แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักการระบายน้ํา
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินการ

หน่วย
วัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินการ

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก

ร้อยละ

60

60

70

80

90

100

99.879

4.987

2.992

2.1 ร้อยละความสําเร็จของการ
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ ใช้จา่ ยงบประมาณ
ของการปฏิบัติ
2.2 ความสําเร็จของการจัดทํา
ราชการ
งบการเงิน และรายงานสรุปยอด
ทรัพย์สินประจํา (งบทรัพย์)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ

7

60

70

80

90

100

33.729

1.000

0.070

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ

(1.5)

20

40

60

80

100

100.000

5.000

0.075

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(แบบฟอร์มของกองทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ)

ร้อยละ

(1.5)

20

40

60

80

100

100.000

5.000

0.075

3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการ
มิติที่ 3
จัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก
คุณภาพการ
ปฏิบัติราชการ ประชาชน/ผู้รับบริการ

ร้อยละ

7

50

60

70

80

90

80.000

4.000

0.280

3.2 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

ร้อยละ

7

80

85

90

95

100

100.000

5.000

0.350

3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริการ

ร้อยละ

6

1

2

3

4

5

3.840

3.840

0.230

4.1 ร้อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูล

ร้อยละ

6

20

40

60

80

100

90.000

4.500

0.270

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

ร้อยละ

4

1

2

3

4

5

5.000

5.000

0.200

มิติ

มิติที่ 1
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

มิติที่ 4 การ
พัฒนา
องค์การ

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของหน่วยงาน

3

ขึ้นไป

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด
รวม

หน่วย
วัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
100

1

2

3

4

5

ผลการดําเนินการ
ผลการ
ดําเนินการ

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
4.542

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ 1 ชือ่ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายเกียรติศกั ดิ์ รัตนนิล
ตําแหน่ง : นายช่างโยธาชํานาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์: 02 203 2626
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน

1
60

2
70

3 4
80 90

5
100

*กรณีมีผลการดําเนินงานต่าํ กว่า 60 คะแนน จะมีคา่ ระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชีว้ ัด
มิติที่ 1

น้ําหนัก (ร้อยละ)
60

ผลการดําเนินงาน
99.879

คะแนนที่ได้
4.987

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
2.992

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน (ภาพรวม) :
- ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุน

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน (ภาพรวม) :
- ติดบ้านรุกล้ํา
- พื้นที่ก่อสร้างติดแนวสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคใต้ดิน
- ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)
สรุปผลการดําเนินงานตัวชีว้ ดั ในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
(1)
ลําดับที่

1

2

3

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จในการจัดทํา
มีฐานข้อมูล
มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้ประกอบการ
แหล่งกําเนิดน้ําเสียในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งกําเนิด ที่เป็นแหล่งกําเนิด
(ตัวชีว้ ดั บูรณาการของสํานักงานเขต) น้ําเสีย 1 ฐานข้อมูล น้ําเสีย 1 ฐานข้อมูล
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ความสามารถในการป้องกันน้ําท่วม
ของพืน้ ที่ที่มีแนว
เนื่องจาก น้ําหลาก น้ําหนุนทีร่ ะดับ
ป้องกันน้ําท่วม
ความสูง + 3.00 ม.รทก.
ณ จุดตรวจวัดระดับน้ํา
ปากคลองตลาด (ผลลัพธ์)
ความสามารถระบายน้ํา
190 นาที
190 นาที
จากถนนสายหลักที่มีปญ
ั หา
น้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตก

(5)
ร้อยละความสําเร็จ
(4) x 100
(3)

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ 100

10

10.000

ร้อยละ 100

20

20.000

ร้อยละ 100

20

20.000

ให้ ข้อคิดเห็น [แส1]:

ข้อมูลจาก สจน.

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

(5)
ร้อยละความสําเร็จ
(4) x 100
(3)

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

4

ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
จัดการน้าํ ของกรุงเทพมหานคร
ความยาวคลองที่ได้รับ การ
บํารุงรักษาให้สามารถรองรับและ
ระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ร้อยละความสําเร็จในการก่อสร้าง
พื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่ง
รองรับน้ําฝน และน้ําหลากหรือพื้นที่
ชะลอน้ํา (แก้มลิง) (ผลผลิต)

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55.300

ร้อยละ 100

15

15.000

240 กิโลเมตร

238.065 กิโลเมตร

ร้อยละ 99.193

15

14.879

ร้อยละ 80

ร้อยละ 82.827

ร้อยละ 100

20

20.000

รวมคะแนน

99.879

5

6

หมายเหตุ (5) กรณีคาํ นวณได้เกินร้อยละ 100 ให้ระบุ ร้อยละ 100
รวมตัวชีว้ ดั ทั้งสินจํานวน 6 ตัว ได้คะแนน 99.879 คะแนน

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพืน้ ที่
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีฐานข้อมูล
มีฐานข้อมูล
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลระบบ
1. สํานักการระบายน้ําจัดทําแบบ
1. ความสําเร็จในการจัดทํา
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
บําบัดน้าํ เสียของผู้ประกอบการ
สํารวจข้อมูล และจัดประชุมซักซ้อม
ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ที่เป็นแหล่งกําเนิด ที่เป็นแหล่งกําเนิด
แนวทางการดําเนินการร่วมกับ
ที่เป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสียใน
น้ําเสีย 1 ฐานข้อมูล
น้ําเสีย 1
สํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร
โดยมีข้อมูลที่ปรากฎ
ฐานข้อมูล
2. สํานักการระบายน้ําเตรียมงาน
(ตัวชี้วดั บูรณาการของ
ในฐานข้อมูลครบทั้ง
ประมวลผล และออกแบบฐานข้อมูล
สํานักงานเขต)
50 เขต และมี
รวมถึงจัดทําแผนพัฒนาระบบ
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลให้สามารถ
3. สํานักงานเขตจัดส่งจํานวนและ
รายชื่อสถานประกอบการแต่ละ
เชื่อมโยงข้อมูล
ประเภทในพื้นที่เขตให้สํานักการ
ระหว่างหน่วยงานได้
ระบายน้ํา
4. สํานักงานเขตสํารวจและจัดทํา
ข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็น
แหล่งกําเนิดน้ําเสีย ตามแบบสํารวจ
แหล่งกําเนิดน้ําเสีย

หมายเหตุ

5. สํานักงานเขตประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ระบบบําบัดน้าํ เสีย และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของ
กรุงเทพมหานครให้แก่สถาน
ประกอบการ
6. สํานักงานเขตจัดส่งแบบสํารวจ
และรายงานผลข้อมูลการดําเนินงาน
ให้สํานักการระบายน้าํ
7. สํานักการระบายน้ําตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รบั จาก
สํานักงานเขต
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
สํานักงานเขตทั้ง 50 เขตให้ความร่วมมือในการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําให้สํานักงานเขตไม่สามารถดําเนินการสํารวจและรายงานผลได้ตามกําหนด เวลาเดิม
จึงส่งผลให้ต้องมีการขยายเวลาการดําเนินการออกไป ทําให้การจัดทําฐานข้อมูลอาจมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อย
หลักฐานอ้างอิง
1. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกําเนิดน้าํ เสียในกรุงเทพมหานคร

2. แบบสรุปข้อมูลการสํารวจและรายงานผลข้อมูลระบบบําบัดน้าํ เสียของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกําเนิดน้าํ เสีย ปีงบประมาณ 2563
3. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
4. รายงานสรุปผลข้อมูลแหล่งกําเนิดน้ําเสียในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพืน้ ที่
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 100
1. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริม ความยาวริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลอง
ร้อยละ 90
2. ความสามารถในการป้องกัน
บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มี
แม่นา้ํ เจ้าพระยา บริเวณชุมชน
ของพื้นที่ที่มีแนว
น้ําท่วมเนื่องจาก น้าํ หลาก
ความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความ
วัดภคินีนาถ
และน้ําหนุน ทีร่ ะดับความสูง + ป้องกันน้ําท่วม
3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัด
ยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8
ระดับน้ําปากคลองตลาด
กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติด
(ผลลัพท์)
อุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนทีต่ ิด
อุปสรรคได้ดําเนินการจัดเรียง
กระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และ
ส่วนริมน้ําที่เป็นพื้นที่เอกชนอีก
ประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดาํ เนินการ
จัดเรียงกระสอบทราย
และปี พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - 31
ส.ค. 63 รายงานจากระบบตรวจวัด
ระดับน้ํา ณ สถานีวัดระดับน้ําแม่น้ํา
เจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด
ใน 63)
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สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน
ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ที่มีคนั
ป้องกันน้ําท่วมถาวรและชัว่ คราว
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค

หลักฐานอ้างอิง
- กราฟแสดงระดับน้ําแม่นา้ํ เจ้าพระยา
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.2563
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
190 นาที
190 นาที
3. ความสามารถระบายน้าํ จาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้าํ ท่วม
ขังเนื่องจากฝนตก

 ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพืน้ ที่
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ําซอยพหลโยธิน 32 (เสนา รายงานผลการดําเนินงาน
นิคม) ตอนคลองลาดพร้าว
ทุกโครงการดําเนินการได้ตาม
2. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า
เป้าหมาย เนื่องจากไม่มีรายงาน
และขาออก ตอนคลองบางบัว (ฝั่งทิศเหนือ)
3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้าํ สภาพน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก
คลองบ้านหลาย
ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 4. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ํา
31 ส.ค.63
คลองบางนางจีน
5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ํา (ข้อมูลการรายงานสถิติการระบายน้าํ
คลองเตย
ในถนนสายหลักจากกองสารสนเทศ
6. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ํา
ระบายน้ํา)
คลองจิก
7. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ํา
คลองจิต
8. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า
และขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้)
9. ก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนราชวิถีและถนนขาว
และปรับปรุงบ่อสูบน้ําสังคโลกตอนลงแม่น้ํา
เจ้าพระยา
10. ปรับปรุงสถานีสบู น้ําปลายคลองพร้อมศรี
11. ปรับปรุงสถานีสบู น้ําปลายคลองสวัสดี ตอน
คลองแสนแสบ
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12.ปรับปรุงสถานีสบู น้ําข้าง มศว. ตอนคลองแสน
แสบ
13. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ํา คลอง
ลําพังพวย (นิด้า)

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
- พื้นที่ก่อสร้างติดแนวสาธารณูปโภคและแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน
หลักฐานอ้างอิง
- ตารางสรุประยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้าํ ท่วม
- ข้อมูลสถิติทบี่ ันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ํา
- เอกสารในการดําเนินงาน/ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
- หนังสือสํานักยุทธศาสตร์และประเมิณผล ด่วนที่สุดที่ กท 0520/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพืน้ ที่
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
4. ร้อยละความสําเร็จในการ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55.300 1. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบ
อยู่ระหว่างขั้นตอนดําเนินการอนุมัติ
จัดทําระบบสนับสนุนการ
การบริหารจัดการน้าํ เชิงรุก
จ้าง ความก้าวหน้าโครงการ คิดเป็น
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ
ร้อยละ 55.300
น้ําของกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
- การกําหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบมีความซับซ้อนมากประกอบกับต้องหาข้อมูลหลายด้านเพื่อจัดทํารายละเอียดของ TOR จึงทําให้เกิดความล่าช้า อีกทั้ง
การประชุมเพื่อจัดทํา TOR ไม่สะดวกเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทําให้มีการสับเปลีย่ นเวลาทํางานของคณะกรรมการฯ ทําให้การประชุมของคณะกรรมการฯ
ไม่มีความต่อเนื่อง
หลักฐานอ้างอิง
- เอกสารจัดทําร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)
- เอกสารจัดหาผู้รับจ้างและขออนุญาตจ้างในการจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้าํ การุงเทพมหานคร
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพืน้ ที่
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
240 กิโลเมตร
238.065 กิโลเมตร 1. คลองทีข่ ุดลอก
1. กําหนดขุดลอกคลอง 9 คลอง
5. ความยาวคลองที่ได้รับ การ
1.1 คลองช่องนนทรีจากถนน
ดําเนินการแล้วเสร็จ
บํารุงรักษาให้สามารถรองรับ
(ขุดลอก 23.795
สุรวงศ์ถึงสถานีสูบน้ําคลองช่องนนทรี รวมดําเนินการแล้วความยาว
และระบายน้าํ ได้ดี (ผลผลิต)
กิโลเมตร
ความยาว 4,235 เมตร
23.795 กิโลเมตร.
เปิดทางน้ําไหล
214.270 กิโลเมตร) 1.2 คลองจิตรมิตรมหาดไทย จาก 2. เปิดทางน้าํ ไหล ความยาว
สถานีสูบน้าํ คลองจิตรมิตรมหาดไทย 216.205 กิโลเมตร ดําเนินการแล้ว
ตอนคลองจั่นถึงสถานีสูบน้าํ คลองจิตร 214.270 กิโลเมตร
มิตรมหาดไทยตอนคลองแสนแสบ
ความยาว 1,800 เมตร
1.3 คลองผักหนาม จากคลอง
บางกอกน้อยถึงคลองบางยี่ขนั ความ
ยาว 1,200 เมตร
1.4 คลองวัดทองจากถนนสุทธาวาส
ถึงคลองชักพระ ความยาว 2,000
เมตร
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1.5 คลองขุนราชพินิจใจ จากคลอง
หัวกระบือถึงสถานีสูบน้าํ คลองขุนราช
พินิจใจ ความยาว 4,100 เมตร
1.6 คลองเจ้าคุณสิงห์
จากคลองทรงกระเทียม
ถึงซอยลาดพร้าว 87 และจากทางเข้า
หมู่บา้ นธารารมณ์ถึงคลองแสนแสบ
ความยาว 2,400 เมตร
1.7 คลองลําชะล่า จากคลองตาเร่ง
ถึงซอยรามอินทรา 58 ความยาว
2,000 เมตร
1.8 คลองชักพระจากคลองบางกอก
น้อยถึงคลองมอญ ความยาว 5,200
เมตร
1.9 คลองเจ้าอามจากคลองชักพระ
ถึงถนนบางขุนนนท์ ความยาว 800
เมตร
รวมความยาวขุดลอก 23,795 เมตร
2. คลองทีเ่ ปิดทางน้ําไหล

ตามแผนประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน
77 คลอง ความยาวประมาณ
216,205 เมตร
รวมความยาวทั้งสิ้น 240,000 เมตร

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
- อุปสรรคในการขนย้ายเครื่องจักรเข้าดําเนินการ
หลักฐานอ้างอิง
- รายงานผลดําเนินการ (แบบ สนน.02)
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพืน้ ที่
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1.อยู่ระหว่างดําเนินการ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 82.827 1. โครงการก่อสร้างแก้มลิง
6. ร้อยละความสําเร็จในการ
สวนเบญจกิติ
ก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟู
ตอกเสาเข็ม ติดตั้งแผงกันดิน บน –
2. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อม
ให้เป็นแหล่งรองรับน้ําฝน และ
ล่างและขุดลอก
ประตูระบายน้าํ เพื่อเป็นแก้มลิง
น้ําหลากหรือพืน้ ที่ชะลอน้าํ
ผลการดําเนินงานร้อยละ 98.116
หมู่บา้ นเฟรนชิพ
(แก้มลิง)
2.อยู่ระหว่างดําเนินการ
3. โครงการก่อสร้างแก้มลิงบึง
(ผลผลิต)
ตอกเสาเข็ม ติดตั้งแผงกันดิน บน –
สาธารณะลาดพร้าว 71
ล่างและขุดลอก
ผลการดําเนินงานร้อยละ 77.580
3.อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังบ่อสูบน้ํา
และสร้างระบบป้องกันดินพัง
ผลการดําเนินงานร้อยละ 72.785
เฉลีย่ ร้อยละ 82.827
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
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ปัญหา อุปสรรค

หลักฐานอ้างอิง
- เอกสารในการดําเนินงาน/ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์
ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 คะแนนต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
60

เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615

2
70

3
80

4
90

5
100

*กรณีมีผลการดําเนินงานต่าํ กว่า 60 คะแนน จะมีคา่ ระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่
2.1
7
33.729
1.000
0.070
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : เมื่อได้รับงบประมาณต้นปี หมวดรายจ่ายที่ได้รับเงินประจํางวดแล้วสามารถ
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายได้เลย แต่กรณีหมวดรายจ่ายทีต่ ้องขอรับเงินประจํางวดหรือรายการทีต่ ้องผ่านกระบวนการพัสดุ
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงตัง้ ฎีกาเบิกจ่ายได้

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 1. โครงการก่อสร้างหลายโครงการ ติดปัญหาอุปสรรคที่ทาํ ให้ไม่สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างได้ เช่น บ้านรุกล้ํา แนวสาธารณูปโภค จึงทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
2. การจัดทําสัญญาและการเบิกจ่ายประสบปัญหา การแพร่ระบาดเชือ้ COVID-19
และชะลอการก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะดําเนินการตาม
งบประมาณ ทําให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
หลักฐานอ้างอิง : - รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 (แบบ ง.401)
- รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง ประจําปีงบประมาณ 2563 (แบบ ง.402)

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วดั : 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจําปี
(งบทรัพย์สิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.1 การจัดทํางบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์
ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทํางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําได้จริง
20
40

3
60

4
80

5
100

* กรณีมผี ลการดําเนินงานต่ํากว่า 20 คะแนน จะมีคา่ ระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
ตัวชีว้ ัดที่
2.2.1
1.5
100.000
5.000
0.075
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : จัดทํางบการเงินประจําปีได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือบัญชีกรุงเทพมหานคร
ส่งให้กองบัญชี สํานักการคลัง ได้ภายในกําหนด

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 1. ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากผู้บริหาร
.
2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชี สํานักการคลัง

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 1. ส่วนราชการของหน่วยงานไม่รายงานทรัพย์สินสิ้นปีของส่วนราชการให้ฝา่ ยคลัง
ทําให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ MIS และให้เจ้าหน้าที่บัญชีชว่ ยตรวจสอบ จึงทําให้
สรุปยอดทรัพย์สินสิ้นปีเกิดความล่าช้า
2.รอข้อมูลทรัพย์สิน สิ้นปีจากเจ้าหน้าที่พัสดุ
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วดั : 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจําปี
(งบทรัพย์สิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์
ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทํางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2
คะแนนของการจัดทํารายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและ
20 40
งบทรัพย์สินประจําปีที่ทาํ ได้จริง (คะแนนการส่ง+คะแนนความถูกต้อง)

3
60

4 5
80 100

*กรณีมีผลการดําเนินงานต่าํ กว่า 20 คะแนน จะมีคา่ ระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
ตัวชีว้ ัดที่
น้ําหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได้
2.2.2
1.5
100.000
5.000
0.075
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : ส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปีให้กองบัญชี สํานักการคลัง ได้
ภายในกําหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 1. ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากผู้บริหาร
2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชี สํานักการคลัง
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : ส่วนราชการของหน่วยงานไม่รายงานทรัพย์สินสิ้นปีของส่วนราชการให้ฝ่ายคลัง
ทําให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ MIS และให้เจ้าหน้าที่บัญชีชว่ ยตรวจสอบ จึงทําให้
สรุปยอดทรัพย์สินสิ้นปีเกิดความล่าช้า
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วดั : 3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธิดารัตน์ ลาภธีรวุฒิ
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 097 079 1131

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้ง
90
50 60 70 80
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
ขึ้นไป
* กรณีมผี ลการดําเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 50 จะมีคา่ ระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
ตัวชีว้ ัดที่
น้ําหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได้
3.1
7
80.000
4.000
0.280
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแจ้งผลการตรวจสอบการดําเนินการตามตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง
ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผูร้ ับบริการ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วดั : 3.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายศิวตั ม์ ศรีเพ็ชร์พันธุ์
ตําแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรร (ส่วนฯธนบุรี)

เบอร์โทรศัพท์ : 0912356783

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)
80 85 90

4
95

5
100

*กรณีมีผลการดําเนินงานต่าํ กว่าร้อยละ 80 จะมีคา่ ระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชีว้ ัดที่
น้ําหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
3.2
7
100.000
5.000
0.350
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” เป็น
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสํานักการระบายน้ํา ที่ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อย่างครบถ้วน (โครงการนี้เป็นการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของสํานักการระบายน้ํา สํานักการจราจรและขนส่ง สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
สํานักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี และเขตบางกอกใหญ่)
1. สํ า รวจเส้ น ทางเดิ น เรื อ ระยะเวลาในการเดิ น เรื อ และถ่ า ยรู ป สภาพคลองบางกอกใหญ่
ก่อนดําเนินการ (ต่อยอดอดีต)
2. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ เพื่อกําหนด
แนวทางและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งวิธีรายงานผล (ต่อยอดอดีต)
3. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่ เพื่อกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งวิธีรายงานผล (ต่อยอดอดีต) ทั้งนี้ แผนการดําเนินงาน การบริหารจัดการเดินเรือ
เพื่อให้มีจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น และการรายงานผล เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของสํานักการจราจรและขนส่ง
และเป็นผู้ดําเนินการ
4. สํ านั กการระบายน้ํ า โดยกองระบบคลอง จั ด การสิ่ ง กี ด ขวางการเดิ น เรื อ ใต้ น้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเดินเรือ และเพื่อให้สํานักการจราจรและขนส่งสามารถก่อสร้างท่าเรือเพิ่มเติมได้ (ปรับปัจจุบัน)
ซึ่งงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ มีดังนี้

- ขุดลอกท้องคลองบริเวณท่าเทียบเรือที่เป็นอุปสรรคการเข้า – ออก ของเรือโดยสาร ให้ได้ระดับ
ขุดลอกที่ – 2.50 ม.รทก. (ระดั บน้ําทะเลปานกลาง) พร้อมนําเศษวัสดุ ต่าง ๆ ที่กีดขวางท่าเรื อโดยสาร ขึ้นจาก
คลอง จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือตลาดพลู ท่าเรือวัดอินทาราม และท่าเรือวัดกัลยาณมิตร
- ถอนเสาไม้ที่คลองบางกอกใหญ่ ดําเนินการได้ 470 ต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและ
เพื่ อ ให้ สํ านั กการจราจรและขนส่ งสามารถก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ เพิ่ ม ได้ แ ละปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ค ลองบางกอกใหญ่
ให้เรียบร้อยสวยงาม
5. กํ าจั ดขยะและวั ชพื ช ตามแนวทางความร่ วมมื อกั บสํ านั กงานเขตพื้ นที่ 3 สํ านั กงานเขต ได้แก่
สํานักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี และเขตบางกอกใหญ่ ดําเนินการติดตั้งตะแกรงดักขยะในคลองสาขา (ปรับปัจจุบัน)
- สํานักการระบายน้ํา โดยกองระบบคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองบางกอกใหญ่
และคลองสายหลั ก ที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต่ อ เชื่อ มกั บ คลองบางกอกใหญ่ จํ า นวน 12 คลอง (คลองด่าน
คลองบางจาก คลองบางน้ําชน คลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก คลองบางไส้ไก่ คลองบุปผาราม คลองภาษีเจริญ
คลองมอญ คลองวังเดิม คลองสําเหร่ และคลองบางสะแก) และคลองชักพระ
- สํานักงานเขตภาษีเจริญ จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิด ชอบ
ที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จํานวน 6 คลอง (คลองข้างโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณ คลองตาขาว คลองบางไผ่
ตะวันออก คลองแยกคลองบางกอกใหญ่ คลองสวน (ภาษีเจริญ) และคลองลํากระโดง สน.บางเสาธง)
- สํานักงานเขตธนบุรี จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับ
คลองบางกอกใหญ่ 4 คลอง (คลองวัดกัลยาณ์ คลองศรีภูมิ คลองสุเหร่าสวนพลู และคลองวัดอินทาราม)
- สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ เก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ ทั้งหมด 28 คลอง ต่อเนื่องจากการดําเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ คลองวัดสังข์กระจาย
คลองวัดดีดวด คลองซอยกิตติกมล คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 คลองบางลําเจียกน้อย และลํากระโดงข้างวัดสังข์
กระจาย เป็นต้น
6. สํานักการระบายน้ํา โดยกองระบบคลอง ขุดลอกคลองชักพระจากคลองมอญถึงคลองบางกอกน้อย
ความยาว 5,200 เมตร แล้วเสร็จ และกําจัดสิ่งกีดขวางการเดินเรือตลอดแนวคลองชักพระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ําและการเดินเรือ

7. ติดตามและประเมินผลโครงการ
สถิติปริมาณขยะและวัชพืชทีจ่ ัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ (ตัน)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2563
2562
2561
2560
1. ปริมาณขยะวัชพืช 352.27
668.58
434.00
454.00
ในคลองบางกอก
ใหญ่มีปริมาณลด
น้อยลง 20 ตัน ใน
ปีงบประมาณ 2563
2. สิ่งกีดขวางการ ดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100
เดินเรือใต้น้ําได้รับ
การแก้ไขร้อยละ100

ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 –
สิงหาคม 2563

ตุลาคม 2562 –
ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : รวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
อนึ่ง จากผลการดําเนินงานและการประเมิน ผลโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานสามารถ
ดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองตัวชี้วัด
ทั้งนี้จากสถิติปริมาณขยะและวัชพืชที่จัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ ก่อนดําเนินโครงการฯ (พ.ศ. 2562) มีปริมาณขยะ
668.58 ตัน และเมื่อดําเนินโครงการฯ (พ.ศ. 2563) ปริมาณขยะลดลงเป็น 352.27 ตัน ปริมาณขยะลดลง
มากถึง 316.31 ตัน (ค่าเป้าหมาย 20 ตัน) ดังนั้นหากนําแนวทางการดําเนินงานของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสํานักการระบายน้ํา ข้างต้น ไปต่อยอดใช้กับคลองสายหลักอื่น ๆ
ของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะในคลองสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ”
เป็นไปตามเป้าหมายของสํานักการระบายน้าํ กล่าวคือ ทําให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร
และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในย่านคลองบางกอกใหญ่ และบรรลุวตั ถุประสงค์ คือ
๑. สามารถบริหารจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ให้ลดน้อยลง
๒. สามารถกําจัดอุปสรรคทีเ่ กิดจากส่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือใต้น้ําตามเส้นทางเดินเรือ
คลอง
บางกอกใหญ่
๓. สามารถบูรณาการการดําเนินการควบคุมระดับน้ําสําหรับการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่
และการป้องกันน้ําท่วม ร่วมกันระหว่างสํานักการระบายน้ําและสํานักการจราจรและขนส่ง
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
หน่วยงานภายในสํานักการระบายน้ํา (กองระบบคลอง กองเครื่องจักรกล) สนับสนุนเครื่องจักรและ
กําลังคนในการจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ขุดลอก และถอนเสาในคลองบางกอกใหญ่ (คลองสายหลัก) โดยมี
สํานักงานระบบควบคุมน้ําเป็นผู้ประสานงานภายในหน่วยงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่
สํานักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ติดตัง้ ตะแกรงดักขยะ และจัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา
ในคลองซอย ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ สํานักการจราจรและขนส่ง และสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อบูรณาการ

ร่วมกันด้านแผนท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ตามแผนการดําเนินงานของโครงการ
ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผา่ นเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” เพื่อการให้บริการที่ดีทสี่ ุด
(Best Service) ตามแนวทางของสํานักการระบายน้ํา และมีหน่วยงานภายนอกได้แก่บริษัทกรุงเทพธนาคม จํากัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดินเรือเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรม
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ปากคลองบางกอกใหญ่ (คลองสายหลัก) เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีกระแสน้ําแรง และมีเรือ
สัญจรผ่านตลอดเวลา ทําให้ตอ้ งทํางานในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรทางน้าํ
คลองซอยต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่มีจํานวนมาก ขยะมูลฝอยที่ทิ้งจากบ้านเรือน ร้านค้า สถาน
ประกอบการริมคลองทั้งสองฝั่งมีจํานวนมาก การจัดเก็บขยะขึ้นรถบรรทุกต้องระมัดระวังเรื่องทัศนอุจาด
ระดับน้ําในคลองซอยตื้น และการขึ้น-ลงของกระแสน้าํ เป็นปัญหาในการการเดินเรือและการจัดเก็บขยะ
หลักฐานอ้างอิง : (เอกสารแนบ)
รายงานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
รูปถ่ายการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ 3 : ชือ่ ตัวชีว้ ัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตําแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4

5
5

* กรณีมีผลการดําเนินงานต่ํากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชีว้ ัดที่ น้ําหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
3.3
6
3.840
3.840
0.230
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วดั : 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสิริมา ศรีแม้นม่วง
ตําแหน่ง : นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
20
40
60

4
80

5
100

* กรณีมผี ลการดําเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 20 จะมีคา่ ระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชีว้ ัดที่
น้ําหนัก (ร้อยละ)
4.1
6

ผลการดําเนินงาน
90.000

คะแนนที่ได้
4.500

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
0.270

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
- ดําเนินการ ส่งแบบ สยป.4.1(1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลําดับความสําคัญภารกิจของหน่วยงาน
และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ สยป. แล้วตามหนังสือสํานักการระบายน้ํา ด่วน
ที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563
- ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล โดยออกแบบโครงสร้างและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ "ระบบบันทึกข้อมูลประกอบ
ตัวชีว้ ัด 4.1" ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล จํานวนทั้งสิ้น 14 ตัวชีว้ ัด โดยประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ด้านระบบ
น้ําท่วม 5 ตัวชีว้ ัด และตัวชี้วดั ด้านระบบนําเสีย 9 ตัวชี้วดั เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสํานักการระบายน้ํา ด่วน
ที่สุด ที่ กท 1003/1779 ลว.29 พ.ค. 63
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ
- ความช่วยเหลือด้านเทคนิคของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคําแนะนําของผู้ประสานงานจาก สยป.
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- ต้องมีความเจ้าใจขั้นตอนการแปลงในรูปแบบต่าง ๆ จากส่วนราชการให้เป็น file csv ทีส่ ามารถนําเข้าในระบบได้
- การกําหนดโครงสร้างตารางฐานข้อมูลในเรือ่ งต่าง ๆ เพื่อนําเข้าในระบบต้องใช้เวลา
- ข้อมูลรายเดือนบางตัว ต้องใช้เวลาในการรอผลนาน ทําให้ไม่สามารถปรับให้เป็นปัจจุบันได้ตามเดือนที่กําหนด

หลักฐานอ้างอิง :
- บันทึกข้อมูลลงใน “ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1” ที่ url 203.155.220.178:8080/bma4.1
ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลด้านน้ําท่วม จํานวน 5 ตัวชี้วดั (21 ฐานข้อมูล และ 4 ไฟล์ภาพ) และฐานข้อมูล
ด้านน้าํ เสีย จํานวน 9 ตัวชี้วัด (13 ฐานข้อมูล)
แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วดั : 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสุกัญญา ศรีมาจันทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 2216

ตําแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านความปลอดภัย
1
2
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงาน
ผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ัดที่
4.2
4

ผลการดําเนินงาน
5.000

คะแนนที่ได้
5.000

3
3

4
4

5
5

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
0.200

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ดําเนินการตามขั้นตอนและภายในกรอบเวลา ตามหนังสือ สํานักอนามัย ด่วน ที่ กท 0704/7262 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ผู้บริหารสํานักการระบายน้ําให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางทีต่ ัวชีว้ ัดฯ กําหนด
และบุคลากรของสํานักการระบายน้ําที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัตติ ามแนวทางที่ตัวชี้วดั ฯ กําหนด
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง : รายละเอียดตามแฟ้มเอกสารที่แนบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชีว้ ัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 สํานักงาน ก.ก.
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2226 3727
หรือโทร. 1459, 1460
 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร. 0 2224 4972
หรือโทร. 1512, 1543
 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
สํานักงานระบบงบประมาณ โทร. 0 2225 0479, 02 224 0903
หรือโทร. 1705, 1728
 สํานักการคลัง
กองบัญชี โทร. 1790
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โทร. 0 2226 6226 หรือโทร 1648, 1646
 สํานักอนามัย
กลุ่มอาชีวอนามัย สํานักงานสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม โทร. 0 2354 4226-30
หรือโทร. 2810
 สํานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2224 2141 – 69 ต่อ 1555 , 1556, 1400
 กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2221 2141 หรือโทร 1220

*******************************

