
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักการระบายนํ้า 

มิติ ชื่อตัวชี้วัด  
หน่วย
วัด 

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ดําเนินการ 
ค่าคะแนน

ท่ีได้ 
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

มิติท่ี 1 

ประสิทธิผล

ตามพันธกิจ  

ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีของหน่วยงาน 

ร้อยละ 60 60 70 80 90 100 99.879 4.987 2.992 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติ

ราชการ  

2.1 ร้อยละความสําเร็จของการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 7 60 70 80 90 100 33.729 1.000 0.070 

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํา 

งบการเงิน และรายงานสรุปยอด

ทรัพย์สินประจํา (งบทรัพย์) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3         

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 

ของการจัดทํารายงานสรปุยอด

ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(แบบฟอร์มของกองทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ) 

ร้อยละ (1.5) 20 40 60 80 100 100.000 5.000 0.075 

มิติท่ี 3 

คุณภาพการ

ปฏิบัติราชการ 

3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการ

จัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก

ประชาชน/ผู้รับบรกิาร 

ร้อยละ 7 50 60 70 80 90

ขึ้นไป 

80.000 4.000 0.280 

3.2 ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการให้บริการท่ีดีที่สุด 

(Best Service)  

ร้อยละ 7 80 85 90 95 100 100.000 5.000 0.350 

3.3 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รบับริการ 

ร้อยละ 6 1 2 3 4 5 3.840 3.840 0.230 

มิติท่ี 4 การ
พัฒนา

องค์การ 

4.1 ร้อยละความสําเร็จของการ

พัฒนาฐานข้อมูล  

ร้อยละ 6 20 40 60 80 100 90.000 4.500 0.270 

4.2 ระดับความสาํเร็จของการ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย 

ร้อยละ 4 1 2 3 4 5 5.000 5.000 0.200 



มิติ ชื่อตัวชี้วัด  
หน่วย
วัด 

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ดําเนินการ 
ค่าคะแนน

ท่ีได้ 
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

รวม 100   4.542 

 

  



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับองการปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สาํนักการระบายนํ้า 
มิติท่ี 1 ชือ่ตวัชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัตริาชการประจําปีของหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายเกียรติศักดิ์  รัตนนิล 
ตําแหน่ง : นายช่างโยธาชาํนาญงาน   หมายเลขโทรศัพท์: 02 203 2626 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ร้อยละความสาํเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 60 70 80 90 100

*กรณมีีผลการดําเนินงานต่าํกว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดบัคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 

ผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชีว้ัด นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก
มิติท่ี 1 60 99.879 4.987 2.992

 
 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน (ภาพรวม) : 
- ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนนุ 

 

 

 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน (ภาพรวม)  : 
- ติดบ้านรุกล้ํา 

- พ้ืนที่ก่อสรา้งติดแนวสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคใตด้ิน 

- ผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) 
 
 
 



การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100) 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชีว้ดัในมิติที่ 1 ดา้นประสิทธิผลตามพันธกิจ 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)
เป้าหมาย 

(4)
ผลการดําเนินงาน 

(5)
ร้อยละความสาํเร็จ  

 (4)  x 100 
        (3) 

 

น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

1 ความสําเร็จในการจดัทํา 

ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็น

แหล่งกําเนิดน้ําเสียในกรุงเทพมหานคร 

(ตัวชีว้ดับูรณาการของสํานักงานเขต) 

มีฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการ 

ที่เป็นแหล่งกาํเนิด 

น้ําเสีย 1 ฐานข้อมูล 

มีฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการ 

ที่เป็นแหล่งกาํเนิด 

น้ําเสยี 1 ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 10 10.000

2 ความสามารถในการป้องกันน้ําทว่ม

เนื่องจาก น้ําหลาก น้ําหนุนทีร่ะดับ

ความสูง + 3.00 ม.รทก. 

ณ จุดตรวจวัดระดับน้ํา

ปากคลองตลาด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90

ของพื้นที่ที่มีแนว

ป้องกันน้ําท่วม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 20 20.000

3 ความสามารถระบายน้ํา 

จากถนนสายหลักที่มีปญัหา 

น้ําทว่มขังเนื่องจากฝนตก 

190 นาที 190 นาที ร้อยละ 100 20 20.000

ให้ข้อคิดเห็น [แส1]: ข้อมูลจาก สจน.



(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)
เป้าหมาย 

(4)
ผลการดําเนินงาน 

(5)
ร้อยละความสาํเร็จ  

 (4)  x 100 
        (3) 

น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

4 ร้อยละความสาํเร็จในการจัดทําระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร

จัดการน้าํของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55.300 ร้อยละ 100 15 15.000

5 ความยาวคลองที่ได้รับ การ

บํารุงรักษาให้สามารถรองรับและ

ระบายน้ําไดด้ี (ผลผลติ) 

240 กโิลเมตร 238.065 กิโลเมตร ร้อยละ 99.193 15 14.879

6 ร้อยละความสาํเร็จในการก่อสร้าง

พื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่ง

รองรับน้ําฝน และน้ําหลากหรือพื้นที่

ชะลอน้ํา (แก้มลิง) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.827 ร้อยละ 100 20 20.000

รวมคะแนน 99.879 

หมายเหตุ  (5) กรณีคํานวณได้เกินร้อยละ 100  ให้ระบุ รอ้ยละ 100  

รวมตัวชีว้ดัทั้งสินจํานวน  6  ตวั ได้คะแนน  99.879   คะแนน 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ีพ.ศ.2563       ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตวัชี้วัดตามนโยบาย ภารกจิเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่  
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

1. ความสาํเร็จในการจัดทํา 

ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

ที่เป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสียใน

กรุงเทพมหานคร 

(ตัวชี้วดับูรณาการของ

สํานักงานเขต) 

มีฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการ 

ที่เป็นแหล่งกาํเนิด 

น้ําเสีย 1 

ฐานข้อมูล 

มีฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการ 

ที่เป็นแหล่งกําเนิด 

น้ําเสยี 1 ฐานข้อมูล 

โดยมีข้อมลูที่ปรากฎ

ในฐานข้อมูลครบทั้ง 

50 เขต และมี

แผนพัฒนาระบบ

ฐานข้อมลูให้สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหนว่ยงานได้ 

1. โครงการจัดทําฐานข้อมลูระบบ

บําบดัน้าํเสยีของผู้ประกอบการ 

1. สาํนักการระบายน้ําจัดทาํแบบ

สํารวจข้อมลู และจัดประชุมซักซ้อม

แนวทางการดาํเนินการร่วมกบั

สํานักงานเขต 

2. สาํนักการระบายน้ําเตรียมงาน

ประมวลผล และออกแบบฐานข้อมูล 

รวมถึงจัดทาํแผนพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล 

3. สาํนักงานเขตจัดส่งจํานวนและ

รายชื่อสถานประกอบการแตล่ะ

ประเภทในพื้นที่เขตให้สํานักการ

ระบายน้ํา 

4. สาํนักงานเขตสํารวจและจัดทํา

ข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็น

แหล่งกําเนดิน้ําเสยี ตามแบบสํารวจ

แหล่งกําเนดิน้ําเสยี 



5. สาํนักงานเขตประชาสัมพันธ์

เสริมสรา้งความรู้เกี่ยวกับการดูแล

ระบบบําบัดน้าํเสีย และการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนยีมบําบัดน้ําเสยีของ

กรุงเทพมหานครให้แก่สถาน

ประกอบการ 

6. สาํนักงานเขตจัดส่งแบบสาํรวจ

และรายงานผลข้อมูลการดาํเนินงาน

ให้สํานักการระบายน้ํา 

7. สาํนักการระบายน้ําตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รบัจาก

สํานักงานเขต  

 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตทั้ง 50 เขตให้ความร่วมมือในการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด          

                    

ปัญหา อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาํให้สํานักงานเขตไม่สามารถดําเนินการสาํรวจและรายงานผลไดต้ามกาํหนด   เวลาเดมิ 

จึงส่งผลใหต้้องมีการขยายเวลาการดาํเนินการออกไป ทาํให้การจัดทาํฐานข้อมูลอาจมอีุปสรรคบ้างเล็กน้อย        

หลักฐานอา้งองิ 
        1. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกําเนิดน้าํเสยีในกรุงเทพมหานคร            



        2. แบบสรุปข้อมูลการสํารวจและรายงานผลข้อมูลระบบบําบัดน้าํเสียของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกําเนิดน้าํเสยี ปีงบประมาณ 2563     

        3. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได ้           

        4. รายงานสรุปผลข้อมลูแหล่งกาํเนิดน้ําเสยีในกรุงเทพมหานคร             

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย) 
        ไม่มี                  

                    

  



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ีพ.ศ.2563       ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตวัชี้วัดตามนโยบาย ภารกจิเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่  
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2. ความสามารถในการป้องกัน

น้ําทว่มเนื่องจาก น้ําหลาก  

และน้ําหนุน ทีร่ะดับความสูง + 

3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวดั

ระดับน้ําปากคลองตลาด 

(ผลลัพท์) 

ร้อยละ 90 

ของพื้นที่ที่มีแนว

ป้องกันน้ําท่วม 

ร้อยละ 100 1. งานปรบัปรงุแนวป้องกันน้ําทว่มริม

แม่น้าํเจ้าพระยา บริเวณชมุชน 

วัดภคินีนาถ 

ความยาวริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลอง

บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มี

ความยาวรวม 86 กโิลเมตร ความ

ยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 

กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติด

อุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนทีต่ิด

อุปสรรคได้ดําเนินการจดัเรียง

กระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถ

ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และ

ส่วนรมิน้ําที่เป็นพื้นที่เอกชนอีก

ประมาณ 9 กโิลเมตร ได้ดาํเนินการ

จัดเรียงกระสอบทราย 

และปี พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - 31 

ส.ค. 63 รายงานจากระบบตรวจวัด

ระดับน้ํา ณ สถานีวัดระดับน้ําแม่น้ํา

เจ้าพระยา บรเิวณปากคลองตลาด 

ใน 63)  



สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน 

ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ที่มีคัน

ป้องกันน้ําท่วมถาวรและชัว่คราว 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
                   

                    

ปัญหา อุปสรรค 
                   

                    

หลักฐานอา้งองิ 
- กราฟแสดงระดับน้ําแม่น้าํเจ้าพระยา               

                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย) 
                   

                     



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ีพ.ศ.2563       ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตวัชี้วัดตามนโยบาย ภารกจิเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่  
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

3. ความสามารถระบายน้าํจาก

ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้าํทว่ม

ขังเนื่องจากฝนตก 

190 นาท ี 190 นาที 1. งานปรบัปรุงบ่อสบูน้ําซอยพหลโยธิน 32 (เสนา

นิคม) ตอนคลองลาดพรา้ว 

2. งานก่อสรา้งบ่อสบูน้ําถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า

และขาออก ตอนคลองบางบวั (ฝั่งทิศเหนือ) 

3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ํา

คลองบ้านหลาย 

4. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบูน้ํา

คลองบางนางจีน 

5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบูน้ํา

คลองเตย 

6. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบูน้ํา

คลองจิก 

7. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบูน้ํา

คลองจิต 

8. งานก่อสรา้งบ่อสบูน้ําถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า

และขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้) 

9. ก่อสรา้งระบบระบายน้ําถนนราชวิถีและถนนขาว 

และปรบัปรุงบ่อสบูน้ําสังคโลกตอนลงแม่น้ํา

เจ้าพระยา 

10. ปรบัปรุงสถานีสบูน้ําปลายคลองพร้อมศรี 

11. ปรบัปรุงสถานีสบูน้ําปลายคลองสวสัดี ตอน

คลองแสนแสบ 

รายงานผลการดําเนินงาน

ทุกโครงการดําเนินการได้ตาม

เป้าหมาย เนื่องจากไม่มีรายงาน

สภาพน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก 

ในชว่งเวลาระหวา่งวันที ่1 ต.ค. 62 - 

31 ส.ค.63 

(ข้อมูลการรายงานสถติิการระบายน้าํ

ในถนนสายหลกัจากกองสารสนเทศ

ระบายน้ํา) 



12.ปรับปรุงสถานีสบูน้ําข้าง มศว. ตอนคลองแสน

แสบ 

13. ปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบูน้ํา คลอง

ลําพังพวย (นิด้า)

 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
                   

                    

ปัญหา อุปสรรค 
- พื้นที่ก่อสรา้งติดแนวสาธารณูปโภคและแนวสาธารณูปโภคใตด้ิน            

                    

หลักฐานอา้งองิ 
- ตารางสรุประยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้าํทว่ม               

- ข้อมลูสถติิทีบ่ันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ํา               

- เอกสารในการดาํเนินงาน/ความคืบหนา้ของแต่ละโครงการ              

- หนังสือสาํนกัยุทธศาสตรแ์ละประเมิณผล ด่วนที่สุดที่ กท 0520/1190 ลงวันที ่2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19)   

                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย) 
                   

                    



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  ตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ีพ.ศ.2563       ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตวัชี้วัดตามนโยบาย ภารกจิเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่  

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
4. ร้อยละความสําเรจ็ในการ

จัดทําระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ

น้ําของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55.300 1. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการน้าํเชิงรุก 

อยู่ระหว่างขั้นตอนดาํเนินการอนุมัติ

จ้าง ความกา้วหน้าโครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 55.300 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
                    

                    

ปัญหา อุปสรรค 
- การกาํหนดรายละเอียดดา้นเทคนิคของระบบมีความซับซ้อนมากประกอบกับต้องหาข้อมูลหลายด้านเพื่อจัดทํารายละเอียดของ TOR จึงทําให้เกิดความลา่ช้า อีกทั้ง  

การประชมุเพื่อจัดทํา TOR ไม่สะดวกเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทาํให้มีการสับเปลีย่นเวลาทาํงานของคณะกรรมการฯ ทาํให้การประชุมของคณะกรรมการฯ 

ไม่มีความต่อเนื่อง                  

                    

หลักฐานอา้งองิ 
- เอกสารจัดทํารา่งขอบเขตงานจ้าง (TOR)                

- เอกสารจัดหาผู้รับจ้างและขออนุญาตจ้างในการจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ํา การงุเทพมหานคร     

                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย) 
                    



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ีพ.ศ.2563       ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตวัชี้วัดตามนโยบาย ภารกจิเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่  
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

5. ความยาวคลองที่ได้รับ การ

บํารุงรักษาใหส้ามารถรองรับ

และระบายน้าํได้ดี (ผลผลติ) 

240 กิโลเมตร 238.065 กิโลเมตร

(ขุดลอก 23.795 

กิโลเมตร 

เปิดทางน้ําไหล 

214.270 กโิลเมตร) 

1. คลองทีขุ่ดลอก 

  1.1 คลองช่องนนทรจีากถนน 

สุรวงศ์ถึงสถานีสูบน้ําคลองช่องนนทรี 

ความยาว 4,235 เมตร  

  1.2 คลองจิตรมติรมหาดไทย จาก

สถานสีูบน้าํคลองจิตรมติรมหาดไทย

ตอนคลองจั่นถึงสถานสีูบน้าํคลองจิตร

มิตรมหาดไทยตอนคลองแสนแสบ 

ความยาว 1,800 เมตร  

  1.3 คลองผักหนาม จากคลอง

บางกอกน้อยถึงคลองบางยี่ขัน ความ

ยาว 1,200 เมตร  

  1.4 คลองวดัทองจากถนนสุทธาวาส

ถึงคลองชกัพระ ความยาว 2,000 

เมตร  

1. กําหนดขุดลอกคลอง 9 คลอง

ดําเนินการแลว้เสร็จ  

รวมดําเนินการแล้วความยาว 

23.795 กิโลเมตร. 

2. เปิดทางน้าํไหล ความยาว 

216.205 กิโลเมตร ดาํเนินการแลว้ 

214.270 กิโลเมตร 

 



 1.5 คลองขุนราชพินิจใจ จากคลอง

หัวกระบือถึงสถานีสูบน้าํคลองขุนราช

พินิจใจ ความยาว 4,100 เมตร  

  1.6 คลองเจ้าคุณสิงห ์ 

จากคลองทรงกระเทียม  

ถึงซอยลาดพร้าว 87 และจากทางเขา้

หมู่บ้านธารารมณ์ถึงคลองแสนแสบ 

ความยาว 2,400 เมตร  

  1.7 คลองลาํชะลา่ จากคลองตาเร่ง

ถึงซอยรามอินทรา 58 ความยาว 

2,000 เมตร  

  1.8 คลองชักพระจากคลองบางกอก

น้อยถึงคลองมอญ ความยาว 5,200 

เมตร  

  1.9 คลองเจ้าอามจากคลองชักพระ

ถึงถนนบางขุนนนท ์ความยาว 800 

เมตร  

รวมความยาวขุดลอก 23,795 เมตร  

2. คลองทีเ่ปิดทางน้ําไหล 



ตามแผนประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 

77 คลอง ความยาวประมาณ 

216,205 เมตร  

รวมความยาวทั้งสิ้น 240,000 เมตร  

 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
                   

                    

ปัญหา อุปสรรค 
- อุปสรรคในการขนยา้ยเครื่องจักรเข้าดําเนนิการ              

                    

หลักฐานอา้งองิ 
- รายงานผลดาํเนินการ (แบบ สนน.02)               

                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย) 
                   

                    

  



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ตวัชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ีพ.ศ.2563       ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตวัชี้วัดตามนโยบาย ภารกจิเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่  
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

6. ร้อยละความสําเรจ็ในการ

ก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟู

ให้เป็นแหล่งรองรับน้ําฝน และ

น้ําหลากหรือพื้นที่ชะลอน้าํ 

(แก้มลิง)  

(ผลผลติ) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.827 1. โครงการก่อสรา้งแก้มลิง

สวนเบญจกิติ 

2. งานก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล.พร้อม

ประตูระบายน้าํเพื่อเป็นแก้มลิง

หมู่บ้านเฟรนชพิ 

3. โครงการก่อสรา้งแก้มลิงบึง

สาธารณะลาดพร้าว 71 

1.อยู่ระหวา่งดาํเนินการ

 ตอกเสาเข็ม ติดตั้งแผงกันดิน บน – 

ล่างและขุดลอก  

ผลการดําเนินงานร้อยละ 98.116 

2.อยู่ระหวา่งดาํเนินการ 

ตอกเสาเข็ม ตดิตั้งแผงกันดิน บน – 

ล่างและขุดลอก 

ผลการดําเนินงานร้อยละ 77.580 

3.อยู่ระหวา่งผกูเหล็กผนังบ่อสูบน้ํา 

และสร้างระบบป้องกันดินพัง 

ผลการดําเนินงานร้อยละ 72.785 

เฉลีย่ร้อยละ 82.827 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
                   

                    

 
 



ปัญหา อุปสรรค 
                   

                    

หลักฐานอา้งองิ 
- เอกสารในการดาํเนินงาน/ความคืบหนา้ของแต่ละโครงการ             

                   

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย) 
                   

                    

  



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 

มิติท่ี : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม                     

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลนิรัตน์ แสงสายณัห์ 
ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 คะแนนต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 60 70 80 90 100

 

*กรณมีีผลการดําเนินงานต่าํกว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได ้เท่ากับ 1  

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

2.1 7 33.729 1.000 0.070
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : เม่ือได้รับงบประมาณต้นปี หมวดรายจา่ยที่ได้รับเงินประจํางวดแล้วสามารถ

ตั้งฎีกาเบิกจา่ยได้เลย แต่กรณีหมวดรายจา่ยทีต่้องขอรับเงินประจํางวดหรือรายการทีต่้องผ่านกระบวนการพัสดุ

จะต้องดาํเนินการตามขั้นตอนดังกลา่วเรียบร้อยแล้วจึงตัง้ฎีกาเบิกจา่ยได ้

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการเบิกจา่ยงบประมาณ  พรอ้มทั้งเร่งรัดตดิตามการ

เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 1. โครงการกอ่สร้างหลายโครงการ ตดิปัญหาอุปสรรคที่ทาํให้ไม่สามารถดําเนินการ

ก่อสร้างได ้เช่น บ้านรุกล้ํา แนวสาธารณูปโภค จึงทาํให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได ้
                                   2. การจดัทําสัญญาและการเบิกจ่ายประสบปัญหา การแพร่ระบาดเชือ้ COVID-19 

และชะลอการก่อหนี้ผูกพันเน่ืองจากกรุงเทพมหานครไม่สามารถจดัเก็บรายได้เพียงพอที่จะดาํเนินการตาม

งบประมาณ ทาํให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินไดต้ามแผนการใช้จา่ยเงิน  
หลักฐานอา้งองิ :  - รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 (แบบ ง.401)       

                       - รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง ประจําปีงบประมาณ 2563 (แบบ ง.402)     



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 

มิติท่ี : 2 ชื่อตัวชี้วดั : 2.2  ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจําปี 
(งบทรัพย์สิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      
              2.2.1 การจัดทํางบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลนิรัตน์ แสงสายณัห์ 
ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจดัทํางบ ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทํางบการเงินท่ีทําได้จริง 20 40 60 80 100

 

* กรณีมผีลการดําเนินงานต่ํากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได ้เท่ากับ 1 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

2.2.1 1.5 100.000 5.000 0.075
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : จดัทาํงบการเงินประจําปีได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือบัญชีกรุงเทพมหานคร

ส่งให้กองบัญช ีสาํนักการคลัง ได้ภายในกาํหนด 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 1. ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากผู้บริหาร                                       

.                                        2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนา้ที่กองบัญชี สํานักการคลัง 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 1. ส่วนราชการของหน่วยงานไม่รายงานทรัพย์สินสิ้นปีของส่วนราชการให้ฝา่ยคลัง 

ทําให้เจ้าหน้าที่พัสดตุ้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ MIS และให้เจ้าหน้าที่บัญชีชว่ยตรวจสอบ  จึงทําให้

สรุปยอดทรัพย์สินสิ้นปีเกิดความลา่ช้า  
                                   2.รอข้อมูลทรพัย์สิน สิ้นปีจากเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
หลักฐานอา้งองิ : 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 

มิติท่ี : 2 ชื่อตัวชี้วดั : 2.2  ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจําปี 
(งบทรัพย์สิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      
              2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสด)ุ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลนิรัตน์ แสงสายณัห์ 
ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจดัทํางบ ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทาํรายงานทรัพยส์ินรายไตรมาสและ

งบทรัพย์สินประจําปีท่ีทาํไดจ้ริง (คะแนนการส่ง+คะแนนความถูกต้อง)

20 40 60 80 100

 

*กรณมีีผลการดําเนินงานต่าํกว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได ้เท่ากับ 1 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

2.2.2 1.5 100.000 5.000 0.075
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : ส่งรายงานบัญชมีูลค่าทรัพยส์ินประจําปีให้กองบัญช ีสํานักการคลัง ได้

ภายในกาํหนด 
 
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 1. ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากผู้บริหาร

                                        2. ได้รับความรว่มมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชี สํานักการคลัง 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : สว่นราชการของหน่วยงานไม่รายงานทรัพย์สินสิ้นปีของส่วนราชการให้ฝ่ายคลัง      

ทําให้เจ้าหน้าที่พัสดตุ้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ MIS และให้เจ้าหน้าที่บัญชีชว่ยตรวจสอบ  จึงทําให้

สรุปยอดทรัพย์สินสิ้นปีเกิดความลา่ช้า 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 

มิติท่ี : 3 ชื่อตัวชี้วดั : 3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธิดารัตน์  ลาภธีรวฒิุ 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ : 097 079 1131 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                                 ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ตอ่ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
คะแนนความสาํเร็จในการจดัการเรื่องที่ได้รับแจ้ง 

จากประชาชน/ผู้รับบริการ 
50 60 70 80 

90 

ข้ึนไป

* กรณีมผีลการดาํเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

3.1 7 80.000 4.000 0.280
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอา้งองิ : เอกสารแจง้ผลการตรวจสอบการดําเนินการตามตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสาํเร็จในการจดัการเรื่อง

ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผูร้ับบริการ 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 

มิติท่ี : 3 ชื่อตวัชี้วดั : 3.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายศิวตัม ์ศรีเพ็ชร์พันธุ ์

ตําแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานวศิวกรร (ส่วนฯธนบุรี) 
เบอร์โทรศัพท์ : 0912356783 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                                ชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ผลคะแนนตวัช้ีวัด (ร้อยละ) 80 85 90 95 100

*กรณมีีผลการดําเนินงานต่าํกว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได ้เท่ากับ 1  

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

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 วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 อย่างครบถ้วน (โครงการนี้เป็นการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของสํานักการระบายน้ํา สํานักการจราจรและขนส่ง สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี และเขตบางกอกใหญ่)  

1. สํารวจเส้นทางเดินเรือ ระยะเวลาในการเดินเรือ และถ่ายรูปสภาพคลองบางกอกใหญ่  
ก่อนดําเนินการ (ต่อยอดอดีต) 

2. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ เพ่ือกําหนด
แนวทางและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งวิธีรายงานผล (ต่อยอดอดีต) 

3. ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่ เพ่ือกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งวิธีรายงานผล (ต่อยอดอดีต) ท้ังนี้ แผนการดําเนินงาน การบริหารจัดการเดินเรือ  
เพ่ือให้มีจํานวนผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น และการรายงานผล เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จของสํานักการจราจรและขนส่ง  
และเป็นผู้ดําเนินการ  

4. สํานักการระบายน้ํา โดยกองระบบคลอง จัดการสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น้ํา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเดินเรือ และเพ่ือให้สํานักการจราจรและขนส่งสามารถก่อสร้างท่าเรือเพ่ิมเติมได้ (ปรับปัจจุบัน)  
ซ่ึงงานท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ มีดังนี้ 



- ขุดลอกท้องคลองบริเวณท่าเทียบเรือท่ีเป็นอุปสรรคการเข้า – ออก ของเรือโดยสาร ให้ได้ระดับ  
ขุดลอกที่ – 2.50 ม.รทก. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง) พร้อมนําเศษวัสดุต่าง ๆ ที่กีดขวางท่าเรือโดยสาร ข้ึนจาก  
คลอง จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือตลาดพลู ท่าเรือวัดอินทาราม และท่าเรือวัดกัลยาณมิตร  

- ถอนเสาไม้ที่คลองบางกอกใหญ่ ดําเนินการได้ 470 ต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือและ
เพ่ือให้สํานักการจราจรและขนส่งสามารถก่อสร้างท่าเรือเพ่ิมได้และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่  
ให้เรียบร้อยสวยงาม 

5. กําจัดขยะและวัชพืช ตามแนวทางความร่วมมือกับสํานักงานเขตพื้นท่ี 3 สํานักงานเขต ได้แก่ 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี และเขตบางกอกใหญ่ ดําเนินการติดตั้งตะแกรงดักขยะในคลองสาขา (ปรับปัจจุบัน) 

- สํานักการระบายน้ํา โดยกองระบบคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองบางกอกใหญ่
และคลองสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จํานวน 12 คลอง (คลองด่าน  
คลองบางจาก คลองบางน้ําชน คลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก คลองบางไส้ไก่ คลองบุปผาราม คลองภาษีเจริญ 
คลองมอญ คลองวังเดิม คลองสําเหร่ และคลองบางสะแก) และคลองชักพระ 

- สํานักงานเขตภาษีเจริญ จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ที่ต่อเช่ือมกับคลองบางกอกใหญ่ จํานวน 6 คลอง (คลองข้างโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ คลองตาขาว คลองบางไผ่
ตะวันออก คลองแยกคลองบางกอกใหญ่ คลองสวน (ภาษีเจริญ) และคลองลํากระโดง สน.บางเสาธง)  

- สํานักงานเขตธนบุรี จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบท่ีต่อเช่ือมกับ
คลองบางกอกใหญ่ 4 คลอง (คลองวัดกัลยาณ์ คลองศรีภูมิ คลองสุเหร่าสวนพลู และคลองวัดอินทาราม)   

- สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ เก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ที่ต่อเช่ือมกับคลองบางกอกใหญ่ ทั้งหมด 28 คลอง ต่อเนื่องจากการดําเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ คลองวัดสังข์กระจาย 
คลองวัดดีดวด คลองซอยกิตติกมล คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 คลองบางลําเจียกน้อย และลํากระโดงข้างวัดสังข์
กระจาย เป็นต้น 

6. สํานักการระบายน้ํา โดยกองระบบคลอง ขุดลอกคลองชักพระจากคลองมอญถึงคลองบางกอกน้อย 
ความยาว 5,200 เมตร แล้วเสร็จ และกําจัดสิ่งกีดขวางการเดินเรือตลอดแนวคลองชักพระ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การระบายน้ําและการเดินเรือ  

 

 

 

 

 

 



7. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
สถิติปรมิาณขยะและวัชพืชทีจ่ัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ (ตนั) 

ระยะเวลา 
2563 2562 2561 2560 

1. ปรมิาณขยะวัชพืช
ในคลองบางกอก
ใหญ่มีปริมาณลด
น้อยลง 20 ตัน ใน
ปีงบประมาณ 2563 

352.27 668.58 434.00 454.00 ตุลาคม 2562 –
สิงหาคม 2563 

2. สิ่งกีดขวางการ
เดนิเรือใตน้้ําได้รับ
การแก้ไขร้อยละ100 

ดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 ตุลาคม 2562 – 
ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ : รวบรวมรายงานผลการดําเนนิโครงการฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
อนึ่ง จากผลการดําเนินงานและการประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานสามารถ

ดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองตัวช้ีวัด 
ทั้งนี้จากสถิติปริมาณขยะและวัชพืชท่ีจัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ ก่อนดําเนินโครงการฯ (พ.ศ. 2562) มีปริมาณขยะ 
668.58 ตัน และเมื่อดําเนินโครงการฯ (พ.ศ. 2563) ปริมาณขยะลดลงเป็น 352.27 ตัน ปริมาณขยะลดลง  
มากถึง 316.31 ตัน (ค่าเป้าหมาย 20 ตัน) ดังนั้นหากนําแนวทางการดําเนินงานของโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด  
(Best Service) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสํานักการระบายน้ํา ข้างต้น ไปต่อยอดใช้กับคลองสายหลักอ่ืน ๆ 
ของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะในคลองสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
                  โครงการต่อยอดอดตี ปรับปัจจุบัน สรา้งคณุค่าคลองบางกอกใหญผ่่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ”

เป็นไปตามเป้าหมายของสํานกัการระบายน้าํ กล่าวคือ ทําให้ประชาชนไดร้บัความสะดวกสบายในการเดินทางสญัจร 

และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในยา่นคลองบางกอกใหญ ่และบรรลุวตัถุประสงค์ คือ 

                  ๑.  สามารถบริหารจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ให้ลดน้อยลง 

                  ๒. สามารถกําจัดอุปสรรคทีเ่กิดจากส่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือใตน้้ําตามเสน้ทางเดินเรือ         คลอง

บางกอกใหญ่ 

                  ๓.  สามารถบูรณาการการดาํเนินการควบคุมระดับนํ้าสําหรับการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่ 

และการป้องกันน้ําทว่ม ร่วมกันระหวา่งสํานักการระบายนํ้าและสาํนักการจราจรและขนส่ง 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
                 หน่วยงานภายในสํานักการระบายน้ํา (กองระบบคลอง กองเครื่องจักรกล) สนับสนนุเคร่ืองจักรและ
กําลังคนในการจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ขุดลอก และถอนเสาในคลองบางกอกใหญ่ (คลองสายหลัก) โดยมี
สํานักงานระบบควบคุมน้ําเป็นผู้ประสานงานภายในหน่วยงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตดิตัง้ตะแกรงดักขยะ และจดัเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา 
ในคลองซอย ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ สํานักการจราจรและขนสง่ และสํานักการวางผงัและพัฒนาเมอืง เพ่ือบูรณาการ



ร่วมกันด้านแผนท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและเสน้ทางคลองบางกอกใหญ่ตามแผนการดําเนนิงานของโครงการ   
ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผา่นเส้นทาง “ลอ้ ราง เรือ” เพ่ือการให้บริการที่ดีทีสุ่ด     
(Best Service) ตามแนวทางของสํานักการระบายน้ํา และมีหน่วยงานภายนอกไดแ้ก่บริษัทกรุงเทพธนาคม จํากัด
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการเดินเรือเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นในการดําเนนิกิจกรรม 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
                 ปากคลองบางกอกใหญ่ (คลองสายหลัก) เชื่อมต่อกับแม่นํ้าเจ้าพระยาท่ีมีกระแสนํ้าแรง และมีเรือ

สัญจรผา่นตลอดเวลา ทําให้ตอ้งทํางานในชว่งกลางคืนเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตแุละปัญหาการจราจรทางนํ้า 

                 คลองซอยต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่มีจํานวนมาก ขยะมลูฝอยที่ทิ้งจากบ้านเรือน ร้านค้า สถาน

ประกอบการรมิคลองทั้งสองฝ่ังมีจํานวนมาก การจัดเก็บขยะขึ้นรถบรรทกุต้องระมัดระวังเรื่องทัศนอจุาด 

                 ระดับน้ําในคลองซอยตื้น และการข้ึน-ลงของกระแสนํ้า เป็นปัญหาในการการเดินเรือและการจดัเก็บขยะ 
 
หลักฐานอา้งองิ : (เอกสารแนบ) 

                 รายงานการปฏิบัติงาน 

                 รายงานการประชุม 

                 รูปถ่ายการปฏบัิติงาน 

 
  



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 
มิติท่ี 3 :  ช่ือตัวชีว้ัด :  3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :                                                       เบอร์โทรศัพท์ :
ตําแหน่ง :  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
               ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 1 ระดับ  ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5

         

            * กรณีมีผลการดาํเนินงานต่ํากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 1 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

3.3 6 3.840 3.840 0.230
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 

มิติท่ี : 4 ชื่อตวัชี้วดั : 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมลู 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสริิมา  ศรีแม้นมว่ง 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมลู 20 40 60 80 100

 

* กรณีมผีลการดาํเนินงานต่ํากว่าร้อยละ 20 จะมีค่าระดับคะแนนท่ีได้ เท่ากับ 1 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

4.1 6 90.000 4.500 0.270
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
- ดําเนินการ ส่งแบบ สยป.4.1(1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลําดับความสําคัญภารกิจของหน่วยงาน 

และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมลูของหน่วยงาน ให้ สยป. แล้วตามหนังสือสํานักการระบายน้ํา ด่วน

ที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ ์2563 
- ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมลู โดยออกแบบโครงสร้างและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ "ระบบบันทึกข้อมูลประกอบ

ตัวชีว้ัด 4.1" ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล จํานวนทั้งสิ้น 14 ตวัชีว้ัด โดยประกอบด้วยตัวชีว้ดัดา้นระบบ

น้ําท่วม 5 ตวัชีว้ัด และตัวช้ีวดัดา้นระบบนําเสีย 9 ตวัชี้วดั เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสาํนักการระบายนํ้า ดว่น

ที่สุด ท่ี กท 1003/1779 ลว.29 พ.ค. 63 
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
- ความรว่มมือจากสว่นราชการตา่ง ๆ  

- ความช่วยเหลือด้านเทคนิคของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และคําแนะนําของผู้ประสานงานจาก สยป.

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
- ต้องมีความเจา้ใจข้ันตอนการแปลงในรูปแบบต่าง ๆ จากสว่นราชการให้เป็น file csv ทีส่ามารถนําเขา้ในระบบได้

- การกาํหนดโครงสร้างตารางฐานข้อมูลในเรือ่งต่าง ๆ เพ่ือนําเขา้ในระบบต้องใช้เวลา 

- ข้อมูลรายเดือนบางตัว ต้องใช้เวลาในการรอผลนาน ทําให้ไม่สามารถปรับให้เป็นปัจจบัุนได้ตามเดือนท่ีกําหนด 



หลักฐานอา้งองิ : 
- บันทึกข้อมลูลงใน “ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตวัชี้วัด 4.1” ที ่url 203.155.220.178:8080/bma4.1 

  ซึ่งประกอบดว้ย ฐานข้อมูลด้านนํ้าท่วม จาํนวน 5 ตวัชี้วดั (21 ฐานข้อมูล และ 4 ไฟล์ภาพ) และฐานข้อมูล 

  ด้านน้าํเสยี จาํนวน 9 ตวัชี้วัด (13 ฐานข้อมูล) 
แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สํานักการระบายน้าํ 

มิติท่ี : 4 ชื่อตวัชี้วดั : 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
      และสภาพแวดลอ้มในการทํางานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสุกัญญา ศรีมาจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ : 2216 

ตําแหน่ง : หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานกุาร สํานักการระบายนํ้า 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
                          ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการด้านความปลอดภัย  

อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานของหน่วยงาน 

1 2 3 4 5

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัดท่ี นํ้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก

4.2 4 5.000 5.000 0.200
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
ดําเนินการตามข้ันตอนและภายในกรอบเวลา ตามหนังสือ สาํนักอนามัย ดว่น ท่ี กท 0704/7262 ลงวันที่ 29 

ตุลาคม 2563  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชีว้ัดที ่4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงานของหน่วยงาน (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
ผู้บริหารสาํนักการระบายน้ําให้ความสําคญัและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางทีต่ัวชีว้ัดฯ กําหนด  

และบุคลากรของสํานักการระบายนํ้าที่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัตติามแนวทางที่ตัวชี้วดัฯ กาํหนด 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
 
หลักฐานอา้งองิ : รายละเอยีดตามแฟ้มเอกสารที่แนบ 
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชีว้ัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 

 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 
กองบญัชี  โทร. 1790 
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  โทร. 0 2226 6226  หรือโทร 1648, 1646 

 
 สํานักอนามัย   

กลุ่มอาชีวอนามัย สํานักงานสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม  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  

 
 

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


