคุมคุณภาพนาที่ดาเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่สานักการระบายนา
เป็นลักษณะงานประจา การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

9. งานเดินระบบบาบัดนาเสียแบบหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติและระบบการใช้พืชนาของสวนลุมพินี
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
10. งานเดินระบบบาบัดนาเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพนาพระราม 9
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. เทคโนโลยีการบาบัดนาเสียของโรงควบคุมคุณภาพนาขนาดใหญ่มีสามารถบาบัดนาเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการเดินระบบและบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสีย
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพนา
2. สัญญาจ้าง
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานประจา
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

2. ร้อยละของนาที่ผ่านการ
บาบัดถูกนากลับมาใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 6.2

ร้อยละ 6.2

โครงการที่สนับสนุน
1. งานรวบรวมสถิติข้อมูลการนานาที่ผ่านการ
บาบัดจากโรงควบคุมคุณภาพนากลับมาใช้
ประโยชน์
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในช่วงปีงบประมาณ 2560 ได้มี
การนานาเสียที่ผ่านการบาบัดจาก
โรงควบคุมคุณภาพนาของ
กรุงเทพมหานครมาใช้ประโยชน์
โดยสานักการระบายนาได้
สนับสนุนนาที่ผ่านการบาบัดให้
หน่วยงานต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี
1. สานักงานเขต จานวน 39 เขต
2. สานักสิ่งแวดล้อม
3. สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
นาที่ผ่านการบาบัดนาไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การรดนาต้นไม้
- กิจกรรมล้างทาความสะอาดพืน
ถนน ทางเท้า ตลาดเป็นต้น
- การดับเพลิง

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. นาที่ผ่านการบาบัดมีคุณภาพดีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกิจกรรม
2. สามารถใช้นาที่ผ่านการบาบัดเป็นแหล่งนาทางเลือกในช่วงฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนนาในบางพืนที่
3. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากนาที่ผ่านการบาบัด
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. สถิติข้อมูลการนานาที่ผ่านการบาบัดมาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2560
2. รายงานผลการใช้ในที่ผ่านการบาบัดของสานักงานเขต
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
........................................................................................................................................................................................................................................................................ ......
....................................................................................................................................................................................................................................................... ........................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานประจา
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3. ปริมาณปุ๋ยหมักจาก
ตะกอนนาเสียที่นากลับมา
ใช้ประโยชน์

12,150
ลบ.ม./ปี

12,504
ลบ.ม./ปี

1. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพตะกอน
นาเสีย
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาคุณภาพตะกอน
นาเสียกลับมาใช้ประโยชน์
- รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจาก
ตะกอนนาเสียเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงาน
งบประมาณ 150,000 บาท (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

1. ในช่วงปีงบประมาณ 2560 สานักการระบาย
นาได้ทาการหมักตะกอนนาเสียกับเศษวัชพืช
เป็นปุ๋ยหมักจากตะกอนนาเสีย และได้แจกจ่าย
ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นวัสดุบารุงดิน ดังนี
- 13 สานักงานเขต คือ เขตบางบอน
เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ
เขตทวีวัฒนา เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน
เขตภาษีเจริญ เขตคลองสาน
เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลม
เขตธนบุรี และเขตบางขุนเทียน
- สานักงานสวนสาฑารณะ สานักสิ่งแวดล้อม
2. ดาเนินการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากปี 2559 ที่
ได้ทดลองผลิตอิฐจากตะกอนนาเสีย ต่อยอด
ด้วยการนาผลการทดลองที่ดีที่สุดมาผลิตอิฐ
เพื่อทดลองก่ออิฐดังกล่าวเป็นผนังห้องนา ได้
ซืออุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการดาเนินงานแล้ว
และอยู่ระหว่างการผลิตก้อนอิฐจากตะกอนนา
เสียให้มีปริมาณมากพอที่จะใช้ก่อผนังได้

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ตะกอนนาเสียเป็นพลอยได้ที่เกิดจากการบาบัดนาเสีย
2. ในตะกอนนาเสียมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช
ปัญหา อุปสรรค
ไม่สามารถทางานได้กรณีที่ฝนตก นาขัง เนื่องจากไม่มีลานตากตะกอนที่มีหลังคา
หลักฐานอ้างอิง
1. สถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนนาเสีย ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560
2. ภาพถ่ายการทดลองผลิตอิฐจากตะกอนนาเสีย
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................
............................................................................................................................................................................................................................... ................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานประจา
ตัวชีวัด

เป้าหมาย

4. จานวนโรง
อย่างน้อยปีละ
ควบคุมคุณภาพนา 1 แห่ง
ที่มีการนาผล
การศึกษาด้านการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบบาบัดนาเสีย
ชุมชนไป
ประยุกต์ใช้

ผลสาเร็จ
1 แห่ง

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อบาบัดนาเสีย
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ
(ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาวิจัย สรุปผลได้ดังนี
- ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 มีค่าการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกใกล้เคียงกัน คือเท่ากับ 7,482.92 และ 7,563.70
ton CO2eq. ตามลาดับ
-ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็นทางตรงและ
ทางอ้อมในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 2,218.97 และ 5,344.73
ton CO2eq. ตามลาดับ
- ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมส่วนใหญ่มา
จากการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักร โดยเครื่อง lift station มีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องเติม
อากาศ (Aeration)
- ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงส่วนใหญ่มา
จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในระบบบาบัดนา
เสียทังในปี 2559 และ 2560 โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99
ซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 2,125.04 และ
2,202.07 ton CO2eq. ตามลาดับ

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการทดสอบหยุดการทางานของ Air Blower เมื่อ
นาในสถานีสูบนาเสียอยู่ในระดับต่า เพื่อให้ใช้พลังงานเท่าที่
จาเป็นอย่างเหมาะสม
2. เดินปั๊มสูบนาบ่อ Lift Station ให้เหมาะสมกับระดับนา
โดยคานึงถึงการใช้ปริมาณไฟฟ้าต่ออัตราการสูบนา
3. ควรมีการทดสอบและทาการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
คุณภาพนา ประสิทธิภาพของระบบ เมื่อหยุดสูบนาเข้าระบบ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เพื่อควบคุมระบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป
4. ทาการเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในแต่ละเดือน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในแต่ละส่วน
จากผลการวิจัยข้างต้นอบรมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครถึงสภาพปัจจุบัน
และแนวทางปรับปรุงเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และขันตอนในการขอ Carbon Credit ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประขุม โรงควบคุมคุณภาพนาดินแดง

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

และได้นาข้อเสนอแนะข้างต้นไปดาเนินการเพื่อลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าต่อปริมาณนาเสียเข้าสู่ระบบ โดยการรักษาระดับ
นาภายในบ่อ lift Station ซึ่งดาเนินงานช่วงระหว่างฤดูร้อน
เพื่อหลีกเลี่ยงตัวแปรของระดับนาฝน โดยเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือยมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2560 สรุ ปผลได้ว่าการรักษา
ระดับนาเสียให้อยู่ระดับสูงจะทาให้การใช้พลังงานไฟฟ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาระดับนาเสียให้อยู่ใน
ระดับต่า
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
มีการดาเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR) ในสัญญาจ้างเดินระบบ บารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนาหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3 สัญญาเลขที่
สนน. 87/2557 ผู้รับจ้าง บริษัท ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด โดยดาเนินการโดย ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ อาจารย์ประจาภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึนจากกระบวนการบาบัดนาเสียของโรงควบคุม
คุณภาพนาหนองแขม สานักการระบายนา กรุงเทพมหานคร
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดงานประจา
ตัวชีวัด
5. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

8 สานักงานเขต 13 สานักงานเขต 1. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
8 ชุมชน
8 ชุมชน
แหล่งนาและการจัดการนาท่วมอย่างบูรณาการ
8 โรงเรียน
33 โรงเรียน
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ดาเนินการ)
(สานักงานจัดการคุณภาพนา)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์แหล่งนาและการ
จัดการนาท่วมอย่างบูรณาการ
โดยได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ โรงควบคุมคุณภาพนา 8 แห่ง
เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การบาบัดนาเสียและ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัด
นาเสีย นอกจากนียังได้ดาเนิน
โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับ
สถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสานัก
สิ่งแวดล้อม สานักวัฒนธรรมกีฬา
และการท่องเที่ยว และสานัก
การศึกษา โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์
การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร มี
หน่วยงานเข้าร่วม ดังนี

หมายเหตุ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

- สานักงานเขต 13 เขต
- ชุมชน 8 ชุมชน
- โรงเรียน 33 โรงเรียน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรม
2. ความร่วมมือของประชาชน นักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะครู อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียนตลอดจนผู้นาชุมชนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. ภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
2. ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. มติที่ประชุมผู้บริหาร ครังที่ 40/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
4. รายชือ่ ผู้ร่วมกิจกรรม
คาชีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 8100

ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการก่อหนีผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของความสาเร็จของการก่อหนีผูกฟัน 1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ)
2.1.1
5

ผลการดาเนินงาน
2.56

คะแนนที่ได้
2.557

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.128

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ หน่วยงานก็จะดาเนินการจัดซือจัดจ้างตามขันตอนพัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติจัดซือ
จัดจ้างแล้วก็จะดาเนินการจัดทาสัญญา
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการก่อหนีผูกพัน พร้อมทังเร่งรัดติดตามให้รีบดาเนินการก่อหนีผูกพันให้ทันตามเวลาที่
กาหนด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายละเอียดดังแนบ
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักการระบายนา
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 8100

ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6
7
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ)
2.1.2
7

ผลการดาเนินงาน
2

คะแนนที่ได้
1.429

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.100

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
เมื่อได้รับงบประมาณต้นปี หมวดรายจ่ายที่ได้รับเงินประจางวดแล้วสามารถตังฎีกาเบิกจ่ายได้เลย แต่กรณีหมวด
รายจ่ายที่ต้องขอรับเงินประจางวดหรือรายการที่ต้องผ่านกระบวนการพัสดุจะต้องดาเนินการตามขันตอนดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วจึงตังฎีกาเบิกจ่ายได้
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทังเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายละเอียดดังแนบ
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง ประจาปีงบประมาณ 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักการระบายนา
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 8100

ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
0.4 0.8 1.2 1.6
2
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ)
2.1.3
2

ผลการดาเนินงาน
1.5

คะแนนที่ได้
3.750

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.075

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่สานักงบประมาณกรุงเทพมหานครกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการติดตามและเร่งรัดในการก่อหนีผูกพันและเบิกจ่ายเพื่อจะไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงใกล้สินปีงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถก่อหนีผูกพันได้ทัน
- มีโครงการบางโครงการที่มปี ัญหาอุปสรรคในการดาเนินการด้านการพัสดุ
หลักฐานอ้างอิง :
รายการที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (อานาจ ผว.กทม.) งบประมาณปี 2560 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักการระบายนา
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวนพมาส คชรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 8101

ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทางบการเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง
1
2
3
4
5
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
2.2.1
2.5
ดาเนินการจัดทางบ
4.5
0.115
การเงินแล้วเสร็จ
ภายในกาหนด
คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
จัดทางบการเงินประจาปีได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือบัญชีกรุงเทพมหานครส่งให้กองบัญชี สานักการคลังได้
ภายในกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ได้รับการสนับสนุนการดาเนินการจากผู้บริหาร
2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชีสานักการคลัง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือที่ กท 1001/4888 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และ กท 1001/2920 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจาปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายปฏิยุทธ์ ปทุมรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2246 0326

ตาแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ 1
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
1
2
3
4
5
ที่ทาได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ)
2.2.2
2.5

ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการจัดทา
รายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินแล้วเสร็จ
ภายในกาหนด

คะแนนที่ได้
4.6

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.115

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจาปี ให้กองบัญชี สานักการคลัง ได้ภายในกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ได้รับการสนับสนุนการดาเนินการจากผู้บริหาร
2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชี สานักการคลัง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือที่ กท 1001/4780 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักการระบายนา
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุภาพร เซียวศิริถาวร

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 8101

ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน ดังนี
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ผลคะแนนความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
2.3

นาหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

5

100

5

5
100
ค่าคะแนนถ่วง
นาหนัก
0.250

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการตามแนวทางการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และหนังสือเวียน
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด พร้อมติดตามผลความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง
และจัดส่งตาราง SR1, SR2 โดยแนบรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ทัง 2 ครัง ให้สานักงานตรวจสอบภายในตามกาหนดเรียบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
รายละเอียดดังแนบ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายละเอียดดังแนบ
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 3.1 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางธิดารัตน์ ลาภธีรวุฒิ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 246 0317-9

ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
7
7.25 7.50 7.75
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่

นาหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

7

8

5

3.1

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

5
8

ค่าคะแนนถ่วง
นาหนัก
0.350

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ตาแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
ผลคะแนนการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
90
95 100
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ)
3.2
7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

4
105

5
110

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. ปริมาณขยะตกค้างที่สถานีสูบนาพระโขนง ไม่เกินร้อยละ 10
2. ลดค่านามันรถเก็บขยะได้อย่างน้อยร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับค่านามันก่อนดาเนินโครงการ
3. จานวนรอบในการขนส่งการจัดเก็บขยะลดลง โดยใช้วิธีการบีบอัดขยะ
4. จัดเก็บขยะได้เพิ่มขึนร้อยละ 20
5. สารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยรอบต่อการปฏิบัติงานเก็บขนขยะโดยมีความพึงพอใจมากกว่า 90 
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การดาเนินการตามโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะที่สถานีสูบนาพระโขนง” เป็นโครงการ
ลักษณะให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน หากจะได้ผลการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการควรมีปัจจัยสนับสนุนการดาเนินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี
1. การนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยมาจัดการเก็บขนขยะและบรรจุขยะที่จัดเก็บจากคลอง
เป้าหมาย
2. การดาเนินงานต้องมีการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานของเครื่องจักรกล เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จัดหามาใช้อย่างคุ้มค่า

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การดาเนินการด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน มักมีอุปสรรคต่างๆ
หลายด้าน ดังนี
1. ด้านการบริหารจัดการปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณฝน ไฟฟ้าดับ ปริมาณขยะ และ
ขยะชินใหญ่
2. พฤติกรรมในการทิงขยะของคนในชุมชนตามแนวริมคลองยังไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะและกฎหมาย
หลักฐานอ้างอิง :
1. ภาพถ่าย
2. ข้อมูลในการจัดเก็บขยะและการขนส่ง

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ตาแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ระดับ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ)
3.3
5
คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ผลการดาเนินงาน
4.143

คะแนนที่ได้
4.143

4
4

5
5

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.207

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาววันทนา เวคะวากยานนท์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2460259

ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงานเลขานุการ สานักการระบายนา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
2
3
ร้อยละของผลการดาเนินการตามเป้าหมาย
≤75
80
85
90
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่ นาหนัก(ร้อยละ)
4.1
5

ผลการดาเนินงาน
92.30

คะแนนที่ได้
3.46

4
95

5
100

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.173

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน : งานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
สานักการระบายนาได้ดาเนินการพัฒนาระบบราชการใสสะอาดมีระยะเวลาดาเนินการตังแต่พฤศจิกายน 2559สิงหาคม 2560 และสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จตามเกณฑ์การประเมิณในมิติที่ 4 แบ่งออกเป็นหลักธรรมาภิบาล/
องค์ประกอบ ดังนี
1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะทา
ให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามและการบังคับใช้ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
กฎระเบียบของหน่วยงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชีวัด
มีการตรวจสอบหรือทบทวน กฎ ระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ
การดาเนินการ - แต่งตังคณะทางานตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร
- แต่งตังคณะกรรมการการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บาบัดนาเสีย พ.ศ. 2547
- จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บาบัดนาเสีย พ.ศ. 2547 จานวน 2 ครัง ตามรายงานการประชุม ดังนี
ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ครังที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
- สรุปผลการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
- จัดทาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดนาเสีย ฉบับที่ ... พ.ศ. . . . . .. .

2. หลักจริยธรรม เป็นการยึดมั่นความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม
2.1 ปลอดจากการทุจริต
ตัวชีวัด
1) มีการอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทาทุรจริตและการกระทาที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการ - จัดทาหนังสือเสนอผู้อานวยการสานักการระบายนาขออนุมัติโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
- จัดทาเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่เพื่อจูงใจให้ข้าราชการและลูกจ้างสานักการระบายนาปฏิบัติ
หน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากคอร์รัปชั่น
- เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ข้าราชการและลูกจ้างรับทราบทั่วกัน โดยมีการเปิด
โครงการและเดินรณรงค์พร้อมแจกแผ่นพับ ครังที่ 1 เมื่อ 9 มีนาคม 2560 และเดินรณรงค์
ครังที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
(เอกสารประกอบ อนุมัติโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมการเดินรณรงค์ เอกสารแผ่นพับ)
2.2 ปลอดจากการกระทาผิดวินัย
ตัวชีวัด
1) มีการอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทางการลงโทษทางวินัย/ประมวลจริยธรรม
การดาเนินการ - จัดทาหนังสือเสนอผู้อานวยการสานักการระบายนาขออนุมัติโครงการป้องกันการกระทาผิด
วินัยของข้าราชการและลูกจ้างสานักการระบายนา
- จัดทาเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและลูกจ้าง
- เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสานึกในการรักษาวินัยของข้าราชการ โดยมีการเปิด
โครงการและเดินรณรงค์พร้อมแจกแผ่นพับ ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 และครังที่ 2
มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมนพพันธ์ วิทยากรรับเชิญจากฝ่ายวินัย กองการเจ้าหน้าที่
(เอกสารประกอบ อนุมัติโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมการเดินรณรงค์ การอบรม เอกสาร
แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่การดาเนินการทางวินัย)
2) มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน (จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต)
การดาเนินการ - ประสานวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กาหนดวันรับบริจาคโลหิต
- จัดทาไวนิล และโปสเตอร์เชิญชวนผูเ้ ข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมปิดประกาศ
- จัดเตรียมห้องประชุมนพพันธ์เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต
- จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับบริจาคโลหิต เพื่ออานวยความสะดวดแก่ผู้มาบริจาคโลหิต
และเจ้าหน้าที่พยาบาล
มีการรับบริจาคโลหิต ครังที่ 1 เมื่อ 21 มกราคม 2559
ครังที่ 2 เมื่อ 21 เมษายน 2559
ครังที่ 3 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559
(เอกสารประกอบข้อมูลการรับบริจาคโลหิต และภาพถ่ายกิจกรรม)

3. หลักความโปร่งใส เป็นการปรับปรุงกลไกการทางานให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ ตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน
มีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
ตัวชีวัด
1) มีการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
การดาเนินการ - จัดทาคาสั่งจัดตังศูนย์
- จัดทาคาสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
- มีการจัดทาขันตอนการดูข้อมูลข่าวสาร
- มีการปิดขันตอนการดูข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุด ชัน 2
- มีการจัดทาหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชา
- ติดประกาศจัดซือจัดจ้างเดือนมีนาคม
- มีการลงทะเบียนผู้มาขอรับบริการ
- รายงานการจัดซือจัดจ้างประจาเดือน
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
- ลงระบบ info หรือจัดซือจัดจ้างตามที่ส่วนราชการรายงาน ประจาเดือนมีนาคม-กันยายน 2560
3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขันตอนการทางาน/การให้บริการประชาชนทราบ
- ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือถึงส่วนราชการต่างๆ ในสานักการระบายนา เพื่อให้ส่งรายชื่อ
ข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
- ได้ดาเนินการรวบรวมรายชื่อข้าราชการที่สมัครที่สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฯ
- ได้ดาเนินการจัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ภายในสานักการระบายนา และ
กาหนดการอบรมวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมภายในสานักการระบายนา
- ได้ดาเนินการจัดการอบรมโครงการฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
(เอกสารประกอบ และภาพถ่ายกิจกรรม)
4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
ร่วมรับผิดชอบปัญหาสาคัญของส่วนรวมทุกระดับ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น
การประชาสัมพันธ์ และการแสดงประชามติ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และการนาผลสรุปไปปรับปรุง
- ได้ดาเนินการจัดทาแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของ
สานักการระบายนา
- ได้ดาเนินการส่งแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของสานักการระบายนา ให้ส่วนราชการต่างๆ และผู้ใช้สานักการระบายนา ตอบแบบสารวจ ความคิดเห็นฯ

- ได้ดาเนินการรวบรวมและสรุปผลการสารวจความเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาด
ของสานักการระบายนา
- ได้ดาเนินการจัดทารายงานสรุปการประเมิณผลการสารวจความคิดเห็นข้าราชการ ลูกจ้าง
และผู้ใช้บริการ สานักการระบายนา ให้ผู้บริหารสานักการระบายนาทราบ
ตัวชีวัด
3) มีการจัดกิจกรรมและกาหนดแนวทางปฏิบัติในการขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน ประชาชน
และข้าราชการ เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน
การดาเนินการ - มีการจัดทาประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
- มีการจัดทาข้อความประชาสัมพันธ์
- ลงข้อความประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซด์ และเฟสบุ๊คของสานักการระบายนา
- มีการปิดประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
- มีการปิดประกาศข้อความประชาสัมพันธ์
- เวียนประกาศข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
- เวียนประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
- ขอความอนุเคราะห์แผ่นพับจากสานักงาน ปปท.
- ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ บริเวณชันล่างและ
โรงอาหารอาคารสานักการระบายนา
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ บริเวณชันล่างอาคาร
สานักการระบายนา
- จัดกิจกรรมแจกแผ่นพับเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ ประชาชน
เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน
- เผยแพร่การจัดกิจกรรมทางเว็บไซด์ ทางทีวี และสื่อต่าง ๆ ของสานักการระบายนา
(เอกสารประกอบ และภาพถ่ายกิจกรรม)
5. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
โดยรณรงค์ให้ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
หน่วยงานมีการประหยัดและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวชีวัด
หน่วยงานมีการรณรงค์และใช้สอยทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินการ - สรุปการใช้สอยทรัพยากรของหน่วยงานกับปริมาณการใช้นามันตังแต่เดือนตุลาคม 2559เดือนธันวาคม 2560
- สรุปการใช้สอยทรัพยากรของหน่วยงานเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ของสานักงานเดือนตุลาคม 2559ธันวาคม 2560
- มีหนังสือขอความอนุเคราะห์คู่มือเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรณรงค์
ประหยัดการใช้นามัน และการใช้โทรศัพท์ของสานักงาน
- จัดทาคาสั่งสานักการระบายนา เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการกาหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน/สาธารณูปโภค

- จัดทาคาสั่งสานักการระบายนา เรื่อง แต่งตังอนุกรรมการกาหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน/สาธารณูปโภค
- จัดทาคาสั่งสานักการระบายนา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน/สาธารณูปโภค
- จัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนงานพลังงาน เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์คู่มือเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ประหยัดการใช้
นามันและการใช้โทรศัพท์ของสานักงาน จานวน 60 ชุด
- จัดทาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการของสานักการระบายนา เรื่อง รณรงค์ประหยัดการใช้
นามันและการใช้โทรศัพท์ของสานักงานและสานักการระบายนาอย่างคุ้มค่า เพื่อเผยแพร่
เอกสารประชาสัมพันธ์ และให้ส่งรายงานการใช้นามันและค่าโทรศัพท์ของสานักงานใน
แต่ละเดือนให้สานักงานเลขานุการ รวบรวมภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนถัดไป
- ผู้อานวยการสานักการระบายนาได้นาเรื่องการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสด (นามัน โทรศัพท์สานักงาน) แจ้งในที่ประชุมหารือข้อราชการของ
สานักการระบายนาทราบ และถ่ายรูปประกอบการจัดกิจกรรม
- รวบรวมการใช้สอยทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในสานักการระบายนา แล้วจัดทา
สรุปการใช้สอยทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในสานัก
(คู่มือเอกสารเผยแพร่ รายงานประจาเดือน ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารให้ความสนใจสนับสนุนทุกกิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาด เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายที่กาหนด
- กิจกรรมการบริจาคโลหิต มีผู้สนับสนุนกิจกรรมโดยการนาสิ่งของและอาหารว่างมอบ
ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ได้แก่ นามันพืช แป้งฝุ่น กระเป๋าผ้า พัดลม ร่ม บัตรของขวัญ ฯลฯ
- ข้าราชการให้ความสนใจโดยร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ รวมทังเข้ารับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับวินัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งแต่งตังคณะทางาน
2. รายงานการประชุม
3. เอกสารแผ่นพับ, คู่มือเอกสารเผยแพร่
4. อนุมัติโครงการ
5. ข้อมูลการบริจาคโลหิต
6. ภาพถ่ายกิจกรรม
7. แฟ้มรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักการระบายนา
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสุกัญญา ศรีมาจันทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 0275

ตาแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สก.สนน.
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
นาหนัก (ร้อยละ)
4.2.1
4

ผลการดาเนินงาน
100
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คะแนนที่ได้
5

2
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80
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90 100

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.2

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สานักการระบายนา ได้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน จากคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ให้เข้าใจ และหรือขอรับ
คาปรึกษาจากสานักอนามัย
2. สานักการระบายนาได้แต่งตังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และแต่งตัง
คณะทางานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานประจาหน่วยงาน
3. สานักการระบายนาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของหน่วยงาน
4. สานักการระบายนาได้จัดส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจาหน่วยงานเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสานักอนามัย
5. สานักการระบายนามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานภายในหน่วยงานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจโดยทั่วกัน

6. สานักการระบายนาได้ดาเนินการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
7. สานักการระบายนาได้จัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน และนาเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
8. สานักการระบายนาได้จัดส่งข้อมูล เอกสารและหลักฐานการดาเนินงาน ในข้อ 6 และ 7 ให้สานักอนามัย ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาและสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมพร้อมนาเสนอคณะกรรมการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสนใจสนับสนุนการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของหน่วยงาน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้มีความสนใจ และให้ความร่วมมือการดาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งแต่งตังคณะกรรมการฯ
2. คาสั่งแต่งตังคณะทางานฯ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
4. รายงานการประชุมคณะทางานฯ
5. เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ฯ
6. เอกสารแบบฟอร์มการประเมินตัวชีวัดที่ 4.2.1 (แบบ อ.อ.1 – อ.อ.5)

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักการระบายนา
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชีวัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสุกัญญา ศรีมาจันทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 246 0275

ตาแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี 90 92.5
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ผลการดาเนินงาน :
ตัวชีวัดที่
4.2.2

นาหนัก (ร้อยละ)
2

ผลการดาเนินงาน
97.27

คะแนนที่ได้
3.908

ค่าคะแนนถ่วงนาหนัก
0.078

คาชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สานักการระบายนา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากรในหน่วยงานที่
เหมาะสมกับเพศ วัย และลักษณะการปฎิบัติงานของบุคลากร
2. หน่วยงานรวบลรวมสรุปจานวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีให้ครบถ้วน ลงใน
แบบฟอร์ม A พร้อมหลักฐานประกอบที่กาหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสนใจสนับสนุนการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
ของบุคลากรในหน่วยงาน
2. บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี พ.ศ. 2560 จากสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คลินิกเอกชน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. แบบฟอร์ม A สรุปจานวนจานวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
2. หลักฐาน/เอกสารที่แสดงถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

