แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

-1แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 1

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวพรรณี ทรงศิริ
ตําแหน$ง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอรโทรศัพท : 02 - 249 - 9705

เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 20 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป*ของหนวยงาน 20 40 60 80 100
ผลการดําเนินงาน : ส$วนที่ 1 (ร<อยละ 30) และส$วนที่ 2 (ร<อยละ 70)
ส$วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป (ร<อยละ 30) (หน$วยงานบันทึก)
องคประกอบ
ร<อยละ
ผลงาน
1. การวางแผน
14
14
(14 องคประกอบยอย)
2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
6
6
(3 องคประกอบยอย)
3. การติดตามและ
10
10
ประเมินผล
(2 องคประกอบยอย)
ผลการประเมิน : (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึก)
องคประกอบ

รายละเอียดผลการดําเนินการ
ดําเนินการไดครบถวนตามองคประกอบ
ดําเนินการไดครบถวนตามองคประกอบ
ดําเนินการไดครบถวนตามองคประกอบ

คะแนนเต็ม
14

1. การวางแผน
2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

6

3. การติดตามและประเมินผล

10
รวม

30

คะแนนที่ได<

-2ส$วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร<อยละ 70)
สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด<านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได<

รอยละ 87.80

(5)
ร<อยละ
ความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
รอยละ 110

5

5

16 ครั้ง

รอยละ 123

5

5

รอยละ 100
(ครบทั้ง 7 คู คลอง)

รอยละ 100

5

5

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

5

5

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

5

5

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปNาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

1

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยบริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สํานักงานเขต
คลองเตย
จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ของเขตคลองเตย

รอยละ 80

2
3

รอยละของคูคลองในพื้นที่เขตคลองเตยที่
ดําเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปLดทางน้ําไหล

4

รอยละของสถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตยที่
ไดรับการตรวจสอบ
รอยละของพื้นที่รกราง/อาคารรางไดรับการ
ตรวจสอบ

5

อยางนอย
10 ครั้งตอป*
รอยละ 100
( 7 คู คลอง)

-3(1)
ลําดับที่
6

7

(2)
ตัวชี้วัด
-จํานวนครั้งในการกวดขันดูแล
มิใหมีการจอดรถบนทางเทา
- ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ตอการจัดระเบียบรถจอดบนทางเทา
จํานวนชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยที่
ไดรับการปรับปรุงพื้นที่

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได<

วันละ 3 ครั้ง/เสนทาง

(5)
ร<อยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
รอยละ 150

5

5

รอยละ 92.29

รอยละ 116

5

5

1 ชุมชน

รอยละ 100

5

5

คะแนนรวม

10

(3)
เปNาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

อยางนอย วันละ
2 ครั้ง/เสนทาง
รอยละ 80
1 ชุมชน

ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

1

รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟQาแสงสวางในพื้นที่เสี่ยง
ภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
กําหนด

(3)
เปNาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

รอยละ 80
รอยละ 91
(ติดตั้งและซอมแซมฯ (ติดตั้งและซอมแซมฯ
200 ดวง)
182 ดวง)

(5)
ร<อยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
รอยละ 114

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได<

3

3

-4(1)
ลําดับที่
2
3
4

5

6

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปNาหมาย

รอยละของสถานประกอบการที่ดําเนินการ
รอยละ 90
ปQองกันและแกไขปTญหายาเสพติด
การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปQองกัน
2 ครั้ง/ป*
และบรรเทาภัยสาธารณภัยและดานความ
มั่นคง
- การจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่
อยางนอย 1 จุด
สาธารณะ
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
รอยละ 80
จัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ
การกวดขันมิใหมีผูคาฝYาฝZนทําการคาในจุด อยางนอย 2 ครั้ง/วัน /จุด
กวดขันพิเศษ
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
รอยละ 80
ความเป\นระเบียบเรียบรอย ไมมีผูคาฝYาฝZน
ทําการคาในจุดกวดขันพิเศษ
- จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีปQาย
อยางนอย 2 ครั้ง/วัน
โฆษณาที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
รอยละ 80
การกวดขันมิใหมี ปQายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ในพื้นที่สาธารณะ

(5)
ร<อยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
รอยละ 112

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได<

3

3

3 ครั้ง

รอยละ 150

3

3

3 จุด

รอยละ 300

3

3

รอยละ 87.20

รอยละ 109

3

3

3 ครั้ง/วัน/จุด

รอยละ 150

3

3

รอยละ 86.34

รอยละ 108

3

3

2 ครั้ง/วัน

รอยละ 100

3

3

รอยละ 86.97

รอยละ 109

3

3

(4)
ผลการดําเนินงาน
รอยละ 100

-5(1)
ลําดับที่

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได<

รอยละ 24.81

(5)
ร<อยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
รอยละ 124

3

3

รอยละ 5

รอยละ 5.44

รอยละ 109

3

3

รอยละ 5

รอยละ 5.27

รอยละ 106

3

3

รอยละ 100
(3 ไร 3 งาน)
รอยละ 100

รอยละ 253.33
(9 ไร 2 งาน)
รอยละ 100

รอย 254

3

3

รอยละ 100

3

3

4 ลาน

รอยละ 100

3

3

3 คะแนน

รอยละ 100

3

3

(3)
เปNาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

รอยละ 20

8

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบกับป* พ.ศ.2556
มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงเมื่อเปรียบกับป* พ.ศ. 2556

9

มูลฝอยอันตรายจัดเก็บไดเพิ่มขึ้นจากป*งบประมาณที่ผานมา

10

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

11

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
จํานวนลานกีฬาที่ไดรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬา
4 ลาน
ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขต
คาเฉลี่ยของโรงเรียน
1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
ในสังกัดสํานักงาน
(SMART School)

7

12
13

(2)
ตัวชี้วัด

เขตตั้งแตระดับ
3.00 ขึ้นไป

-6(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของประเทศ

14
15
16
17

รอยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการ
ปQองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนา
รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปQองกันโรคไขเลือดออกครบ
4 กิจกรรม
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหาร
มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
รอยละของการจัดเก็บภาษีตามเปQาหมายที่กรุงเทพมหานคร
ประมาณการไว

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได<

8.24

(5)
ร<อยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
รอยละ 103

3

3

รอยละ 80

รอยละ 100

รอยละ 125

3

3

รอยละ 80

รอยละ 100

รอยละ 125

3

3

รอยละ 60

รอยละ 68.06

รอยละ 114

3

3

รอยละ 85

รอยละ 99.63

รอยละ 125

3

3

(3)
เปNาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ระดับดีของ
สํานักงานเขต ตั้งแต
8.00 คะแนนขึ้นไป

คะแนนรวม
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน 24 ตัว ได<คะแนน 70 คะแนน
- ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 ตัว ไดคะแนน 10 คะแนน
- ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร จํานวน 17 ตัว ไดคะแนน 60 คะแนน

60

-7รายละเอียดส$วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC)
สํานักงานเขตคลองเตย

รอยละ 80

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รอยละ 87.80 กิจกรรมการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ศูนยบริหารราชการ ฉับไว
ใสสะอาด (BFC)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

-

ที่มีตอการใหบริการ ของศู น ยบริ ห ารราชการ
ฉั บ ไวใสสะอาด (BFC) สํา นั ก งานเขต
คลองเตย จํานวน 100 ชุด สรุปผลความ

พึงพอใจในระดับมากไดรอยละ 87.80

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชนของศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
แบบสอบถาม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

-8ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
2. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ของเขต
คลองเตย

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

อยางนอย
10 ครั้งตอป*

16 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน
1. แผนปฏิบัติงาน Big
Cleaning Day และ Small
Cleaning ของเขตคลองเตย
2. แผนลางสะพานลอย
(Big Cleaninng Day)
สํานักงานเขตคลองเตย
จํานวน 33 แหง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน Big
Cleaning Day /Small Cleaning ของสํานักงาน
เขตคลองเตย จํานวน 10 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 บริเวณ
ถนนสุขุมวิท ซอย 22 ถึง ถนนสุขุมวิท ซอย 2
- ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2560 บริเวณ
ตลาดคลองเตย
- ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2560 บริเวณ
ถนนพระราม 4
- ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2560 บริเวณ
ถนนสุขุมวิท บริเวณสี่แยกอโศก ถึงสี่แยกตลาด
คลองเตย
- ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2560 บริเวณซอย
สุขุมวิท 52 ถึง ซอยสุขุมวิท 24
- ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มกราคม 2560 บริเวณ
สถานีรถไฟฟQาจํานวน 7 สถานี
- ครั้งที่ 7 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 บริเวณ
ถนนสุนทรโกษา ตั้งแตสี่แยกกรมศุลกากร ถึง หา
แยก ณ ระนอง
- ครั้งที่ 8 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 บริเวณ
ซอยภูมิจิตร

-

-9ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ครั้งที่ 9 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริเวณ
ซอยอรรถกวี 1
- ครั้งที่ 10 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 บริเวณคู
น้ํา ซอยสุขุมวิท 50
2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนลางทําความสะอาด
สะพานลอย (Big Cleaning Day) สํานักงานเขต
คลองเตย จํานวน 6 ครั้ง (33 สะพานลอย) ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2560 จํานวน
3 แหง
1) สะพานลอยอาคารเลค รัชดา
2) สะพานลอยศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
(ประตู 4)
3) สะพานลอยแยกรัชดาภิเษก ศาลเจาพอ
มังกรเขียว
- ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2560 จํานวน
11 แหง
1) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 52
2) สะพานลอยปากซอยออนนุช
3) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 71
4) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 46

หมายเหตุ

- 10 ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
5) สะพานลอยหนาโรงเรียนศณีวิกรม
6) สะพานลอยหนาโรงเรียนปทุมคงคา
7) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 18
8) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 12
9) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 2
10) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 6
11) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 8 - 10
- ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2560 จํานวน
6 แหง
1) สะพานลอยหนาหางโลตัส
2) สะพานลอยหนากรมศุลกากร - การทาเรือ
3) สะพานลอยหนารานครัวคุณตnอย
4) สะพานลอยหาแยก ณ ระนอง
5) สะพานลอยหนารานเซเวน - รานเจริญธรรม
6) สะพานลอยหนาสโมสรการทาเรือ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 2560 จํานวน 1 แหง
1) สะพานลอยหนาโรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ
- ครั้งที่ 5 วันที่ 27 มกราคม 2560 จํานวน 2 แหง

หมายเหตุ

- 11 ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

1) สะพานลอยหนาโรงเรียนขจรศึกษา
2) สะพานลอยหนาลานจอดรถ ม.กรุงเทพ
- ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มกราคม 2560 จํานวน
10 แหง
1) สะพานลอยหนาโรงพยาบาลกลวยน้ําไท
2) สะพานลอยซอยบานกลวยใต
3) สะพานลอยโรงพยาบาลเทพธารินทร
4) สะพานลอยองคการโทรศัพท
5) สะพานลอยหนาสถานีโทรทัศนชอง 3
6) สะพานลอยหนาหางโลตัส - บิ๊กซี พระราม 4
7) สะพานลอยซอยสายน้ําทิพย สุขุมวิท 22
8) สะพานลอยปากซอยไผสิงหโต
9) สะพานลอยสี่แยกรัชดา - พระราม 4
10) สะพานลอยหนาโรงงานยาสูบ
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
เชิญชวนหนวยงานทหาร สถานีตํารวจ ภาคเอกชน ทั้งผูประกอบการ เจาของบาน รานคา และจิตอาสารวมกันทําความสะอาด และปลูกจิตรวมกันดูแลรักษาพื้นที่
ใหสวยงามเป\นระเบียบ
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี

- 12 หลักฐานอ<างอิง
1. แผนปฏิบัติงาน Big Cleaning Day / Small Cleaning เขตคลองเตย
2. แผนลางสะพานลอย (Big Cleaning Day) สํานักงานเขตคลองเตย จํานวน 33 แหง
3. ภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 13 ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
3. รอยละของคูคลองในพื้นที่เขต
คลองเตยที่ดําเนินการจัดเก็บวัชพืชและ
เปLดทางน้ําไหล

เปNาหมาย
รอยละ 100
(7 คู คลอง)

ผลสําเร็จ

โครงการที่
สนับสนุน
รอยละ 100
กิจกรรมจัดเก็บขยะ
(7 คู คลอง /
วัชพืช ผักตบชวา
คู คลอง ละ 2 ครั้ง) และเปLดทางน้ําไหล
คูคลองในพื้นที่เขต
คลองเตย

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ทหาร, หนวยงานเอกชน, ประชาชน
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
ภาพถาย
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

จัดกิจกรรมจัดเก็บวัชพืชและเปLดทางน้ําไหล
คูคลองในพื้นที่เขตคลองเตย ความยาว
ประมาณ 3,336 เมตร เสร็จเรียบรอยแลว
คู คลอง ละ 2 ครั้ง ไดแก
1. คลองคาง
2. คลองยายสรอย
3. คลองอินทนินทร
4. คลองพลับ
5. คลองยายลอม
6. คูน้ําขางโรงพยาบาลเทพธารินทร
7. คูน้ําซอยสุขุมวิท 50

-

- 14 –
ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

4. รอยละของสถานบริการในพื้นที่เขต รอยละ 100
คลองเตยที่ไดรับการตรวจสอบ

ผลสําเร็จ
รอยละ 1๐๐

โครงการที่สนับสนุน
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 22/2558
และ 46/2559

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ตรวจสถานประกอบการตามแผนและรายงานผล
การตรวจสอบครบถวน จํานวน 36 แหง
(สถานบริการ,สถานบันเทิง)

-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
การปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถานีตํารวจในพื้นที่ เจาหนาที่ทหาร (กองพันทหารมาที่ 1 และ 17 รักษาพระองค) เจาหนาที่
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สํานักปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงคลองเตย,สถานีดับเพลิงบอนไก)
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
รายงานผลการดําเนินการตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ตามแผนการปฏิบัติงานตามคําสั่งคสช.ที่ 22/2558 และ 46/2559

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 15 –
ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
5. รอยละของพื้นที่รกราง/อาคาร
รางไดรับการตรวจสอบ

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

รอยละ
100

รอยละ 100
(ตรวจพื้นที่รกราง/
อาคารราง ไดครบทุก
จุด จุดละ 3 ครั้ง/วัน
รวม 11 จุด)

โครงการที่สนับสนุน
โครงการตรวจพื้นที่
รกรางวางเปลา

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ออกตรวจพื้นที่รกราง/อาคารราง จํานวน 11 จุด จุดละ
3 ครั้งตอวัน
1) บริเวณกอนถึงปากซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4
2) บริเวณหลังโรงแรมพระโขนง (37) ซอยภูมิจิตร
3) บริเวณกอนปากซอยพิชัยสวัสดิ์ถนนพระราม 4
4) บริเวณศูนยบริการ Cockpit ถนนสุนทรโกษา
5) บริเวณดานหลังหางBig C สาขาพระราม 4
6) บริเวณทางเขาชุมชนสวนออย
7) บริเวณซอยสุขุมวิท 50 ตรงขามอาคารแฟร ทาวเวอร
8) บริเวณทางเขาหมูบานซิตี้พลัส ซอยสวัสดี 4 สุขุมวิท 50
9) บริเวณแยกซอยสวัสดี 4 สุขุมวิท 50
10) บริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายเกา ถนนเชื้อเพลิง
11) บริเวณถนนดวงพิทักษ (ถนนเลียบโรงงานยาสูบ)

-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. ประชาชนผูพักอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงที่รกราง/อาคารราง ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลความปลอดภัยเป\นอยางดี
2. จัดเจาหนาที่และรถยนตสายตรวจ รถจักรยานยนตออกตรวจเป\นประจําทุกวัน

- 16 ปPญหา อุปสรรค
หลักฐานอ<างอิง
การรายงานพรอมภาพถาย ในการออกปฏิบัติหนาที่
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 17 ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
6. -จํานวนครั้งในการ
กวดขันดูแลมิใหมีการจอด
รถบนทางเทา

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
สนับสนุน
อยางนอยวันละ ตรวจสอบกวดขันรถยนต โครงการจัด
-ประชาสัมพันธเจาของหรือผูครอบครองรถยนต รถจักรยานยนต
2 ครั้ง/เสนทาง รถจักรยานยนต จอดหรือ ระเบียบการจอดรถ มิใหจอดหรือขับขี่บนทางเทา
รวม 3 เสนทาง ขับขี่บนทางเทา ไดวันละ บนทางเทา
- กวดขันมิใหมีการฝYาฝZน ในถนนสายหลัก 3 เสนทาง วันละ
3 ครั้ง/เสนทาง รวม
3 ครั้ง
3 เสนทาง
1. ถนนสุขุมวิท
2. ถนนพระรามที่ 4
3. ถนนรัชดาภิเษก
รอยละ 80
รอยละ 92.29
-มีการสํารวจความพึงพอใจความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชน
ที่มีตอการจอดรถบนทางเทา โดยแบงเป\น 5 ระดับ
-ผลสรุปอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 92.29

- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัด
ระเบียบรถจอดบนทางเทา
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. จัดเจาหนาที่เทศกิจ สอดสองและกวดขันตรวจตราดูแลพื้นที่เปQาหมาย 3 เสนทาง ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก
2. มีรถยนตสายตรวจออกปฏิบัติหนาที่เป\นประจําทุกวัน
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
การรายงานพรอมภาพถาย ในการออกปฏิบัติหนาที่
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 18 ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

7. จํานวนชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย
ที่ไดรับการปรับปรุงพื้นที่

1 ชุมชน

1 ชุมชน

โครงการที่สนับสนุน

โครงการปรับปรุงลาน ดําเนินการปรับปรุงลานกีฬาของชุมชนโดย
กีฬาศูนยสุขภาพชุมชน การกอสรางโครงเหล็กพรอมหลังคา metal
แฟลต 23-24
sheet ขนาด 218 ตารางเมตร งบประมาณ
483,000 บาท โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโรงงานยาสูบ

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. ไดรับงบประมาณที่เพียงพอกับการดําเนินงาน
2. ไดรับอนุญาตจากเจาของพื้นที่ (การทาเรือแหงประเทศไทย) ใหดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
1. หนังสืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลงการใชเงินบริจาค
2. หนังสืออนุญาตใหดําเนินการกอสราง
3. ภาพถายการดําเนินการกอสรางโครงหลังคา
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
-

- 19 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่
สนับสนุน
1. รอยละของความสําเร็จในการ
รอยละ 80
รอยละ 91
แผนการติดตั้ง
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟQาแสงสวางในพื้นที่ (ติดตั้งและซอมแซมฯ (ติดตั้งและซอมแซมฯ ไฟฟQาแสงสวาง
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
200 ดวง)
182 ดวง)
และการซอมแซม
กําหนด
ไฟฟQาแสงสวาง
ประจําป*
งบประมาณ
2560

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

สํานักงานเขตคลองเตย ดําเนินการติดตั้ง/ซอมแซม
ไฟฟQาสาธารณะ ดังนี้
- เดือนตุลาคม 2559 จํานวน 23 ดวง
- เดือนพฤศจิกายน 2559 จํานวน 2 ดวง
- เดือนธันวาคม 2559 จํานวน 1 ดวง
- เดือนมกราคม 2560 จํานวน 0 ดวง
- เดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 0 ดวง
- เดือนมีนาคม 2560 จํานวน 31 ดวง
- เดือนเมษายน 2560 จํานวน 8 ดวง
- เดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 14 ดวง
- เดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 13 ดวง
- เดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 3 ดวง
- เดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 87 ดวง
รวม 182 ดวง

-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
การติดตอประสานงานกับการไฟฟQาของเจาหนาที่ ทําใหไดขอมูลถูกตองตรงกันระหวางสํานักงานเขตกับการไฟฟQา จํานวนไฟฟQาสองสวางที่สํานักงานเขตแจงและการไฟฟQา
ดําเนินการจึงสอดคลองกัน

- 20 ปPญหา อุปสรรค
ปTจจุบันในพื้นที่เขตคลองเตยไดมีการติดตั้งไฟฟQาสองสวางสาธารณะเต็มพื้นที่แลว คงเหลือที่ดินเอกชนและที่ดินของสวนราชการอื่น
หลักฐานอ<างอิง
1. แผนการติดตั้งไฟฟQาแสงสวางและซอมแซมไฟฟQาแสงสวาง ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2560
2. รายงานประจําเดือนสงสํานักการโยธา
3. เอกสารจากสํานักงานเขตประสานการไฟฟQาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี

- 21 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

2. รอยละของสถานประกอบการที่
ดําเนินการปQองกันและแกไขปTญหายาเสพติด

รอยละ 90

รอยละ 100 การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานตาม
คําสั่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่
22/2558 และ
46/2559

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการปQองกันและ
แกไขปTญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ ไดแก
สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่เปLด
ใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการและอู
ซอมรถจักรยานยนต สถานบริการรถยนต จํานวน
83 แหง

-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
การปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถานีตํารวจในพื้นที่ เจาหนาที่ทหาร (กองพันทหารมาที่ 1 และ 17 รักษาพระองค) เจาหนาที่
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สํานักปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงคลองเตย,สถานีดับเพลิงบอนไก)
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
รายงานผลการดําเนินการตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ตามแผนการปฏิบัติงานตามคําสัง่ คสช.ที่ 22/2558 และ 46/2559

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 22 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย ผลสําเร็จ

3. การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปQองกัน 2 ครั้ง/ป*
และบรรเทาภัยสาธารณภัยและดานความ
มั่นคง

3 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

๑. กิจกรรมการซอม
ระงับอัคคีภัยและอพยพ
หนีไฟในอาคาร
สํานักงานเขตคลองเตย
๒. กิจกรรมการซอม
ระงับอัคคีภัยและอพยพ
หนีไฟกับหนวยงาน
ภายนอก

สํานักงานเขตคลองเตย สงเจาหนาที่เขารวมสังเกตการณใน
การฝyกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกับหนวยงานภายนอก
จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
1. คลังน้ํามันพระโขนง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
2. หางสรรพสินคา THE EMPORIUM เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2560
และดําเนินการฝyกซอมการปฏิบัติการปQองกันและบรรเทา
เหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการกอการราย
ของสํานักงานเขตคลองเตย เพื่อใหเกิดทักษะ ประสบการณ
และการประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณจริง เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น.

-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
การใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมและเขารวมการฝyกซอมการปQองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟของผูบริหารและเจาหนาที่
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
รายงานผลการเขารวมและการจัดกิจกรรมฝyกซอมการปQองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ของสํานักงานเขต
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 23 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

4. - การจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ใน
ที่สาธารณะ

อยางนอย
1 จุด

โครงการที่
สนับสนุน
จัดใหมีจุดกวดขัน โครงการ ทิ้ง-จับ
ทิ้งสิ่งใดๆในที่
ปรับ การทิ้งขยะ
สาธารณะได
ในที่สาธารณะ
จํานวน 3 จุด

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะ

รอยละ 80

รอยละ 87.20

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. ประชาชนใหความรวมมือในการรักษาความสะอาด
2. เจาหนาที่มีความรูดานกฎหมาย วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาฯ พ.ศ. 2535
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
การรายงานพรอมภาพถาย ในการออกปฏิบัติหนาที่
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
-กวดขันประชาสัมพันธ รณรงคแจกแผนพับประชาสัมพันธ
หามทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณจุดจับปรับ 3 จุด ดังนี้
-จุดจับปรับซอยสุขุมวิท 2
-จุดจับปรับซอยสุขุมวิท 12
-จุดจับปรับหนาอุทยานเบญจสิริ
-มีการสํารวจความพึงพอใจความรูสึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยแบง
5 ระดับ ผลสรุปอยูในระดับพึงพอใจมาก รอยละ 87.20

หมายเหตุ

- 24 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
5. - การกวดขันมิใหมีผูคาฝYาฝZนทําการคาใน
จุดกวดขันพิเศษ

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
ความเป\นระเบียบเรียบรอย ไมมีผูคาฝYาฝZนทํา
การคาในจุดกวดขันพิเศษ

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

อยางนอย
ตรวจพื้นที่
2 ครั้ง/วัน /จุด กวดขันพิเศษ
รวม 4 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด
รวม 4 จุด

รอยละ 80

รอยละ 86.34

โครงการที่
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
สนับสนุน
โครงการตรวจจุด จัดเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษจํานวน 4 จุด
ไดแก
กวดขันพิเศษ
1. บริเวณทางขึ้นลงสะพานลอยคนขามปากซอยคุณหญิงถนน
สุนทรโกษา
2.บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟQา BTS อโศก สี่แยกอโศก
3. บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟQา BTS พรอมพงษ
4. บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟQา BTS ออนนุช

-มีการสํารวจความพึงพอใจความรูสึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอการกวดขันจุดกวดขันพิเศษโดยแบงเป\น5
ระดับ ผลสรุปอยูในระดับพึงพอใจมาก รอยละ 86.34

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. มีการวางแผนการดําเนินงานโดยประชาสัมพันธใหความรูขอกฎหมาย แนะนํา ตักเตือน ตรวจตรา ดําเนินคดีกับผูที่ฝYาฝZน โดยทําอยางตอเนื่อง
2. มีรถยนตสายตรวจออกปฏิบัติหนาที่เป\นประจําทุกวัน
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
การรายงานพรอมภาพถาย ในการออกปฏิบัติหนาที่
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 25 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

6. – จํานวนครั้งในการกวดขันดูแล
มิใหมีปQายโฆษณาที่ผิดกฎหมายใน
พื้นที่สาธารณะ

อยางนอย
2 ครั้ง/วัน

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

สามารถกวดขันและ โครงการจัดระเบียบปQาย -จัดเจาหนาที่เทศกิจกวดขันมิใหมีปQายโฆษณาที่
จัดเก็บปQายโฆษณา โฆษณาที่ผดิ กฎหมายบน ผิดกฎหมายบนพื้นที่สาธารณะ บริเวณถนนสาย
พื้นที่สาธารณะ
หลัก และถนนสายรอง
ผิดกฎหมายในที่
สาธารณะได
2 ครั้ง/วัน

- ระดับความพึงพอใจของประชาชน
รอยละ 80
รอยละ 86.97
-มีการสํารวจความพึงพอใจความรูสึกหรือทัศนคติ
ที่มีตอการกวดขันมิใหมี ปQายโฆษณา
ของประชาชนที่มีตอปQายโฆษณาโดยแบง 5 ระดับ
-ผลสรุปอยูในระดับพึงพอใจมาก รอยละ 86.97
ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. จัดเจาหนาที่เทศกิจ สอดสองและกวดขันตรวจตราดูแลพื้นที่เปQาหมายถนนสายหลัก ถนนสายรอง
2. มีรถยนตสายตรวจออกปฏิบัติหนาที่เป\นประจําทุกวัน
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
การรายงานพรอมภาพถาย ในการออกปฏิบัติหนาที่
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

หมายเหตุ

- 26 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
7. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ
กับป* พ.ศ.2556

เปNาหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รอยละ 20 รอยละ 24.81 1. กิจกรรมรณรงคสงเสริมการลด
และคัดแยกมูลฝอย
2. กิจกรรมคัดแยกขยะเศษอาหาร
มาใชประโยชน
3. กิจกรรมศูนยการเรียนรู
การจัดการมูลฝอยอยางครบวงจร
4. กิจกรรมนํากิ่งไมและไมใบไม
กลับไปใชประโยชน
5. กิจกรรมการจัดทําปุ€ยคอก
ริมทาง
6. โครงการคัดแยกกลองเครื่องดื่ม
เพื่อนํากลับไปใชประโยชน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1.จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2.ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด
ไดเพิ่มขึ้นจากเปQาหมาย 19,684.45 ตัน/ป*
ทําได 24,413.91 ตัน/ป* (1 ต.ค.59 –
31 ก.ค. 60) คิดเป\นรอยละ 124.03 หรือ
รอยละ 24.81 จากเปQาหมายรอยละ 20

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธรวมกับผูบริหารเขตฯ
2. การลงพื้นที่ชุมชนรวมกับฝYายพัฒนาชุมชนฯ
3. การสรางการรับรูใหกับประชาชนผานทางชองทาง ตางๆ เชน Website / Face book
4. การบรรยายพรอมสาธิตและจัดนิทรรศการใหความรูดานการจัดการมูลฝอยในการประชุมคณะกรรมการชุมชน
5. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเศษผักจากตลาดนําไปเป\นอาหารสัตว และนําไปหมักทําปุ€ย
6. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเปลือกทุเรียนนําไปบดยอยทําปุ€ย
7. พนักงานกวาดแยกเศษใบไม กิ่งไม และตนไมใสปุ€ยคอกริมทาง
8. พนักงานสวนแยกเศษไมจากการตัดแตงไปทําปุ€ยบํารุงตนไม

หมายเหตุ
-

- 27 ปPญหา อุปสรรค
การดําเนินกิจกรรมในดานการรณรงคสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองใชระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะยังไมสะทอนผล
ที่ทําใหขยะลดลงหรือมีการนําขยะไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น แตในระยะเวลายาวคาดวานาจะเป\นผลดีหากประชาชนมีสวนรวมในเรื่องการคัดแยกขยะ
หลักฐานอ<างอิง
1. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของ
2. แบบแสดงเปQาหมายการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560
3. รายงานลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560
4. รูปภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 28 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
8. มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงเมื่อเปรียบ
กับป* พ.ศ. 2556

เปNาหมาย
รอยละ 5

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รอยละ 5.44 1. กิจกรรมการตั้งถังรองรับมูล
ฝอยแยกประเภท
2. กิจกรรมดําเนินการนัดเวลาทิ้ง
เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ
3. โครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1.จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2.ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยตั้งแต 1 ตุลาคม 2559
- 31 กรกฏาคม 2560 ไดปริมาณมูลฝอย
97,812.62 ตัน คิดเป\นคาเฉลี่ย 321.75 ตัน/วัน
หรือลดลงรอยละ 5.44 เมื่อเปรียบกับคาเฉลี่ยป*
2556 (340.27 ตัน/วัน)

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธรวมกับผูบริหารเขตฯ
2. การลงพื้นที่ชุมชนรวมกับฝYายพัฒนาชุมชนฯ
3. การสรางการรับรูใหกับประชาชนผานทางชองทาง ตางๆ เชน Website / Face book
4. การบรรยายพรอมสาธิตและจัดนิทรรศการใหความรูดานการจัดการมูลฝอยในการประชุมคณะกรรมการชุมชน
5. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเศษผักจากตลาดนําไปเป\นอาหารสัตว และนําไปหมักทําปุ€ย
6. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเปลือกทุเรียนนําไปบดยอยทําปุ€ย
7. พนักงานกวาดแยกเศษใบไม กิ่งไม และตนไมใสปุ€ยคอกริมทาง
8. พนักงานสวนแยกเศษไมจากการตัดแตงไปทําปุ€ยบํารุงตนไม
ปPญหา อุปสรรค
การดําเนินกิจกรรมในดานการรณรงคสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองใชระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะยังไมสะทอนผล
ที่ทําใหขยะลดลงหรือมีการนําขยะไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น แตในระยะเวลายาวคาดวานาจะเป\นผลดีหากประชาชนมีสวนรวมในเรื่องการคัดแยกขยะ

หมายเหตุ
-

- 29 หลักฐานอ<างอิง
1. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของ
2. แบบแสดงเปQาหมายการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560
3. รายงานลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560
4. รูปภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 30 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
9. มูลฝอยอันตรายจัดเก็บได
เพิ่มขึ้นจากป*งบประมาณที่ผานมา

เปNาหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
รอยละ 5 รอยละ 5.27 กิจกรรมนัดวันทิ้ง นัดวัน 1. ขยะอันตรายที่จัดเก็บไดในป*งบประมาณ 2559 28.61
เก็บขยะอันตราย
ตัน/ป* ดังนี้ในป*งบประมาณ 2560 ตองดําเนินการจัดเก็บขยะ
อันตรายไดเพิ่มขึ้น จากป*งบประมาณที่ผานมาเปQาหมายรอยละ 5
(1.43 ตัน/ป*) = 30.04 ตัน/ป*
2. ดําเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประเภทตางๆ ตั้งแต
1 ตุลาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560 ไดปริมาณ 31.68 ตัน
คิดเป\นรอยละ 5.27 จากเปQาหมายรอยละ 5

หมายเหตุ
-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธรวมกับผูบริหารเขตฯ
2. การลงพื้นที่ชุมชนตางๆ รวมกับฝYายพัฒนาชุมชนฯ
3. การสรางการรับรูใหกับประชาชนผานทางชองทาง ตางๆ เชน Website / Face book
4. การบรรยายพรอมสาธิตและจัดนิทรรศการใหความรูดานการจัดการมูลฝอยในการประชุมคณะกรรมการชุมชน
5. การแจกประกาศประชาสัมพันธการเขาจัดเก็บมูลฝอยของเจาหนาที่โดยการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะอันตราย
6. ประสานชุมชน สถานประกอบการ สถานีบริการน้ํามัน ตั้งจุดรับขยะอันตราย
ปPญหา อุปสรรค
การดําเนินกิจกรรมในดานการรณรงคสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองใชระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะยังไมสะทอนผลที่ทําใหปริมาณขยะลดลง
หรือมีการนํามาใชประโยชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนไมเล็งเห็นความสําคัญในการคัดแยกมูลฝอยหรือการทิ้งขยะตามเวลานัดหมาย

- 31 หลักฐานอ<างอิง
1. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลปริมาณมูลฝอยขยะอันตรายที่จัดเก็บไดป*งบประมาณ 2560
3. รูปภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 32 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

เปNาหมาย
รอยละ 100
(3 ไร 3 งาน)

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รอยละ 253.33 โครงการบํารุงรักษา
(9 ไร 2 งาน) ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สี
เขียว

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินการสํารวจพื้นที่สีเขียวที่เป\นสวนสาธารณะ/สวนหยอม ตาม
นิยาม 7 ประเภท ของสํานักงานสวนสาธารณะ และนําเขา
โปรแกรมฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวของ กทม. ไดจํานวน 5 แหง
ขนาดพื้นที่รวม 9 ไร2 งาน หรือ 15,200 ตร.ม. คิดเป\นรอยละ
253.33จากเปQาหมายตามที่ตกลงไวกับ สสล. ดังนี้
1. สนามหญาสวนหยอมและสวนแนวกําแพงอาคาร FYI
CENTER ขนาดพื้นที่ 2 ไร 2 งาน
2. สวนหยอมคอนโด WYNE SUKHUMVITขนาดพื้นที่
1 ไร 1 งาน
3. พื้นที่สีเขียวสวนหยอมและสวนแนวกําแพงคอนโด
RHYTHM สุขุมวิท 36 - 38 ขนาดพื้นที่ 1 ไร 1 งาน
4. พื้นที่สีเขียวคอนโด ASHTON MORPH 38 ขนาดพื้นที่
2 ไร 1 งาน
5. สวนหยอมดาดฟQา สวนแนวกําแพง คอนโด ดิเอ็มโพลิโอ
เพส ขนาดพื้นที่ 2 ไร 1 งาน

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. เจาหนาที่สํารวจพื้นที่สีเขียวตามนิยามที่กําหนดไวจากระบบ "ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร"
2. เจาหนาที่ลงสํารวจพื้นที่จริงที่ไดดูจากระบบ "ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร" และนําเขาโปรแกรมฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวฯ
3. การปรับปรุงการลงขอมูลในระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ปTจจุบันมีการใชระบบ Smart Phone ทําใหสะดวกในการ
ลงขอมูล
4. การสงเสริมใหความรูแกภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในดานการปลูกบํารุง ดูแลรักษาตนไม และการอนุรักษพื้นที่สีเขียว

- 33 ปPญหา อุปสรรค
1. มีการกอสรางอาคารสถานที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นทําใหที่ดินที่จะสงเสริมหรือพัฒนาเป\นพื้นที่สีเขียวลดลง
2. พื้นที่สีเขียวที่ทําการสํารวจและลงในระบบฐานขอมูลฯ ไวแลว บางพื้นที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยกอสรางเป\นอาคารที่พักอาศัย
หลักฐานอ<างอิง
1. สําเนาโครงการฯ
2. ภาพถายกิจกรรมที่เกี่ยวของ
3. รายงานจํานวนขอมูลสวน 7 ประเภท
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 34 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
11. รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหนงพื้นที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน

เปNาหมาย
รอยละ 100

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน
2. การตรวจสอบการลงจุด
แสดงตําแหนงที่มีการ
อนุญาตใหมีการกอสราง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
1. ฝYายทะเบียนดําเนินการลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม
2560 รวมทั้งหมด จํานวน 37 หลัง คิดเป\นรอยละ 100
2. ฝYายโยธาดําเนินการตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนงที่มีการ
อนุญาตใหมีการกอสราง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม
2560 รวมทั้งหมด จํานวน 45 ราย ผลการดําเนินงานคิดเป\น
รอยละ 100

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว ภายใตการกํากับดูแลจากผูบังคับบัญชาและการมีสวนรวมของเจาหนาที่ผูดําเนินการ
2. การประสานงานของหนวยงานที่ดูแลระบบการลงจุดตําแหนงของอาคาร
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
1. แบบรายงานการออกเลขรหัสประจําบาน
2. ภาพถายแผนที่การลงจุดตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี

- 35 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
12. จํานวนลานกีฬา
ที่ไดรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานลานกีฬา

เปNาหมาย
4 ลาน

ผลสําเร็จ
4 ลาน

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการสงเสริมลานกีฬา
และสโมสรกีฬา
2. โครงการกีฬาฟุตซอลเยาวชน
ป* 2560

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
สํ า นั ก งานเขตคลองเตย โดยฝY า ยพั ฒ นาชุ ม ชนฯ ดํ า เนิ น การ
โครงการที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. โครงการสงเสริมลานกีฬาและสโมสรกีฬา
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของลาน
กีฬา และจายคาตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อดําเนินกิจกรรม
ของลานกีฬา
2. โครงการกีฬาฟุตซอลเยาวชน ป* 2560
จัดการแขงขันฟุตซอลเยาวชน จํานวน 3 รุน ไดแก
- รุนอายุไมเกิน 12 ป* ชาย
- รุนอายุไมเกิน 15 ป* ชาย
- รุนอายุไมเกิน 18 ป* ชาย
ณ ลานกีฬาชุมชนพัฒนาชุมชนใหม (แฟลต 19-22)
และพัฒนาลานกีฬาใหไดมาตรฐานจํานวน 4 ลาน ไดแก
1. ลานกีฬาชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ลาน2
2. ลานกีฬาชุมชนพัฒนาชุมชนใหม (แฟลต 19-22)
3. ลานกีฬากลางศูนยเยาวชนคลองเตย
4. ลานกีฬาโรงเรียนวัดคลองเตย

- 36 ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ความตอเนื่องของการจัดกิจกรรม และความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เชน ชุมชน โรงเรียน สโมสรกีฬาคลองเตย
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
แบบประเมินมาตรฐานลานกีฬาที่ไดรับรองคุณภาพตามมาตรฐานลานกีฬา
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด

- 37 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
เปNาหมาย
ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
13. ผลสําเร็จในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขต
1) ผลการประเมินโรงเรียน คาเฉลี่ยของ คะแนนเฉลี่ยผล 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนใน
การประเมิน เครือขายโรงเรียน
(SMART School)
สังกัด
คุณภาพมาตรฐาน 2. โครงการสนับสนุนการ
สํานักงานเขต โรงเรียนสังกัด สอนในศูนยศึกษา
ตั้งแตระดับ กรุงเทพ (SMART พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
3.00 ขึ้นไป
School)
3. โครงการสัมมนาประธาน
ไดคะแนน
กรรมการเครือขาย
เทากับ 3 (ดี) ผูปกครองเพื่อพัฒนา
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ คะแนนรวม น้ําหนักคะแนนที่ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
เรียนของนักเรียนในสังกัด
ผลสัมฤทธิ์ คํานวณจาก
4. โครงการจัด
สํานักงานเขตเทียบกับ
ทางการเรียน คะแนน
ประชุมสัมมนา
เกณฑเฉลี่ยของประเทศ
ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับดีของ ทางการเรียน
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต ระดับโรงเรียน
ตั้งแต 8.00 ของทุกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
คะแนนขึ้นไป ในสํานักงานเขต 5. โครงการเรียนฟรี เรียนดี
ไดคะแนนเทากับ อยางมีคุณภาพ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
8.24

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองเตยมีผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) โดยมีผลคะแนนระดับ
โรงเรียนและระดับสํานักงานเขต ดังนี้
1) โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา ไดคะแนนภาพรวมระดับ ดี
2) โรงเรียนวัดคลองเตย ไดคะแนนภาพรวมระดับ ดี
3) โรงเรียนวัดสะพาน ไดคะแนนภาพรวมระดับ ดี
4) โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ ไดคะแนนภาพรวมระดับ ดี
สรุป ในระดับสํานักงานเขต ภาพรวมระดับ ดี
สํานักการศึกษาสงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ป*การศึกษา 2559 ใหสํานักงานเขต ในระดับ
โรงเรียนและระดับสํานักงานเขต ไดผลคะแนนดังนี้
1) โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา ไดคะแนนรวม 7.20
2) โรงเรียนวัดคลองเตย ไดคะแนนรวม 7.33
3) โรงเรียนวัดสะพาน ไดคะแนนรวม 5.70
4) โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ ไดคะแนนรวม 8.71
สรุป ในระดับสํานักงานเขต ไดคะแนนรวม 8.24

หมายเหตุ
-

- 38 ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
6. โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษา
ผลิตสื่อการเรียนรู
7. โครงการสอนภาษาจีน
8. โครงการโรงเรียนสีขาว
(หลักสูตรโตไปไมโกง)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. สํานักการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) โดยแตงตั้งจากคณะกรรมการหลากหลาย ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก และนักวิชาการศึกษาสํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
2. สํานักการศึกษาจัดทําหลักเกณฑและคูมือการประเมิน มีการจัดประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนที่รับการประเมินทุกโรงเรียน และประชุมชี้แจงเกณฑการติดตาม
ประเมินใหกับคณะกรรมการผูประเมินทุกคน
3. สํานักการศึกษา สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการทดสอบ เชน คาวัสดุการสอบ คาตอบแทนครูผูคุมสอบ คาพาหนะผูบริหารในการรับ-สงขอสอบ คาพาหนะ
นักเรียนเดินทางไปสนามสอบ (ไป-กลับ 20 บาท/คน) และจัดสอบเตรียมความพรอม
ปPญหา อุปสรรค
1. เนื่องจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินจํานวนหลายชุด ทําใหเกิดความแตกตางของผลคะแนนประเมินตามเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการแตละชุด
2. สํานักการศึกษาจัดตั้งศูนยสอบ ดังนั้น นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ จึงตองเดินทางมาสอบ ณ สนามสอบที่กําหนด การเดินทางมาสนามสอบของนักเรียนจึงอาจเป\นตัวแปร
แทรกซอนที่สงผลกระทบตอคะแนนสอบของนักเรียน

- 39 หลักฐานอ<างอิง
1. รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
2. หนังสือแจงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป*การศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาป*ที่ 6 ระดับสํานักงานเขตและระดับโรงเรียน
3. ผลการติดตามคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) และขอคนพบ/ขอเสนอแนะจากการติดตามคุณภาพมาตรฐาน ประจําป*
การศึกษา 2559
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี

- 40 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
เปNาหมาย
14. รอยละของโรงเรียนใน รอยละ 80
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดําเนินมาตรการปQองกันโรค
อวนและภาวะทุพโภชนา

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รอยละ 100 1. โครงการฝyกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหนาหนวยยุวกาชาด
2. โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. โครงการพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
4. โครงการพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข<าร$วมดําเนินมาตรการจํานวน
4 โรงเรียน ได<แก$
1. โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา
2. โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ
3. โรงเรียนวัดสะพาน
4. โรงเรียนวัดคลองเตย
ตามมาตรการปQองกันโรคอวนและภาวะ
ทุพโภชนาการในโรงเรียน 9 ขอ ดังนี้
1) ลด/งดการจําหนายน้ําอัดลมและใหผูคาลดน้ําตาลในเครื่องดื่ม
ที่ขายในโรงเรียนเหลือไมเกิน รอยละ 5
2) จัดหาน้ําดื่มใหดื่มฟรี
3) ลด/งดจําหนายอาหารกรุบกรอบ
4) จัดกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมแกเด็กอยางนอย วันละ 12 นาที
5) จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
6) จัดอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยมีผักทุกมื้อและ
มีผลไมสัปดาหละ 3 วัน
7) หามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่ไมมีประโยชน ดูแล
อาหารรอบโรงเรียนไมใหเป\นอันตรายตอสุขภาพ
8) เฝQาระวังและประเมินภาวะโภชนาการอยางสม่ําเสมอ โดยการ
ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
9) ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูประกอบการ

- 41 ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข<า
ร$วมดําเนินมาตรการจํานวน 2 โรงเรียน ได<แก$
1. โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ
2. โรงเรียนสายน้ําทิพย
โรงเรียนสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน เขารวมดําเนิน
มาตรการจํานวน 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนคลองเตยวิทยา
2. โรงเรียนนานาชาติท‹อฟซี่เทอรวี่
ดําเนินการตามมาตรการปQองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการใน
โรงเรียน 6 ขอ ดังนี้
1) จัดหาน้ําดื่มใหดื่มฟรี
2) จัดกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมแกเด็กอยางนอย วันละ 12 นาที
3) จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
4) จั ดอาหารกลางวั นที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยมีผักทุกมื้ อ
และมีผลไมสัปดาหละ 3 วัน
5) เฝQาระวังและประเมินภาวะโภชนาการอยางสม่ําเสมอโดยการ
ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
6) ประสานความรวมมือกั บผู ปกครอง ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูประกอบการ

- 42 ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
สํานักอนามัย คอยประสานงานติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเขตอยางตอเนื่องรายไตรมาส และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และมอบแผนดีวีดีสื่อ
ความรูดานโภชนาการ ใหฝYายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสําหรับใชดําเนินการตามมาตรการดังกลาว รวมทั้งแจงผลการเฝQาระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเพื่อใชติดตามนักเรียนรายบุคคลอยางตอเนื่อง
ปPญหา อุปสรรค
1. นักเรียนไมเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย
2. การติดตอประสานงานกับโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครบางโรงเรียนไมตอเนื่อง
หลักฐานอ<างอิง
รายงานผลการดําเนินงานมาตรการปQองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ ป* 2560 สํานักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี

- 43 รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
15. รอยละของชุมชนที่มี
กิจกรรมการปQองกันโรค
ไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม

เปNาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
กิจกรรมการปQองกัน
จํานวนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครในพื้นที่
ควบคุมโรค
เขตคลองเตย ทั้งหมด 41 ชุมชน มีกิจกรรมการปQองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก
ไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบดวย
1. สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายทุกเดือน
2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน
3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเป\นแหลงแพรโรค
4. ชุมชนที่มีผูปYวยไดรับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง
ดําเนินการได 41 ชุมชน ผลการดําเนินการคิดเป\นรอยละ 100

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
การประสานงาน ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเขต สํานักอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข อสส. ชุมชน เป\นตน
ปPญหา อุปสรรค
1. ที่ตั้งชุมชนมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเป\นแหลงเพาะพันธุยุง เชน ใตถุนบานเป\นแองน้ําขัง เนื่องจากอยูติดแมน้ํา เป\นตน ทําใหยากแกการควบคุมปQองกันโรค
ไขเลือดออก
2. การเขาดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกกรณีเป\นคอนโดมิเนียม บานเดี่ยวเขาถึงไดยาก เนื่องจากมีความเป\นสวนตัวสูง
หลักฐานอ<างอิง
1. แผนการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
3. ขอมูลผูปYวยไขเลือดออก (แบบ รง.506)
4. ภาพถาย
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี

- 44 รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

16. รอยละความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี

รอยละ 60

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รอยละ 68.06 โครงการกรุงเทพ
เมืองอาหารปลอดภัย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด 811 ราย ไดรับ
การสงเสริมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี จํานวน 552 ราย ดังตอไปนี้
1. สถานที่จําหนายอาหาร จํานวน 610 ราย ไดรับการสงเสริม
ผานเกณฑมาตรฐานฯ จํานวน 379 ราย
2. มินิมารท จํานวนทั้งหมด 68 ราย ไดรับการสงเสริมผานเกณฑ
มาตรฐานฯ จํานวน 49 ราย
3 .ซูเปอรมารเก็ต จํานวนทั้งหมด 10 ราย ไดรับการสงเสริมผาน
เกณฑมาตรฐานฯ จํานวน 8 ราย
4. ตลาดประเภทที่ 1 จํานวนทั้งหมด 1 ราย ไดรับการสงเสริมผาน
เกณฑมาตรฐานฯ จํานวน 1 ราย
5. แผงลอยจําหนายอาหาร จํานวนทั้งหมด 122 ราย ไดรับการ
สงเสริมผานเกณฑมาตรฐานฯ จํานวน 115 ราย

-

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ความรวมมือของสถานประกอบการจําหนายอาหาร
ปPญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง
แฟQมขอมูลสถานประกอบการจําหนายอาหารในพื้นที่เขตคลองเตย (ประกอบดวยรายงานขอมูลสถานประกอบการจําหนายอาหารเพื่อขอรับปQายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี)
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี

- 45 รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด

เปNาหมาย

17. รอยละของการจัดเก็บ
ภาษีตามเปQาหมายที่
กรุงเทพมหานครประมาณ
การไว

รอยละ 85

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รอยละ 99.63 โครงการประชาสัมพันธ
และเสริมสรางความเขาใจ
ใหประชาชนรับทราบ
เกี่ยวกับการยื่นแบบและ
ชําระภาษีทั้ง 3 ประเภท

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ดําเนินการสํารวจโรงเรือนฯ รายใหม, รายเกา
- สงหนังสือเตือนใหมายื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน, สภาพการใชประโยชนโรงเรือนและ
ที่ดิน
- สงคณะกรรมการพิจารณากําหนดคารายป* – คาภาษี (รายใหม)
- สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
31 สิงหาคม 2560
ภาษีโรงเรือน 760,925,007.70 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ 4,091,385.41 บาท
ภาษีปQาย 36,094,378.00 บาท
รวม 801,110,771.11 บาท คิดเป\นรอยละ 99.63 จากยอด
ประมาณการของสํานักการคลังจํานวน 804,110,000.00 บาท

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
เจาหนาที่ฝYายรายไดทํางานเชิงรุกตามนโยบายของผูบริหาร และมีความตั้งใจปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการจัดเก็บภาษีเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนดไว
ปPญหา อุปสรรค
1. เจาของโรงเรือนยังเพิกเฉยในการมายื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนฯ
2. เจาของโรงเรือนยังไมทราบวาตองเสียภาษีโรงเรือนฯ
3. เจาของกรรมสิทธิ์ไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนอาคาร
หลักฐานอ<างอิง
1. โครงการประชาสัมพันธและเสริมสรางความเขาใจใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการยื่นแบบและการชําระภาษีทั้ง 3 ประเภท
2. โครงการการใหบริการชวงหนาภาษี

-

- 46 3. โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีผานระบบ (Social Network) ผาน Application Line
4. คําสั่งฝYายรายได ที่ 14/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจกเอกสารประชาสัมพันธ
5. คําสั่งฝYายรายได ที่ 13/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายใหเจาหนาที่ออกตรวจพื้นที่
6. ภาพถายออกตรวจพื้นที่ทุกภาษี
7. เอกสารประชาสัมพันธ
8. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและการชําระเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปQาย และภาษีบํารุงทองที่ ประจําป* พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่
21 พฤศจิกายน 2559
9. ภาพถายกิจกรรมการแจกแผนพับประชาสัมพันธ
10.รายงานการประชุม, ภาพถายรายงานการประชุม
11.หนังสือเตือนภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม
12.หนังสือเตือนภาษีโรงเรือนและที่ดินคางยื่นแบบ
13.หนังสือเตือนภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระ
14.หนังสือเตือนภาษีปQายรายใหม
15.หนังสือเตือนภาษีปQายคางยื่นแบบ
16.หนังสือเตือนภาษีปQายคางชําระ
17.หนังสือเตือนภาษีบํารุงทองที่รายใหม
18.หนังสือเตือนภาษีบํารุงทองที่คางยื่นแบบ
19.หนังสือเตือนภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
20.สนค.01
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย)
ไมมี

- 47 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 2

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา สุทธิวรรณ
เบอรโทรศัพท : 02249 0289
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหนี้ผูกผัน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกฟTน 1
2
3
4
5
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (ร<อยละ)
2.1.1
5

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตคลองเตย สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธี
พิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ สามารถกอหนี้ไดทันตามกําหนดเวลา และ การจัดซื้อหรือจัดจางดวยวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e – Auction) ไดรอยละ 100
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน มีการเตรียมพรอม และมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีต&างๆ รวม
ไปถึงทุกฝ-ายใหความร&วมมือในการดําเนินงาน
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
1. รายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณรายจายระดับหนวยงาน
2. การลงขอมูลในระบบ MIS

- 48 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 2

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.2 รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา สุทธิวรรณ
เบอรโทรศัพท : 02249 0289
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจายงบประมาณ
ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (ร<อยละ)
2.1.2
7

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตคลองเตย เบิกจายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 ไดรอยละ 87.80
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
การเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณของผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
1. รายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณรายจายระดับหนวยงาน
2. การลงขอมูลในระบบ MIS

- 49 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 2

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา สุทธิวรรณ
เบอรโทรศัพท : 02249 0289
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไวเบิกเหลื่อมป*
ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป*
0.4 0.8 1.2 1.6 2
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (ร<อยละ)
2.1.3
2

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตคลองเตยไม&มีรายการกันเงินเหลื่อมป0 แบบไม&มีหนี้ผูกพัน
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ทุกฝ-ายใหความร&วมมือในการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
การลงขอมูลในระบบ MIS

- 50 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 2

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางพันธิภา ตาสาโรจน
เบอรโทรศัพท : 02249 0289
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํางบการเงิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําไดจริง
1
2
3
4
5
(คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (ร<อยละ)
2.2.1
2.5

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตคลองเตย จัดทํารายงานทางการเงินในรอบป*งบประมาณ 2559 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดย
ผานหนวยตรวจสอบภายใน และสําเนาสงสํานักการคลัง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว ตาม
หนังสือสํานักงานเขตคลองเตยที่ 7208/5721 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559, หนังสือสํานักงานเขตคลองเตย
ที่ กท 7208/5722 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และ หนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/5723
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ไมมี
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
รายงานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําป*งบประมาณ 2559

- 51 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :

Line

Staff

Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพย3สิน
ประจําป 2559 ทันเวลาและถูกตอง
ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจันทรจิรา เรืองฤทธิ์
เบอรโทรศัพท : 02249 0289
ตําแหน$ง : เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
1
2
3
4
5
ที่ทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (ร<อยละ)
2.2.2
2.5

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตคลองเตย จัดทํารายงานทรัพยสินประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร
และผูวาการตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว ตามหนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/5537 ลงวันที่
14 พฤศจิกายน 2559 และหนังสือสํานักงานเขตคลองเตยที่ กท 7208/5537 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
เจาหนาที่ใหความสําคัญในการดําเนินงาน โดนประสานงานร&วมกัน ทําใหสามารถจัดทําบัญชีทรัพย5สินเสร็จไดทัน
ตามเวลา
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
รายงานพัสดุประจําป*งบประมาณ 2559

- 52 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 2

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอริศรา ชูยศ
เบอรโทรศัพท : 02249 0289
ตําแหน$ง : เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนรวมจาก 6 ขั้นตอน
≤60 70 80 90 100
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้ําหนัก (ร<อยละ)

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วง
น้ําหนัก

5

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน
2. จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรความรูเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหกับบุคลากรใน
หนวยงาน
3. จัดทําตาราง SR1 และ SR2 ครั้งที่ 1 สงสํานักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ตาม
หนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/5352
4. สงตาราง SR1 และ SR2 ครั้งที่ 2 ใหสํานักงานตรวจสอบภายในแลว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตาม
หนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/2081
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตคลองเตยมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเจาหนาที่
มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและหนังสือสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน
2. ตาราง SR1 และ SR2

- 53 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 3

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชนนิกานต จิตประกอบ
เบอรโทรศัพท : 02249 0289
ตําแหน$ง : นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 0.25 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
≤7 7.25 7.50 7.75 8
ประชาชน/ผูรับบริการ
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.1

น้ําหนัก (ร<อยละ)

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วง
น้ําหนัก

8

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
จํานวนเรื่องรองเรียน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จํานวน 1,133 เรื่อง แกไขแลว
เสร็จจํานวน 1,133 เรื่อง เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน สํานักงานเขตคลองเตยจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่กําหนด 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง ขั้นตอนที่ 2 การ
ดําเนินการแกไข ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล ซึ่งเป\นไปตามหลักเกณฑที่กองกลางกําหนด
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
เจาหนาที่ใหความสําคัญในการดําเนินงานตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
1. ขอมูลผูรองเรียนไมชัดเจนหรือผูรองเรียนไมแจงชื่อ ที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพททําใหการติดตอสอบถามหรือ
แจงผลการแกไขไมสามารถดําเนินการได
2. เรื่องรองเรียนบางเรื่อง เมื่อไปตรวจสอบแลวไมพบ และบางเรื่องอาจเป\นการกลั่นแกลงกัน
3. เรื่องรองเรียนบางเรื่องอยูในพื้นที่เอกชน/พื้นที่สวนบุคคล เจาหนาที่ไมสามารถเขาไปดําเนินการแกไขอยาง
ถาวรได
หลักฐานอ<างอิง :
1. รายงานการรับเรื่องรองเรียนและแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําเดือน

- 54 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
Line
Staff
Line & Staff
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นายนคเรศ อุดมทรัพย
เบอรโทรศัพท : 0 2240 2487
ตําแหน$ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
90 95 100 105 110
(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (ร<อยละ)
3.2
7

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : โครงการเครือข$ายให<คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานเพื่อแก<ไข
ปPญหาต$างๆ ของชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย (โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รักษารอบ)
1. จัดตั้ งกลุ มแอพพลิ เคชั่ นไลน (Line) ชื่ อ “เครื อขายคลองเตย” ใหบริ การมาตั้ งแตเดื อนมี นาคม 2559
ประกอบดวย
1.1 ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยทุกชุมชน จํานวน 41 ชุมชน
1.2 หนวยงานภาครัฐ 10 หนวยงาน
1.2.1 สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ
1.2.2 สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน
1.2.3 สถานีตํารวจนครบาลทองหลอ
1.2.4 สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ
1.2.5 สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง
1.2.6 สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี
1.2.7 สถานีดับเพลิงคลองเตย
1.2.8 ศูนยบริการสาธารณสุข 41
1.2.9 ศูนยบริการสาธารณสุข 10
1.2.10 กองพันทหารมาที่ 17 รอ.
1.3 หนวยงานภาคเอกชน 3 หนวยงาน
1.3.1 การไฟฟQานครหลวง เขตคลองเตย
1.3.2 การประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท
1.3.3 สํานักงานบริการโทรศัพท คลองเตย

- 55 รวม 116 ราย และมีเจาหนาที่ฝYายพัฒนาชุมชนฯ อยูในเครือขายไลน เพื่อประสานงาน แกไขปTญหาใหคําแนะนํา
ตางๆ
2. ใหบริการขอมูลขาวสารผานไลน 6 หัวขอ/สัปดาห ไดแก (มกราคม - สิงหาคม 2560)
2.1 ขาวสาร และเรื่องประชาสัมพันธตางๆ ที่เป\นประโยชน 108 เรื่อง
2.2 ขาวสาร กิจกรรม การดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานเขต เฉลี่ย 119 เรื่อง
2.3 ขาวสาร กิจกรรม ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เฉลี่ย 16 เรื่อง
2.4 ขาวสาร กิจกรรม ความรูเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน เฉลี่ย 18 เรื่อง
2.5 ขาวสาร กิจกรรม ความรูเกี่ยวกับผูพิการ เฉลี่ย 11 เรื่อง
2.6 ขาวสาร กิจกรรม ความรูเกี่ยวกับผูดอยโอกาส 15 เรื่อง
3. รับแจงปTญหา ขอรองเรียน ขอเสนอแนะและประสานงานในการแกไขปTญหาตางๆ ใหกับคณะกรรมการชุมชน
ทราบ จํานวน 25 เรื่อง โดยรอยละของปTญหาตางๆ ของชุมชนที่ไดรับการแกไขคิดเป\นรอยละ 100
4. ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงานเพื่อดําเนินการแกไขปTญหาที่ไดรับแจงทางไลนภายใน 1 วันทําการ/เรื่อง
นับจากวันที่ไดรับแจงทางไลน
5. ปTญหาที่ดําเนินการแกไขไมมีการรองเรียนซ้ํา/แจงซ้ํา
6. ความพึงพอใจของผูรับบริการ จะประเมินเมื่อสิ้นสุดป*งบประมาณ พ.ศ.2560
7. มีการประเมินผลการดําเนินการแกไขปTญหาที่ไดรับแจงทางไลน โดยการสรุปรายงานใหผูบริหารทราบเป\น
ประจําทุกเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2560 และรายงานผลใหผูบริหารทราบทุกเดือน
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
การใหความรวมมือของหนวยงานตางๆ และประชาชน ในการเขารวมเป\นเครือขายฯ ทําใหมีชองทางในการ
ติดตอสื่อสารประสานงาน และแกไขปTญหาตางๆ
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
เอกสารรายงานผลการดําเนินการตามหลักเกณฑของตัวชี้วัด
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ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน$วยงาน : ฝYายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน : Line
Staff
Line & Staff
มิติที่ : ๓ ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสิริโสภา เดชศรชัยสิทธิ์
เบอรโทรศัพท : ๐ ๒๒๔๙ ๕๕๓๒
ตําแหน$ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๐
(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คะแนน ค$าคะแนน
(ร<อยละ)
ที่ได< ถ$วงน้ําหนัก
๓.๒
7
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
๑. สํารวจและจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดไขมัน และขยะอินทรียในพื้นที่โดยรอบจุดออนน้ําทวม
๒. จัดประชุมกลุมเปQาหมายเพื่อถายทอดความรูในเรื่องการจัดการไขมัน ขยะอินทรีย และการแกไข
ปTญหาน้ําขังรอการระบายของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
๔. จัดตั้งกลุมเครือขายแกไขน้ําขังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุมผูปฏิบัติงานภาครัฐ จํานวนไม
นอยกวา ๕๐ คน และผู ประกอบการภาคประชาชน จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน มีสมาชิ ก ๑๑๒ ราย
(ผูปฏิบัติงานภาครัฐ ๖๑ คน และผูประกอบการภาคประชาชน ๕๑ คน)
๕. ดํ า เนิ น การ นั ด หมายประจํ า เครื่ องสู บ น้ํ าในพื้ น ที่ จุ ด ออนน้ํ า ทวม และแกไขทอระบายน้ํ า อุ ด ตั น
ภายใน 15 นาที
๖. ดําเนินการ นัดหมายจัดเก็บไขมัน และขยะอินทรียภายใน 24 ชั่วโมง สงโรงงานของ กทม. หรือสง
ภาคเอกชนที่นําขยะอินทรียไปใชประโยชน
๗. ตั้งชุดเฉพาะกิจบูรณาการดําเนินงานรวมระหวาง หนวยเบสของฝYายโยธา งานกวาดของ ฝYายรักษา
ความสะอาดฯ ใหมีหนาที่รับผิดชอบการทําความสะอาด เปLดตะแกรง เคลียรสิ่งอุดตันทอระบายน้ําจุดออน
น้ําทวม และเปLด-ปLดเครื่องสูบน้ําเรงการระบายน้ําใหเร็วขึ้น
๘. การดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ จุ ด ออนน้ํ า ทวมเมื่ อเกิ ด ฝนตก ใหชุ ด เฉพาะกิ จ ประสานงานกั น ผานกลุ ม
เจาหนาที่ในแอปพลิเคชั่น LINE หรือทางโทรศัพท แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการเปLดสถานีสูบน้ําเพิ่มอัตรา
การระบายน้ําในพื้นที่จุดออนน้ําทวม

- 57 9. ปริมาณไขมันที่สํานักงานเขตจัดเก็บไดไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ ของคาเปQาหมายที่สํานักสิ่งแวดลอม
กําหนด (647.46 ลบ.ม.) ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได เทากับ ๗๕๕ ลบ.ม. คิดเป\นรอยละ ๑๑๖.๖๑
10. ไมมีขยะตกคางรอยละ ๑๐๐ ในพื้นที่จุดออนน้ําทวม (อางอิงจากรายงานสรุปเรื่องราวรองทุกข
ประเภทขยะ รักษาความสะอาด พบเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับขยะตกคาง ๑ เรื่อง ดําเนินการแกไขเสร็จสิ้นแลว
๑ เรื่อง บริเวณซอยสุขุมวิท ๑๒ ไมเป\นบริเวณจุดออนน้ําทวม)
11. ระยะเวลาการระบายน้ําบริเวณจุดออนน้ําทวมเฉลี่ย ๕ จุด ในป* ๒๕๖๐ ใชระยะเวลาเฉลี่ย ๔๕
นาที จากเฉลี่ย ๙๐ นาที (ขอมูลป* ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) ลดลง ๔๕ นาที คิดเป\นรอยละ ๕๐
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
๑. มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบปฏิบัติ
๒. มีวัสดุ อุปกรณ พาหนะ ในการปฏิบัติงาน
๓. ผูบริหารใหความสําคัญกับโครงการและดําเนินการสั่งการอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
๑. การจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน ทําใหเวลาเขาถึงจุดเก็บขยะคลาดเคลื่อน
๒. รถเก็ บ ขนมู ล ฝอยขนาดเล็ ก ๑ ตั น และ ๑.๕ ตั น มี ส ภาพเกาชํ า รุ ด อาจเกิ ด ความลาชาในการ
ปฏิบัติงาน
หลักฐานอ<างอิง :
๑. สรุปปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดที่รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบ
๒. รายงานผลการดําเนินการจัดเก็บขยะตามแผนที่กําหนดและรายงานขอรองเรียนขยะตกคาง
๓. รายงานผลการจัดตั้งเครือขายที่เขารวมเป\นสมาชิกทางเครือขายสังคมออนไลนทางแอพพลิเคชั่น
LINE
๔. รายงานผลการคํานวณระยะเวลาเฉลี่ยน้ําขังรอการระบายของพื้นที่จุดออนน้ําทวมเขตคลองเตย
จํานวน ๕ จุด เทียบกับขอมูลเฉลี่ย ๒ ป*ยอนหลัง
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ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 3

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวพรรณี ทรงศิริ
เบอรโทรศัพท : 02 249 9705
ตําแหน$ง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ระดับ 1 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได<
ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก
3.3
5
4.178
4.178
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
กองงานผูตรวจราชการเป\นผูดําเนินการจางสถาบันการศึกษาเขาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
จากสํานักงานเขต ป*ละ 2 ครั้ง ซึ่งไดดําเนินการจางมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการจากสํานักงานเขตเสร็จเรียบรอยแลว ไดคะแนนเฉลี่ย 4.178
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
การใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจของเจาหนาที่สํานักงานเขต
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
สรุปผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากกองงานผูตรวจราชการ
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ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
Line
Staff
Line & Staff
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร<อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร<างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธิดารัตน เชื้อสา
เบอรโทรศัพท : 02 249 9705
ตําแหน$ง : พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5
รอยละของผลการดําเนินการตามเปQาหมาย
≤75
80 85 90 95 100
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.1

น้ําหนัก
(ร<อยละ)
5

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตคลองเตย ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎ ระเบียบตางๆ ใหทันสมัยและเหมาะสมอยูเสมอ
2. มีการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการกระทําทุจริตฯ และการกระทําที่เป\นผลประโยชนทับซอน
3. การตรวจสอบการประทําความผิดกฎระเบียบขอบังคับที่เป\นการทุจริตฯ อันกอใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ
4. มีการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับวินัย/แนวทางการลงโทษทางวินัย/ประมวลจริยธรรม
5. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกบุคลากรในหนวยงาน
6. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร/เผยแพรขอมูล ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7. มีชองทาง/เครื่องมือใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานและนําไปปรับปรุง
8. มีการประชาสัมพันธขอมูล/ขั้นตอนการทํางาน/การใหบริการใหประชาชนทราบ
9. เปLดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกิจกรรม/การทํางานของหนวยงาน
10. เปLดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการสํารวจความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และการนําผลสรุปไปปรับปรุง

- 60 11. มีการจัดกิจกรรมและกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขอความรวมมือกับสื่อมวลชนและขาราชการ เพื่อเฝQา
ระวังพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน
12. มีการรณรงคและใชสอยทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ผูบริหาร และบุคลากรใหความสําคัญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

- 61 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 4

Line

Staff

Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.1รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุขุมาลย พินธุสมบัติ
เบอรโทรศัพท : 0 2249 5532
ตําแหน$ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
60 70 80 90 10
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
0
และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.1

น้ําหนัก (รอยละ)
4

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย ตามคําสั่งสํานักงานเขตคลองเตย ที่ 437/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงานเขตคลองเตย ตาม
คําสั่งสํานักงานเขตคลองเตย ที่ 438/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 5 สํานักงานเขตคลองเตย
3. บุคลากรผูรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงานเขต
คลองเตย ผานการอบรมเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ของสํานักอนามัย
4. ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภายในสํานักงานเขตคลองเตย ไดแก การติดบอรดประชาสัมพันธ เผยแพรผานทาง Facebook การอบรมให
ความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหกับเจาหนาที่ฝYายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และการเผยแพรในการประชุมขาราชการและลูกจางสํานักงาน
เขตคลองเตย เมื่อวันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2560

- 62 5. สวนราชการในสังกัดสํานักงานเขตคลองเตย มีการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่สํานักอนามัยกําหนด
6. ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสํานักงานเขตคลองเตย และนําเสนอผูบริหารหนวยงานทราบ
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ควรจัดใหมีการอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหกับบุคลากรรับผิดชอบ
งานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงานอยางทั่วถึง
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
บุคลากรรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแตละสวนราชการ ไมมี
ความรู ความเขาใจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําใหการประเมินความเสี่ยง
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานขาดประสิทธิภาพ
หลักฐานอ<างอิง :
1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย และสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสํานักงานเขตคลองเตย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย
3. หนังสือรับรองผานการอบรมเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
4. เอกสารประกอบการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานภายในหนวยงานและภาพถาย
5. หลักฐานการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามที่สํานักอนามัยกําหนด
6. หลักฐานการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และหลักฐานการนําเสนอผูบริหารหนวยงานเพื่อรับทราบผลการดําเนินการ

- 63 แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย
ประเภทหน$วยงาน :
มิติที่ : 4

Line
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ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

ชื่อผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอินทิรา ธรรมปราโมทย
เบอรโทรศัพท : 02 249 9705
ตําแหน$ง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เกณฑการให<คะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.500 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละของผลการดําเนินการตามเปQาหมาย
90 92.5 95 97.5 100
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.2

น้ําหนัก
(ร<อยละ)
5

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได<

ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตคลองเตย รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตคลองเตย ไดรับการตรวจสุขภาพครบทุกคนคิดเป\นรอยละ 100
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
การใหความรวมมือและใสใจในสุขภาพของขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตคลองเตย รวมทั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตคลองเตย
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอ<างอิง :
1. แบบฟอรม A สรุปจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป*
2. สําเนาแบบการเบิกจายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร ที่แสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด ณ วันที่
1 กันยายน 2560

