การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักการระบายน้ํา
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 1

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :นายศิวัตม ศรีเพ็ชรพันธุ
ตําแหนง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เบอรโทรศัพท : ๐๒ ๒๔๕ ๔๔๗๖

เกณฑการใหคะแนน :

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ≤60 70 80 90 100
ผลการดําเนินงาน : สวนที่ 1 (รอยละ 20) และสวนที่ 2 (รอยละ 80)
สวนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 20)
องคประกอบ

12

ผลงาน
รอยละ ๑๒

2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

4

รอยละ ๔

ดําเนินการตามคูมือประเมินผล

3. การติดตามและประเมินผล

4

รอยละ ๔

ดําเนินการตามคูมือประเมินผล

1. การวางแผน

รอยละ

ผลการประเมิน : (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึก)
องคประกอบ
1. การวางแผน

รายละเอียดผลการดําเนินการ

ดําเนินการตามคูมือประเมินผล

คะแนนเต็ม

12

2. การแปลงแผนไปสูกาปฏิบัติ

4

3. การติดตามและประเมินผล

4
รวม

20

คะแนนที่ได

สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80)
สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

1

รอยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) ไมนอยกวา 2.0
มิลลิกรัมตอลิตร (ผลลัพธ)
รอยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)
ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(ผลลัพธ)

รอยละ 55

รอยละ 61

110

๕

๕

รอยละ 1.5

รอยละ 2.3

153.33

๕

๕

2

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

รอยละ 6.0

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

3

รอยละของปริมาณน้ําที่ผาน
การบําบัดถูกนํากลับมาใช
ประโยชน(ผลลัพธ)

รอยละ 6.5

108

๕

๕

๔

ความสามารถรองรับปริมาณ
รอยละ ๙๐ ของความยาว รอยละ 100
น้ําหลากและน้ําหนุนที่ความสูง แนวริมแมน้ําเจาพระยา
+๓.๐๐๐ ม.รทก. (ผลลัพธ)
คลองบางกอกนอยและ
คลองมหาสวัสดิ์

100

5

5

๕

ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก
๑๐๐ มิลลิเมตรตอชั่วโมง
(ผลลัพธ)
ความยาวคลองที่ไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ํา
ไดดี (ผลผลิต)

๖

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ไมเกิน ๒๑๐
นาที

100

5

5

๓๒ กิโลเมตร

3๖.๖
กิโลเมตร

100

5

5

(1)
ลําดับที่

๗
๘

(2)
ตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จของการ
จัดการสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําใน
คลองเปาหมาย (ผลผลิต)
จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการน้ํา ที่ไดรับ
การพัฒนา (ผลผลิต)

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

รอยละ ๖๐

รอยละ
82.19

100

5

5

จํานวน ๑ ระบบ

จํานวน ๑
ระบบ

100

5

5

คะแนน

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน.....๘......ตัว ไดคะแนน .................... คะแนน

คะแนนเต็ม

รวม

คะแนนที่ได

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (ณ วันที่ 30 ส.ค. 61)
ตัวชี้วัด
1. รอยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา
(DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (ผลลัพธ)

เปาหมาย
รอยละ 55

ผลสําเร็จ
61

โครงการที่สนับสนุน
1. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลอง
และแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ DO
ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําทั้งหมด 300 จุด โดย
จุดที่มีคามากกวาหรือเทากับ 2.0
มิลลิกรุมตอลิตร จํานวน 182 จุด
คิดเปนรอยละ 61

2. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ํา
และฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลัก
ตามศาสตรพระราชา (น้ําดีไลน้ํา
เสีย) (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2.0
มิลลิกรัม/ลิตร)

- แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขต
กรุงเทพมหานครและในเทศกาล
ลอยกระทง ประจําป พ.ศ. 2560
– พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาการเนาเสียของ
คลองในเขตกรุงเทพมหานครใน
ระยะสั้นและเพื่อรองรับการปองกัน
น้ําทวม

3.งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO
ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

- ดําเนินการขุดลอกแลวเสร็จคิด
เปนรอยละ 91.94%

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
2. รอยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไม
เกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(ผลลัพธ)

เปาหมาย
รอยละ 1.5

ผลสําเร็จ
รอยละ 2.3

โครงการที่สนับสนุน
1. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลอง
และแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ
BOD ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทัง้ หมด 300 จุด พบวา มีคา
ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4
มิลลิกรัม/ลิตร คิดเปนรอยละ 2.3
2. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ํา - แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขต
และฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลัก กรุงเทพมหานครและในเทศกาล
ลอยกระทง ประจําป
ตามศาสตรพระราชา (น้ําดีไล
น้ําเสีย) (สําหรับ BOD ไมเกิน 4.0 พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหา
มิลลิกรัม/ลิตร)
การเนาเสียของคลองในเขต
กรุงเทพมหานครในระยะสั้นและ
เพื่อรองรับการปองกันน้ําทวม
3.งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD - ดําเนินการขุดลอกแลวเสร็จคิด
เปนรอยละ 91.94%
ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
3. รอยละของปริมาณน้ําที่ผานการ
บําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน
(ผลลัพธ)

เปาหมาย
รอยละ 6.0

ผลสําเร็จ
รอยละ 6.5

รอยละ 100
๔. ความสามารถรองรับปริมาณน้ํา รอยละ ๙๐ ของ
หลากและน้ําหนุนที่ความสูง
ความยาวแนวริม
+๓.๐๐๐ ม.รทก. (ผลลัพธ)
แมน้ําเจาพระยา
คลองบางกอกนอย
และคลองมหาสวัสดิ์

โครงการที่สนับสนุน
1. การกําหนดแนวทางการนํา
น้ําที่ผานการบําบัดมาใชประโยชน
ใน เชิงพาณิชย
2. งานรวบรวมสถิติขอมูลการนํา
น้ําที่ผานการบําบัดจากโรงควบคุม
คุณภาพน้ํากลับมาใชประโยชน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง
สิงหาคม 2561 มีการใชน้ําที่ผาน
การบําบัดแลว จํานวน
18,199,507 ลบ.ม. จาก
ปริมาณน้ําที่บําบัดไดทั้งหมดของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ
8 แหง จํานวน 281,351,562
ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 6.5

หมายเหตุ

1. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ํา อยูระหวางดําเนินการ
ทวมริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณซอย (รอยละ 89.09)
ราษฎรบูรณะ 3
งบประมาณ 4,870,000 บาท

ฝ3

2. โครงการปรับปรุงเพิ่ม
อยูระหวางดําเนินการ
ประสิทธิภาพการปองกันน้ําทะเล (รอยละ 90)
หนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย
งบประมาณ 150,000,000 บาท

กบน.

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา อยูระหวางดําเนินการ
ดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลอง
(รอยละ 83.35)
สนามชัย (กอสรางสถานีสูบน้ําและ
เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)
งบประมาณ 30,000,000 บาท

ฝ3

2. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ดําเนินการแลวเสร็จ
คลองจิกมหาดไทยตอนคลองจั่น
(รอยละ ๑๐๐)
(ครั้งที่ 2)
งบประมาณ 9,500,000 บาท

ฝ2

3. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ อยูระหวางขั้นตอนลงนามสัญญา
ระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองเสือนอย จาง
งบประมาณ 45,000,000 บาท (รอยละ 48.00)

กบน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
4. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี อยูระหวางขั้นตอนอนุมัติจาง
สูบน้ําหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิต
(รอยละ 45.00)
ฝงขาเขา
งบประมาณ 38,000,000 บาท

หมายเหตุ
กบน

5. กอสรางระบบระบายน้ําซอยแจง อยูระหวางขั้นตอนเตรียมงาน
วัฒนะ ๕ จากถนนแจงวัฒนะถึง
กอสราง
คลองเปรมประชากร
(รอยละ 50)
งบประมาณ 30,000,000 บาท

กรท

6. กอสรางบอสูบน้ําถนนเลียบทาง อยูระหวางดําเนินการ
รถไฟสายใต (ฝงขาออก) ตอนลง (รอยละ ๘๕)
คลองบางกอกนอย
งบประมาณ 12,400,000 บาท

กรท

7. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ําถนน อยูระหวางดําเนินการ
เพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย (รอยละ ๗๐)
งบประมาณ 21,000,000 บาท

กรท

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
8. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา อยูระหวางขั้นตอนการขอเห็นชอบ กรท
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนนจันทน กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ36,673,600 บาท (รอยละ ๑๕)
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
4,158,000 (งบ กทม.สมทบ)
9. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา อยูระหวางขั้นตอนการขออนุมัติ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณเกาะ กรมศิลปากร ขุดคนโบราณคดี
รัตนโกสินทร
(รอยละ ๑๕)
งบประมาณ 17,463,600 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,980,000 บาท (งบ กทม.
สมทบ)

กรท

10. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ อยูระหวางขั้นตอนการขออนุมัติ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนนสุวินทวง จาง
งบประมาณ 14,542,400 บาท (รอยละ ๕๐)
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,648,800 บาท (งบ กทม.
สมทบ)

กรท

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
11. กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอม อยูระหวางดําเนินการ
ทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประ (รอยละ 78.76)
ระบายน้ําหนองจอกถึงสุดเขต กทม.
และคลองนครเนื่องเขตจากคลอง
แสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพง
งบประมาณ 107,856,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
12. โครงการกอสรางระบบระบาย อยูระหวางดําเนินการ
น้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนน
(รอยละ ๕๙)
สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
งบประมาณ 64,775,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
13. กอสรางระบบระบายน้ําเพื่อ อยูระหวางดําเนินการ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนศรีอยุธยา (รอยละ 6๐)
และถนนพระรามที่ 6
งบประมาณ 223,334,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

หมายเหตุ
กรบ

บริหาร

กรท

ตัวชี้วัด

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

เปาหมาย

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
14.กอสรางระบบระบายน้ําเพื่อ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนพหลโยธิน
บริเวณแยกเกษตรศาสตร
งบประมาณ 115,908,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
15.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี
งบประมาณ 90,591,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
16.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
งบประมาณ 151,680,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินการ
(รอยละ 6๐)

หมายเหตุ
กรท

อยูระหวางดําเนินการ
(รอยละ ๕๔)

กพล

อยูระหวางดําเนินการ
(รอยละ 62.50)

บริหาร

17.กอสรางระบบระบายน้ําเพื่อ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนทรงสวัสดิ์
ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง
งบประมาณ 81,150,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

อยูระหวางดําเนินการ
(รอยละ 95.00)

กรท

ตัวชี้วัด

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

เปาหมาย

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
18.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 4 (นานาใต)
งบประมาณ 74,174,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินการ
(รอยละ 62.50)

19. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 14
งบประมาณ 29,304,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
20. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 39
งบประมาณ 105,284,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
21.กอสรางระบบระบายน้ําเพื่อ
แกไขปญหาน้ําทวมนราธิวาส
นครินทร 17 และถนนสวนพลู
งบประมาณ 27,650,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

อยูระหวางเตรียมการประกวด
ราคาครั้งที่ ๒
(รอยละ 10.00)

กพล

อยูระหวางดําเนินการ
(รอยละ 52.00)

กพล

อยูระหวางดําเนินการ
(รอยละ 80.00)

หมายเหตุ
บริหาร

กรท

ตัวชี้วัด

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

เปาหมาย

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
22. โครงการกอสรางระบบระบาย อยูระหวางดําเนินการ
น้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนน
(รอยละ 53.08)
สุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา
งบประมาณ 98,061,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

หมายเหตุ
กพล

23. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่
อยูระหวางการอนุมัติจัดซื้อจัดจาง
ระบบไฮดรอลิคขนาด ๑๖ นิ้ว
(รอยละ 50.00)
ขับดวยเครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา
๑๒๕ แรงมา พรอมอุปกรณ ๓๗ เครื่อ
งบประมาณ 249,750,000 บาท
24. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่
อยูระหวางขออนุมัติจัดซื้อ
ระบบไฮดรอลิคขนาด ๓๐ นิ้ว
(รอยละ 45.00)
ขับดวยเครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา
250 แรงมา พรอมอุปกรณ 10
เครื่อง
งบประมาณ 145,000,000 บาท

กคจ

25. โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา อยูระหวางดําเนินการ
และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา (รอยละ 74.50)
จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา
(ระยะที่ 2)

กบน

กบน

ตัวชี้วัด

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)

เปาหมาย

ไมเกิน ๒๑๐ นาที

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
งบประมาณ 90,550,000 บาท

26. คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
และดูงานเพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการปองกัน
และแกไขปญหาน้ําทวม
งบประมาณ 717,300 บาท
27. คาใชจายในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวางและระบบระบายน้ํา
อุโมงคทางลอดรถยนตถนน
พหลโยธิน-วัดลาดปลาเคา
งบประมาณ 50,000,000 บาท
28. คาใชจายในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวางและระบบระบายน้ํา
อุโมงคทางลอดรถยนตสุทธิสาร-ถนน
รัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย)
งบประมาณ 29,000,000 บาท

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ 100)

กรบ

อยูระหวางขั้นตอนลงนามสัญญา
จาง
(รอยละ 48.00)

กบน

อยูระหวางขั้นตอนเตรียมการ
กอสราง
(รอยละ 50.00)

กบน

ตัวชี้วัด

๖. ความยาวคลองที่ไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต)

เปาหมาย

๓๒ กิโลเมตร

ผลสําเร็จ

3๖.๖ กิโลเมตร

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
29. คาใชจายในการปรับปรุงระบบ อยูระหวางขั้นตอนเตรียมการ
ไฟฟาแสงสวางและระบบระบายน้ํา กอสราง
อุโมงคทางลอดรถยนตแยก
(รอยละ 50.00)
ประชาราษฎรบําเพ็ญ (ถนนรัชดาประชาราษฎรบําเพ็ญ)
งบประมาณ 9,000,000 บาท

หมายเหตุ
กบน

30. คาจางเหมาลางทําความสะอาด อยูระหวางดําเนินการ
ทอระบายน้ํา
(รอยละ ๙๘.00)
งบประมาณ 25,000,000 บาท

กรท

1. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ดําเนินการแลวเสร็จ
และสถานีสูบน้ําคลองหมื่นแชม และ ความยาว ๑๑,๗๐๐ เมตร
คลองรางขี้เหล็ก จากบริเวณคลอง (รอยละ 100)
ภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน
งบประมาณ ๕๑0,๐๐0,000 บาท

กรบ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
2. กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองราง อยูระหวางขั้นตอนลงนามในสัญญา ฝ2
ออรางแกวชวงจากถนนพหลโยธิน (รอยละ 45.00)
ถึงซอยพหลโยธิน ๖๕ แยก ๒
งบประมาณ 44,580,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงคลองสามเสน
จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กําหนดให
ไปทางถนนพระรามที่ 6
งบประมาณ 42,550,000 บาท
4. เรือไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย
ขนาด ๒x๘ เมตร พรอมเครื่องยนต
ติดทายเรือขนาดไมนอยกวา ๔๐
แรงมา ชนิด ๔ จังหวะ ๔๕ ลํา
งบประมาณ 40,500,000 บาท

๖. ความยาวคลองที่ไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต)

๓๒ กิโลเมตร

ดําเนินการแลวเสร็จ
ความยาว ๙๕๐ เมตร
(รอยละ 100)

กรบ

อยูระหวางการดําเนินการ
(รอยละ 40.00)

กรบ

5. รถงับผักตบชวา ความยาวแขนไม อยูระหวางการดําเนินการ
นอยกวา ๑๕ เมตร ประกอบดวย (รอยละ 40.00)
รถบรรทุก ๑๐ ลอ (ดีเซล) ขนาด ๖
สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไมนอยกวา
๒๔๐ แรงมา ๕ คัน
งบประมาณ 47,300,000 บาท

กรบ

ตัวชี้วัด

๖. ความยาวคลองที่ไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต)

เปาหมาย

๓๒ กิโลเมตร

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
6. เรือไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย
ขนาด ๒x๖ เมตร พรอมเครื่องยนต
ติดทายเรือขนาดไมนอยกวา ๔๐
แรงมา ชนิด ๔ จังหวะ ๒๑ ลํา
งบประมาณ 15,750,000 บาท
7. ขุดลอกคลองน้ําแกวจากคลอง
พญาเวิกถึงคลองลาดพราว
งบประมาณ 3,510,000 บาท

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการดําเนินการ
(รอยละ 40.00)

หมายเหตุ
กรบ

ดําเนินการแลวเสร็จ
ความยาว ๒,๓๕๐ เมตร
(รอยละ 100)

กรบ

8. ขุดลอกคลองพญาเวิกจากคลอง ดําเนินการแลวเสร็จ
บางซื่อถึงสุดคลองบริเวณถนน
ความยาว ๑,๘๐๐ เมตร
ลาดพราว
(รอยละ 100)
งบประมาณ 2,070,000 บาท

กรบ

9. ขุดลอกบึงมักกะสันจากบอสูบน้ํา - ยกเลิกโครงการ
ดานถนนราชปรารภถึงถนนอโศกดินแดง
งบประมาณ 8,258,000 บาท

กรบ

ตัวชี้วัด

๖. ความยาวคลองที่ไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต)

เปาหมาย

๓๒ กิโลเมตร

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
10. ขุดลอกคูน้ําสวนรถไฟจากบึงรับ
น้ําที่ 1 ถึงจุดที่กําหนดให
งบประมาณ 2,933,000 บาท

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร
(รอยละ 100)

หมายเหตุ
กรบ

11. ขุดลอกคลองบางอายจากคลอง อยูระหวางดําเนินการ
พระยาราชมนตรีถึงคลองสิรินธร ความยาว ๕,๕๐๐ เมตร
งบประมาณ 2,510,000 บาท
(รอยละ ๑๐0)

กรบ

12. ขุดลอกคลองวัดใหมภาวนา
จากคลองบางกอกนอยถึงคลอง
บางขุนนนท
งบประมาณ 1,640,000 บาท

อยูระหวางดําเนินการ
ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร
(รอยละ ๑๐๐)

กรบ

13. ขุดลอกคลองสวนหลวงจาก ดําเนินการแลวเสร็จ
ถนนพระรามที่ 4 ถึงคลองนางหงษ ความยาว ๑,๔๕๐ เมตร
งบประมาณ 2,045,000 บาท
(รอยละ 100)

กรบ

ตัวชี้วัด

๗. รอยละความสําเร็จของการ
จัดการสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําในคลอง
เปาหมาย (ผลผลิต)

เปาหมาย

รอยละ ๖๐

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
14. ขุดลอกคลองไผสิงโตจากถนน ดําเนินการแลวเสร็จ
ความยาว ๖๐๐ เมตร
วิทยุถึงทางดวนพิเศษ
(รอยละ 100)
งบประมาณ 888,000 บาท

หมายเหตุ
กรบ

15. ขุดลอกคลองครุจากคลองลํา
เกร็ดถึงคลองแสนแสบ
งบประมาณ 9,277,000 บาท

อยูระหวางดําเนินการ
ความยาว ๖,๗๕๐ เมตร
(รอยละ ๑๐0)

กรบ

16. ขุดลอกคลองลําเกร็ดจากคลอง อยูระหวางดําเนินการ
ครุถึงคลองบางชัน
ความยาว ๒,๒๐๐ เมตร
งบประมาณ 6,870,000 บาท
(อยละ ๗๗)

กรบ

1. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจแนว ดําเนินการแลวเสร็จ
เขตคลองสาธารณะในพื้นที่
(รอยละ 100)
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 12,730,850 บาท

กรบ

ตัวชี้วัด

๘. จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการน้ํา ที่ไดรับการ
พัฒนา (ผลผลิต)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

จํานวน ๑ ระบบ จํานวน ๑ ระบบ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การสนับสนุนดานงบประมาณ
- ผูบริหารกรุงเทพมหานครผลักดัน และใหความสําคัญ
- เจาหนาที่ และบุคลากรมีความสามารถและใหความสําคัญกับตัวชี้วัด
- หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนใหความรวมมือ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2. กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตู อยูระหวางดําเนินการ
ระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบั (รอยละ 64.37)
คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื
จากบริเวณเขื่อนดินอุโมงคยักษ
พระรามเกา-รามคําแหงไปทางประตู
ระบายน้ํา คลองสองสายใต
งบประมาณ 246,750,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

หมายเหตุ
กรบ

1. งานจัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทํา
แผนที่ความเสี่ยงน้ําทวมและดัชนี
ความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ
งบประมาณ – บาท

กสน

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 1 ระบบ

ปญหา อุปสรรค
- ไมมี
หลักฐานอางอิง
- ตารางสรุประยะเวลาในการแกไขปญหาน้ําทวม
- ตารางสรุปความยาวคลองที่ไดรับการฟนฟู
- สรุปรายงานผลการดําเนินการจัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําแผนที่ความเสี่ยงน้ําทวมและดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหนี้ผูกผันตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกฟน 1
2
3
4
5
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.1.1
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.1.2
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
0.4 0.8 1.2 1.6 2
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.1.3
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + - 1 คะแนนการจัดทํางบ ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําไดจริง
1 2 3 4 5
(คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.2.1
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําป
2560 ทันเวลาและถูกตอง
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
1
2
3
4
5
ที่ทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.2.2
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ผลคะแนนความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ≤ 80 85
90
95
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก (รอยละ)

2.3
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

5
100

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :

เบอรโทรศัพท :

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.25 ตอ 1 คะแนน

0

ระดับคะแนน
1
2
3
4
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับ
≤6 6.25 6.5 6.75
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
3.1
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

5
7
คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (รอยละ) 90 95 10 10 110
0 5
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ําหนัก
3.2
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
3.3
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

1

2

ผลการดําเนินงาน

3

4

คะแนนที่ได

5
คาคะแนนถวงน้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ ≤60
70
80
90
เสริมสรางธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
4.1
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

5
100

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย
60 70 80 90 100
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ําหนัก
4.2.1
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอรโทรศัพท :
ตําแหนง :
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ ลดลง ลดลง คงที่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
5
2.5
0
2.5
5
ของบุคลากรในหนวยงาน (รอยละคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ของบุคลากรในหนวยงานที่มีแนวโนมการพัฒนาเขาสู
เกณฑปกติ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ําหนัก
4.2.2
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :

