
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการระบายน้ํา 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 1 ช่ือตัวช้ีวัด :  รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :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 : สวนท่ี 1 (รอยละ 20)  และสวนท่ี 2 (รอยละ 80) 
 

สวนท่ี  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 20)     
องคประกอบ รอยละ ผลงาน รายละเอียดผลการดําเนินการ  

1. การวางแผน 
  

12 รอยละ ๑๒ 
ดําเนินการตามคูมือประเมินผล 

2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
  

4 รอยละ ๔ ดําเนินการตามคูมือประเมินผล 

3. การติดตามและประเมินผล 
      

4 รอยละ ๔  ดําเนินการตามคูมือประเมินผล 

 
ผลการประเมิน :  (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึก) 

องคประกอบ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได 

1. การวางแผน 
 

12  

2. การแปลงแผนไปสูกาปฏิบัติ      
 

4  

3. การติดตามและประเมินผล 
 

4  

รวม 20  
 

 



  
 
 

 

 
 

     สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  (รอยละ 80)  
 

สรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  

    

 (1) 
ลําดับท่ี 

ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

  (5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)

          คะแนนเต็ม 

  X 100 
     (3) 

 

คะแนนที่ได 

1 
 
 

รอยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) ไมนอยกวา 2.0 
มิลลิกรัมตอลิตร (ผลลัพธ) 

รอยละ 55 รอยละ  61 110 ๕ ๕ 

2 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 
ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 1.5 รอยละ 2.3 153.33 ๕ ๕ 



  
 
 

 

 
 

 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

  (5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)

          คะแนนเต็ม 

  X 100 
     (3) 

 

คะแนนที่ได 

3 รอยละของปริมาณน้ําท่ีผาน
การบําบัดถูกนํากลับมาใช
ประโยชน(ผลลัพธ) 

รอยละ 6.0 รอยละ 6.5 108 ๕ ๕ 

๔ ความสามารถรองรับปริมาณ 
น้ําหลากและน้ําหนุนท่ีความสูง   
+๓.๐๐๐ ม.รทก. (ผลลัพธ)   
 

รอยละ ๙๐ ของความยาว
แนวริมแมน้ําเจาพระยา 
คลองบางกอกนอยและ
คลองมหาสวัสดิ์ 

รอยละ 100 100 5 5 

๕ ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 
๑๐๐ มิลลิเมตรตอชั่วโมง 
(ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

ไมเกิน ๒๑๐ 
นาที 

 

100 5 5 

๖ ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ํา
ไดดี (ผลผลิต) 
 

๓๒ กิโลเมตร 
 

3๖.๖ 
กิโลเมตร  

 

100 5 5 



  
 
 

 

 
 

 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

  (5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)

          คะแนนเต็ม 

  X 100 
     (3) 

 

คะแนนที่ได 

๗ รอยละความสําเร็จของการ
จัดการสิ่งปลูกสรางท่ีรุกล้ําใน
คลองเปาหมาย (ผลผลิต)                        

รอยละ ๖๐ 
 

รอยละ 
82.19 

100 5 5 

๘ จํานวนระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการน้ํา ท่ีไดรับ
การพัฒนา (ผลผลิต)                       

จํานวน  ๑ ระบบ 
 

จํานวน ๑ 
ระบบ 

 

100 5 5 

                                                                                                                                                 รวม
คะแนน 

 

 

     รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้นจํานวน.....๘......ตัว   ไดคะแนน .................... คะแนน   

 

 

 

 



  
 
 

 

 
 

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย (ณ วันที่ 30 ส.ค. 61) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1. รอยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา 
(DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (ผลลัพธ) 

รอยละ 55 61 1. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลอง
และแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ DO 
ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) 
 
 
 
2. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ํา
และฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลัก
ตามศาสตรพระราชา (น้ําดีไลน้ํา
เสีย) (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2.0 
มิลลิกรัม/ลิตร) 
 
 
 
 
3.งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO 
ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) 

- ดําเนินการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําท้ังหมด 300 จุด โดย
จุดท่ีมีคามากกวาหรือเทากับ 2.0 
มิลลิกรุมตอลิตร จํานวน 182 จุด              
คิดเปนรอยละ 61 
 
- แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขต
กรงุเทพมหานครและในเทศกาล
ลอยกระทง ประจําป พ.ศ. 2560 
– พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาการเนาเสียของ
คลองในเขตกรงุเทพมหานครใน
ระยะสั้นและเพ่ือรองรับการปองกัน
น้ําทวม 
 
- ดําเนินการขุดลอกแลวเสร็จคิด
เปนรอยละ 91.94% 
 
 

 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

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

รอยละ 1.5  รอยละ  2.3 1. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลอง
และแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ 
BOD ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร) 
 
 
2. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ํา
และฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลัก
ตามศาสตรพระราชา (น้ําดีไล     
น้ําเสีย) (สําหรับ BOD ไมเกิน 4.0 
มิลลิกรัม/ลิตร) 
 
 
 
3.งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD  
ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร) 
  

- ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ท้ังหมด 300 จุด พบวา มีคา
ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4 
มิลลิกรัม/ลิตร  คิดเปนรอยละ 2.3 
- แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขต
กรงุเทพมหานครและในเทศกาล
ลอยกระทง ประจําป            
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561     
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือแกไขปญหา
การเนาเสียของคลองในเขต
กรุงเทพมหานครในระยะสั้นและ
เพ่ือรองรับการปองกันน้ําทวม 
- ดําเนินการขุดลอกแลวเสร็จคิด
เปนรอยละ 91.94% 
 

 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. รอยละของปริมาณน้ําท่ีผานการ
บําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน
(ผลลัพธ) 

รอยละ 6.0   รอยละ  6.5 1.  การกําหนดแนวทางการนํา     
น้ําท่ีผานการบําบัดมาใชประโยชน  
ใน เชิงพาณิชย 
2. งานรวบรวมสถิติขอมูลการนํา
น้ําท่ีผานการบําบัดจากโรงควบคุม
คุณภาพน้ํากลับมาใชประโยชน 
 

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง
สงิหาคม 2561 มีการใชน้ําท่ีผาน
การบําบัดแลว จํานวน  
18,199,507  ลบ.ม. จาก
ปริมาณน้ําท่ีบําบัดไดท้ังหมดของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ  
8 แหง จํานวน 281,351,562 
ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 6.5 
 

 

๔. ความสามารถรองรับปริมาณน้ํา
หลากและน้ําหนุนท่ีความสูง    
+๓.๐๐๐ ม.รทก. (ผลลัพธ)   
 

รอยละ ๙๐ ของ
ความยาวแนวริม
แมน้ําเจาพระยา 
คลองบางกอกนอย
และคลองมหาสวัสดิ์ 

รอยละ 100 1. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ํา
ทวมริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณซอย
ราษฎรบูรณะ 3 
งบประมาณ 4,870,000 บาท 
 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 89.09) 

ฝ3 

   2. โครงการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปองกันน้ําทะเล
หนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย 
งบประมาณ 150,000,000 บาท 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 90) 

กบน. 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 
 
 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย (กอสรางสถานีสูบน้ําและ
เข่ือน ค.ส.ล. คลองระหาญ) 
งบประมาณ 30,000,000 บาท  
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 83.35) 

ฝ3 

   2. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
คลองจิกมหาดไทยตอนคลองจั่น 
(ครั้งท่ี 2) 
งบประมาณ 9,500,000 บาท 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
(รอยละ ๑๐๐) 

ฝ2 

   3. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองเสือนอย 
งบประมาณ 45,000,000 บาท 

อยูระหวางข้ันตอนลงนามสัญญา
จาง 
(รอยละ 48.00) 

กบน 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   4. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิต 
ฝงขาเขา 
งบประมาณ 38,000,000 บาท 
 

อยูระหวางข้ันตอนอนุมัติจาง 
(รอยละ 45.00) 

กบน 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

 5. กอสรางระบบระบายน้ําซอยแจง
วฒันะ ๕ จากถนนแจงวัฒนะถึง
คลองเปรมประชากร 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
 

อยูระหวางข้ันตอนเตรียมงาน
กอสราง 
(รอยละ 50) 
 

กรท 

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

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ ๘๕) 

กรท 

   7. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ําถนน
เพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย 
งบประมาณ 21,000,000 บาท 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ ๗๐) 

กรท 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   8. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนจันทน 
งบประมาณ36,673,600 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
4,158,000 (งบ กทม.สมทบ)  
 

อยูระหวางข้ันตอนการขอเห็นชอบ
กระทรวงมหาดไทย  
(รอยละ ๑๕) 
 

กรท 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

 9. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร 
งบประมาณ 17,463,600 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
1,980,000 บาท (งบ กทม.
สมทบ)  
 

อยูระหวางข้ันตอนการขออนุมัติ
กรมศิลปากร ขุดคนโบราณคดี 
(รอยละ ๑๕) 
 

กรท 

   10. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนสุวินทวง 
งบประมาณ 14,542,400 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
1,648,800 บาท (งบ กทม.
สมทบ) 
  

อยูระหวางข้ันตอนการขออนุมัติ
จาง 
(รอยละ ๕๐) 
 

กรท 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   11. กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอม
ทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประ
ระบายน้ําหนองจอกถึงสุดเขต กทม. 
และคลองนครเนื่องเขตจากคลอง
แสนแสบถึงบรเิวณคลองหลวงแพง 
งบประมาณ 107,856,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 78.76) 
 

กรบ 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

 12. โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 
งบประมาณ 64,775,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ ๕๙) 
 

บริหาร 

   13. กอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนศรีอยุธยา
และถนนพระรามที่ 6 
งบประมาณ 223,334,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 6๐) 
 

กรท 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   14.กอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนพหลโยธิน
บริเวณแยกเกษตรศาสตร 
งบประมาณ 115,908,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 6๐) 
 

กรท 

   15.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
งบประมาณ 90,591,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ ๕๔) 
 

กพล 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

 16.โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
งบประมาณ 151,680,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 62.50) 

บริหาร 

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

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 95.00) 

กรท 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

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

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 62.50) 

บริหาร 

   19. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนน 
สุขุมวิท 14 
งบประมาณ 29,304,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

อยูระหวางเตรียมการประกวด
ราคาครั้งท่ี ๒ 
(รอยละ 10.00) 

กพล 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

 20. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนน 
สุขุมวิท 39 
งบประมาณ 105,284,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 52.00) 

กพล 

   21.กอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมนราธิวาส
นครินทร 17 และถนนสวนพลู 
งบประมาณ 27,650,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 80.00) 

กรท 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   22. โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนน
สุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
งบประมาณ 98,061,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 53.08) 

กพล 

   23. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนท่ี
ระบบไฮดรอลิคขนาด ๑๖ นิ้ว  
ขับดวยเครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา 
๑๒๕ แรงมา พรอมอุปกรณ ๓๗ เครื่อ 
งบประมาณ 249,750,000 บาท 

อยูระหวางการอนุมัติจัดซ้ือจัดจาง
(รอยละ 50.00) 
 

กคจ 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

 24. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนท่ี
ระบบไฮดรอลิคขนาด ๓๐ นิ้ว  
ขับดวยเครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา 
250 แรงมา พรอมอุปกรณ 10 
เครื่อง 
งบประมาณ 145,000,000 บาท 
 

อยูระหวางขออนุมัติจัดซ้ือ 
(รอยละ 45.00) 
 

กบน 

   25. โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา
จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา 
(ระยะท่ี 2) 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 74.50) 

 กบน 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

งบประมาณ 90,550,000 บาท 

   26. คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
และดูงานเพ่ือเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการปองกัน
และแกไขปญหาน้ําทวม 
งบประมาณ 717,300 บาท 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
(รอยละ 100) 

กรบ 

   27. คาใชจายในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวางและระบบระบายน้ํา
อุโมงคทางลอดรถยนตถนน
พหลโยธิน-วัดลาดปลาเคา 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 

อยูระหวางข้ันตอนลงนามสัญญา
จาง 
(รอยละ 48.00) 
 

กบน 

๕. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

ไมเกิน ๒๑๐ นาที 
 

 28. คาใชจายในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวางและระบบระบายน้ํา
อุโมงคทางลอดรถยนตสุทธิสาร-ถนน
รัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย) 
งบประมาณ 29,000,000 บาท 
 

อยูระหวางข้ันตอนเตรียมการ
กอสราง 
(รอยละ 50.00) 

กบน 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   29. คาใชจายในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวางและระบบระบายน้ํา
อุโมงคทางลอดรถยนตแยก
ประชาราษฎรบําเพ็ญ (ถนนรัชดา-
ประชาราษฎรบําเพ็ญ) 
งบประมาณ 9,000,000 บาท 
 

อยูระหวางข้ันตอนเตรียมการ
กอสราง 
(รอยละ 50.00) 

กบน 

   30. คาจางเหมาลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํา 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ ๙๘.00) 

กรท 

๖. ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต) 

๓๒ กิโลเมตร 
 

3๖.๖ กิโลเมตร  
 

1. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. 
และสถานีสูบน้ําคลองหม่ืนแชม และ
คลองรางข้ีเหล็ก จากบริเวณคลอง
ภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน 
งบประมาณ ๕๑0,๐๐0,000 บาท 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ความยาว ๑๑,๗๐๐ เมตร 
(รอยละ 100) 

กรบ 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   2. กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองราง
ออรางแกวชวงจากถนนพหลโยธิน 
ถึงซอยพหลโยธิน ๖๕ แยก ๒ 
งบประมาณ 44,580,000 บาท 
 

อยูระหวางข้ันตอนลงนามในสัญญา
(รอยละ 45.00) 
 

ฝ2 

   3. โครงการปรับปรุงคลองสามเสน
จากถนนพหลโยธินถึงจุดท่ีกําหนดให
ไปทางถนนพระรามที่ 6 
งบประมาณ 42,550,000 บาท 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ความยาว ๙๕๐ เมตร 
(รอยละ 100) 

กรบ 

   4. เรือไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย
ขนาด ๒x๘ เมตร พรอมเครื่องยนต
ติดทายเรือขนาดไมนอยกวา ๔๐ 
แรงมา ชนิด ๔ จงัหวะ ๔๕ ลํา 
งบประมาณ 40,500,000 บาท 
 

อยูระหวางการดําเนินการ 
(รอยละ 40.00) 

กรบ 

๖. ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต) 

๓๒ กิโลเมตร 
 

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

อยูระหวางการดําเนินการ 
(รอยละ 40.00) 

กรบ 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   6. เรือไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย
ขนาด ๒x๖ เมตร พรอมเครื่องยนต
ติดทายเรือขนาดไมนอยกวา ๔๐ 
แรงมา ชนิด ๔ จงัหวะ ๒๑ ลํา 
งบประมาณ 15,750,000 บาท 

อยูระหวางการดําเนินการ 
(รอยละ 40.00) 

กรบ 

   7. ขุดลอกคลองน้ําแกวจากคลอง
พญาเวิกถึงคลองลาดพราว 
งบประมาณ 3,510,000 บาท 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ความยาว ๒,๓๕๐ เมตร 
(รอยละ 100) 

กรบ 

   8. ขุดลอกคลองพญาเวิกจากคลอง
บางซ่ือถึงสุดคลองบริเวณถนน
ลาดพราว 
งบประมาณ 2,070,000 บาท 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ความยาว ๑,๘๐๐ เมตร 
(รอยละ 100) 

กรบ 

๖. ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต) 

๓๒ กิโลเมตร 
 

 9. ขุดลอกบึงมักกะสันจากบอสูบน้ํา
ดานถนนราชปรารภถึงถนนอโศก-
ดินแดง 
งบประมาณ 8,258,000 บาท 
 

- ยกเลกิโครงการ กรบ 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   10. ขุดลอกคูน้ําสวนรถไฟจากบึงรับ
น้ําท่ี 1 ถึงจุดท่ีกําหนดให 
งบประมาณ 2,933,000 บาท 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
(รอยละ 100) 

กรบ 

   11. ขุดลอกคลองบางอายจากคลอง
พระยาราชมนตรีถึงคลองสิรินธร 
งบประมาณ 2,510,000 บาท 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
ความยาว ๕,๕๐๐ เมตร 
(รอยละ ๑๐0) 

กรบ 

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

อยูระหวางดําเนินการ 
ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
(รอยละ ๑๐๐) 

กรบ 

๖. ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ําได
ดี (ผลผลิต) 

๓๒ กิโลเมตร 
 

 13. ขุดลอกคลองสวนหลวงจาก
ถนนพระรามท่ี 4 ถึงคลองนางหงษ 
งบประมาณ 2,045,000 บาท 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ความยาว ๑,๔๕๐ เมตร 
(รอยละ 100) 

กรบ 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   14. ขุดลอกคลองไผสิงโตจากถนน
วิทยุถึงทางดวนพิเศษ 
งบประมาณ 888,000 บาท 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ความยาว ๖๐๐ เมตร 
(รอยละ 100) 

กรบ 

   15. ขุดลอกคลองครจุากคลองลาํ
เกรด็ถึงคลองแสนแสบ 
งบประมาณ 9,277,000 บาท 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
ความยาว ๖,๗๕๐ เมตร 
(รอยละ ๑๐0) 

กรบ 

   16. ขุดลอกคลองลําเกร็ดจากคลอง
ครุถึงคลองบางชัน 
งบประมาณ 6,870,000 บาท 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
ความยาว ๒,๒๐๐ เมตร 
(อยละ ๗๗) 

กรบ 

๗. รอยละความสําเร็จของการ
จัดการสิ่งปลูกสรางท่ีรุกล้ําในคลอง
เปาหมาย (ผลผลิต)                        

รอยละ ๖๐ 
 

 1. โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจแนว
เขตคลองสาธารณะในพ้ืนท่ี
กรงุเทพมหานคร 
งบประมาณ 12,730,850 บาท 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
(รอยละ 100) 

กรบ 



  
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   2. กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และประตู
ระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบั 
คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื 
จากบริเวณเข่ือนดินอุโมงคยักษ
พระรามเกา-รามคําแหงไปทางประตู
ระบายน้ํา คลองสองสายใต 
งบประมาณ 246,750,000 บาท 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 
 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
(รอยละ 64.37) 

กรบ 

๘. จํานวนระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการน้ํา ท่ีไดรับการ
พัฒนา (ผลผลิต)                       

จํานวน   ๑ ระบบ 
 

จํานวน ๑ ระบบ 1. งานจัดเตรียมขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนท่ีความเสี่ยงน้ําทวมและดัชนี
ความเสี่ยงในพ้ืนท่ีเขตจุดวิกฤติ 
งบประมาณ – บาท  

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 1 ระบบ  

กสน 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
- การสนับสนุนดานงบประมาณ  
- ผูบริหารกรุงเทพมหานครผลักดัน และใหความสําคัญ  
- เจาหนาท่ี และบุคลากรมีความสามารถและใหความสําคัญกับตัวชี้วัด  
- หนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนใหความรวมมือ  
 



  
 
 

 

 
 

ปญหา อุปสรรค 
- ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง 
- ตารางสรุประยะเวลาในการแกไขปญหาน้ําทวม 
- ตารางสรุปความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู 
- สรุปรายงานผลการดําเนินการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือจัดทําแผนท่ีความเสี่ยงน้ําทวมและดัชนีความเสี่ยงในพ้ืนท่ีเขตจุดวิกฤติ  
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
-               

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหนี้ผูกผันตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกฟน  1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.1     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม     

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

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 : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.2     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

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 : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.3     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 

                     2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง   

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
                      ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + - 1 คะแนนการจัดทํางบ ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํางบการเงินท่ีทําไดจริง  
(คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.2.1     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 

                     2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน   
               ประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง  

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน 
ท่ีทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 

1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.2.2     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
                              ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ≤ 80 85 90 95 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
2.3     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 

                                 0ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.25 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

≤6 6.25 6.5 6.75 7 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
3.1     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
               ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (รอยละ) 90 95 10

0 
10
5 

110 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.2     
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.3 ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
                             ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
 

ระดับความพึงพอใจ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.3     
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล                                    

                     เพ่ือพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

≤60 70 80 90 100 

 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.1     
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

        4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

                และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
                          ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

60 70 80 90 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
4.2.1     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

        4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

ตําแหนง : 

เบอรโทรศัพท : 

เกณฑการใหคะแนน : 
                         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน (รอยละคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ของบุคลากรในหนวยงานท่ีมีแนวโนมการพัฒนาเขาสู
เกณฑปกติ)               

ลดลง 
5    

ข้ึนไป 

ลดลง 
2.5 

 

คงท่ี 
0 
 

เพ่ิมข้ึน 
2.5 

 

เพ่ิมข้ึน 
5    

ข้ึนไป 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
4.2.2     

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
 
 

 


	                                 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.25 ต่อ 1 คะแนน

