สรุปผลการผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานเขตจตุจักร

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 1

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายสุนทร ทองเพิ่ม
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 5133444 ต่อ
5205

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 20) และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 80)
ส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน(ร้อยละ 20)
องค์ประกอบ

ร้อยละ

1. การวางแผน

12

ผลงาน
12

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

4

4

3. การติดตามและประเมินผล

4

4

ผลการประเมิน: (สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก)
องค์ประกอบ
1. การวางแผน
2. การแปลงแผนไปสู่กาปฏิบัติ
3. การติดตามและประเมินผล
รวม

1 2 3 4 5
≤60 70 80 90 100

รายละเอียดผลการดาเนินการ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีได้
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนแล้วนาแผน
ปฎิบัติราชการของสานักงานเขตเข้าใน
วาระการประชุมเพื่อพิจารณารับฟังความ
คิดเห็นต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับ
แผนให้ตรงกับภารกิจของเขต
ได้บันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบ
Daily plan ทั้งหมด 81 โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด 47 ตัวชี้วัด
ผู้บริหารเขตตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม
ทุกสัปดาห์ ซึ่งต้องรายงานเดือนละไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง ในส่วนของการราบงานตัวชี้วัดได้
ดาเนินการรายงานทุก ไตรมาส(3 เดือน)
ครบ 4 ไตรมาส

คะแนนเต็ม

12
4

คะแนนที่ได้
12
4

4

4

20

20

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 80)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
(1)
ลาดับที่

1

(2)
ตัวชี้วัด

ร้อยละของการแจ้งการประเมิน
ภาษีตามประมาณการ
ที่สานักการคลังกาหนดไว้

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4)X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ร้อยละ 80

จัดเก็บได้ทั้งสิ้น
792,699,800.06
บาท
ณ วันที่ 31 ส.ค.
2561

ร้อยละ 80.58

10

10

ยอดประเมิน
849,437,722.10
บาท
ณ วันที่ 31 ส.ค.
2561

ร้อยละ 83.09

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

๒

ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี

ร้อยละ 100

3

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการ
เฝ้าระวังและตรวจตรา

ร้อยละ 100

4

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษา (O-NET)
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตเพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์
ที่กาหนด) เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 100

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4)X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

100

10

10

ร้อยละ 100

100

10

10

ระดับชั้น ป6.= ร้อย
ละ 34.76
ระดับชั้น ม.3= ร้อย
ละ 5.95
ระดับชั้น ม. 6= ร้อย
ละ 0.00
ค่าเฉลี่ย 3 ระดับ=
ร้อยละ 93.3

93.3

10

9.33

ร้อยละ 100

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4)X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

5

ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจาก
แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปี 2556
(ผลผลิต)

ร้อยละ 22

เพิ่มขึ้นร้อยละ
48.09
(จัดเก็บได้ 29.23
ตัน ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน
2561)

29.23

10

10

6

การให้สวัสดิการและการ
สงเคราะห์เด็ก
-ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีขึ้น
ไป

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

111.11

10

10

7

ร้อยละความสาเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขต

ร้อยละ ๑๐๐

83.65

83.65

10

8.37

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4)X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

8

- ร้อยละของการลงจุดแสดง
ตาแหน่งพื้น ที่ที่อนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคาร และตาแหน่งของ
อาคารที่มีการออกเลข
รหัส
ประจาบ้าน
- มีการนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(GIS)มาใช้ในการ
บริหารจัดการหรือพัฒนางาน

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ 100

100

10

10

๑ ระบบ

1 ฝ่าย

1

คะแนน

รวม

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน.....8......ตัว ได้คะแนน ............77.70........ คะแนน

77.70

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษีตาม
ประมาณการที่สานักการคลังกาหนดไว้

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 80.58

โครงการที่สนับสนุน
การจัดเก็บภาษี ฝ่ายรายได้
สานักงานเขตจตุจักร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดเก็บ
ภาษีตามเป้าหมายที่
กรุงเทพมหานครประมาณการไว้

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น792,699,800.06
บาท
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

หมายเหตุ
มาตรการที่ 4
จัดเก็บรายได้ตาม
ยอดประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง

ยอดประเมิน849,437,722.10บาท
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน

1.ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการยื่นแบบและการชาระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบารุงท้องที่ ประจาปีภาษี พ.ศ. 2561
2.การประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษี(รายใหม่)
3.การส่งหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีฯ ประจาปี พ.ศ. 2561
4.การส่งหนังสือเตือนผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีฯ ประจาปี พ.ศ. 2561
ปัญหาอุปสรรค
........ไม่มี................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร ประจาเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... .....................

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
2. ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร
ปลอดภัย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.จัดทาโครงการ
2. จัดทาแผนการตรวจสอบให้
คาแนะนาการสุขาภิบาลอาหาร
ทางด้านกายภาพและเก็บ
ตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์
ทางด้านเคมี/ด้านชีววิทยา จาก
สถานประกอบการอาหาร
ทั้งหมด 1,073 แห่ง
3. ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน
ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
(kit-test) ตรวจวิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2)และตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ด้วยACE (GT-Reagent Test)
4. สรุปรายงานผล ส่งกอง
สุขาภิบาลอาหารสานักอนามัย

หมายเหตุ
มาตรการที่ 1 ควบคุม
กากับให้สถาน
ประกอบการอาหารผ่าน
เกณฑ์ด้านสุขลักษณะของ
กรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ 2 ควบคุม
กากับให้ผู้ประกอบการ
ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็น
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจหรือไม่เป็น
พาหนะนาโรคติดต่อ
มาตรการที่ 3 ควบคุม
กากับให้ผู้ประกอบการ
ได้รับใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจ้ง ต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรที่
กรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝ้า
ระวังคุณภาพอาหารใน
สถานประกอบการ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร
2. ความร่วมมือของผู้ประกอบการสถานประกอบการอาหารในพื้นที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ขนาดของพื้นที่ และจานวนสถานประกอบการ
2. เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในเวลาเดียวกัน
หลักฐานอ้างอิง :
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2561
2. โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
3. แผนการปฏิบัติการตามโครงการ
4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
5. ภาพถ่ายกิจกรรม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ(กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับ
การเฝ้าระวังและตรวจตรา

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
อาชญากรรม และตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จานวน 5 จุด/ทุกวัน/วันละ 3 ครั้ง
- สะพานลอยหน้าวัดเทวสุนทร
- สะพานลอยหน้าวัดเสมียนนารี
- สะพานลอยหน้าเรือนจาคลอง
เปรม
- สวนป่าวิภาวดี
- สวนสมเด็จย่า

หมายเหตุ
- มิติที่ 1.2
มาตรการที่ 5
สนับสนุนด้าน
ความปลอดภัย
(ตรวจพื้นที่เสี่ยง
ต่อ การเกิด
อาชญากรรม)
- มิติที่ 1.3
มาตรการที่ 5 อานวยการ
จราจรโดยเทศกิจอาสา
จราจร
มาตรการที่ 6
ให้การสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางน้า

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
......................................................................................................................................................................................................................................................................... ......
ปัญหาอุปสรรค
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติติดภารกิจสาคัญเร่งด่วนอื่น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
หลักฐานอ้างอิง
รายงานประจาเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมภาพถ่ายการปฏิบัติงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
................................................................................................................................................................................................................................................................. .............
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4. ร้อยละของการทดสอบทาง ร้อยละ 100
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตเพิ่มขึ้น (ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด) เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา
หมายเหตุ เกณฑ์ที่กาหนดใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจาปี พ.ศ. 2561 หน้า 125
- ประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มร้อยละ 10
- มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เพิ่มร้อยละ 10
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มร้อยละ 15

ผลสาเร็จ
ระดับชั้น ป6.= ร้อยละ 34.76
ระดับชั้น ม.3= ร้อยละ 5.95
ระดับชั้น ม. 6= ร้อยละ 0.00
ค่าเฉลี่ย 3 ระดับ= ร้อยละ 93.3

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

19 โครงการ
การดาเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ทั้งหมด ได้ดาเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้ง
เบิกจ่ายตามโครงการครบทั้ง จานวน 19
โครงการส่วนด้านการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด คือ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2560 นักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้ดาเนินการทดสอบ
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน
สานักงานเขตจตุจักร ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว มีแผนการสอน
เพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนก่อนการทดสอบดังกล่าวทุก
โรงเรียน

หมายเหตุ
มาตรการที่เชื่อมโยง
มาตรการที่ 3
พัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
มาตรการที่ 4
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
มาตรการที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนมีสมรรถนะ
ในระดับนานาชาติ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตจตุจักร.
ปัญหาอุปสรรคต่อการทางาน
1. การกาหนดเกณฑ์ วิธีการคานวณ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดไม่เหมาะสม โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีความยุติธรรม และไม่ก่อให้เกิดการเสริมแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน .
2. ปัจจัยภายนอก คือ ความยากง่ายของแบบทดสอบ เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก และส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ย .
หลักฐานอ้างอิง
. ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET), รายงานผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

..

คาชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ผลการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก.
1. วิธีการคานวณของตัวชี้วัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาให้ค่าร้อยละที่ได้ไม่สะท้อนความเป็นจริง ดังนี้ .
- การทดสอบ O-NET แต่ละปีการศึกษาใช้แบบทดสอบต่างฉบับกัน ซึ่งมีความยากง่ายต่างกัน จึงไม่สามารถนาคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบทดสอบต่างฉบับกันมาเปรียบเทียบ .
- นักเรียนที่นามาเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยคนละกลุ่ม คนละระดับชั้นกัน .
- การกาหนดให้คานวณเฉพาะคะแนนที่เพิ่มขึ้น (ไม่นาคะแนนที่ติดลบมาคานวณ) ทาให้ได้ผลการคานวณที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพราะการหาค่าเฉลี่ยนั้นต้องมา .
จากข้อมูลทัง้ ชุด.
- การคานวณโดยนาค่าเฉลี่ยแต่ละวิชาของแต่ละโรงเรียนมารวมกันนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องแต่ละโรงเรียนมีจานวนนักเรียนไม่เท่ากัน ซึ่งการคานวณควรใช้คะแนนดิบของนักเรียน
- การนาร้อยละที่ได้ของระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มารวมกัน และหาค่าเฉลี่ยทาให้ได้ค่าที่ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง เนื่องจากเกณฑ์ที่กาหนดให้เพิ่มขึ้นแต่ละระดับชั้น
ไม่เท่ากัน.

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
5. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับปี 2556
(ผลผลิต)

เป้าหมาย
ร้อยละ 22

ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
จัดเก็บได้ 29.23ตัน 1. กิจกรรมการคัดแยก
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ขยะอันตรายที่
48.09 ข้อมูล ณ วันที่ แหล่งกาเนิด
14 กันยายน 2561
คิดตามสูตร (29.1019.65/19.65x100)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ดาเนินการจัดทาประกาศ
มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ
สานักงานเขตจตุจักร เรื่อง ขอ
การจัดเก็บของเสียอันตราย
ความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่รับทราบ
เพื่อขอความร่วมมือคัดแยกมูล
ฝอยและมูลฝอยอันตรายรวบรวม
รอการจัดเก็บทุก วันที่ 1 และ
15 ของทุกเดือนและเพิ่มรอบ
การจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน
และหมู่บ้านพร้อมกับการจัด
กิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ทุกวัน
อาทิตย์

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- สถานประกอบการขนาดใหญ่ให้ความร่วมมือในการรวบรวม เพื่อรอการจัดเก็บและนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุมีมาตรฐานบางประการควบคุม
ปัญหา อุปสรรค
- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะนานๆ ครั้งจะมีขยะอันตราย และเกิดความยุ่งยากในการแยกทิ้ง อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจารถเก็บขนมูล
ฝอย และพนักงานกวาด ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจารถเก็บขนมูลฝอยอันตรายเพื่อการกาจัดที่ถูกต้องต่อไป
หลักฐานอ้างอิง
เอกสารรายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย SWM 2 ซึ่งรายงานผ่านระบบ Google Drive ของสานักสิ่งแวดล้อม ประกอบกับชั่งน้าหนักขยะอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
6. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์
เด็ก
- ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป
(ใช้สาหรับสานักงานเขตลาดับที่
1 – 46 ตามตารางที่แนบ )

เป้าหมาย
ร้อยละ 90

ผลสาเร็จ
100

โครงการที่สนับสนุน
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน
4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนชุมชนภักดี ระดับดีมาก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนชุมชนสวนผัก ระดับดี
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนชุมชนเสนานิคม 2
ระดับดี
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนชุมชนกรมยุทธโยธา
ทหารบก ระดัับดีมาก

หมายเหตุ
มาตรการที่ 7
ส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................
ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
7. ร้อยละความสาเร็จในการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานเขต (ผลผลิต)

เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
ติดตั้งเครื่องสูบน้าใน ติดตั้งเครื่องสูบน้าในพื้นที่จุดอ่อนน้า
พื้นที่จุดอ่อนน้าท่วม ท่วม
จานวน 5 ซอย
14 จุด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
1. ซอยรัชดาภิเษก 42 (ปากซอย)
มาตรการที่ ๒
1 เครื่อง
เพิ่มความสามารถใน
2. ซอยรัชดาภิเษก 42 (ท้ายซอย) การระบายน้าท่วมขังใน
1 เครื่อง
ถนนสายหลัก กรณีฝน
3. ซอยรัชดาภิเษก 36 (บริเวณลา ตก 100 มม.ต่อชั่วโมง
รางสาธารณประโยชน์) จานวน 2
เครื่อง
4. ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3
(ท้ายซอย) 1 เครื่อง
5. ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-34 จานวน 1 เครื่อง
6. ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 921-4 จานวน 1 เครื่อง
7. ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11
จานวน 1 เครื่อง
8. ซอยวิภาวดีรังสิต 17 (ปาก
ซอย) จานวน 1 เครื่อง
9. ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แยก 3
จานวน 1 เครื่อง
10. ซอยวิภาวดีรังสิต 17 (ท้าย
ซอย) จานวน 1 เครื่อง
11. ถนนงามวงศ์วาน (ปากซอย

งามวงศ์วาน 54) จานวน 1 เครื่อง
12.หมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย จานวน
1 เครื่อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
8 ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่ง
พื้น ที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
และตาแหน่งของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจาบ้าน

เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

- มีการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)มาใช้ในการบริหารจัดการหรือ
พัฒนางาน

๑ ระบบ

1 ส่วนราชการ
1 ระบบ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. การลงจุดแสดงตาแหน่งของ ฝ่ายทะเบียนได้ดาเนินการลงจุด
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจา แสดงตาแหน่งของอาคารที่มีการ
บ้าน
ออกเลขรหัสประจาบ้าน (เดือน
ต.ค. 60 จานวน 16 ราย, เดือน
2. กิจกรรมการลงจุดแสดง
พ.ย.60 จานวน 18 ราย, เดือน
ตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ธ.ค. 60 จานวน 20 ราย, เดือน
ก่อสร้างอาคาร
ม.ค. 61 จานวน 20 ราย, เดือน
ก.พ. 61 จานวน 22 ราย, เดือน
มี.ค. 61 จานวน 17 ราย, เดือน
เม.ย. 61 จานวน 11 ราย, เดือน
พ.ค.61 จานวน 14 ราย, เดือน
มิย.61 จานวน 16 ราย, เดือน
ก.ค.61 จานวน 21 ราย, เดือน
ส.ค.61 จานวน 21 ราย )
-

- ฝ่ายรักษาความสะอาดได้นาจุด
แสดงตาแหน่งอาคารไปใช้
ประกอบการสารวจจุดแสดง
ตาแหน่งการแสดงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจาบ้านเพื่อ
ประกอบการดาเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

หมายเหตุ
มาตรการที่ 7
สารวจจัดเก็บ และ
จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
วางผังเมือง

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... ....................................................................
ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานอ้างอิง
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... ................................................................

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1ร้อยละความสาเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : 5229, 5230
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกฟัน 1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.1
5

ผลการดาเนินงาน
95

คะแนนที่ได้
4.75

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน หน่วยงานสามารถดาเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561
ค่าครุภณ
ั ฑ์ จานวน 18 รายการ จานวนเงิน 2,276,400.- บาท ก่อหนี้ผูกพัน ได้ 18 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 100
ค่าทีด่ นิ ฯ จานวน 13 รายการ จานวนเงิน 32,131,000.- บาท ก่อหนี้ผูกพันได้ 6รายการ จานวนเงิน
22,247,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 69.24 (ได้รับอนุมัติจ้างแล้ว) และก่อหนี้ได้ภายหลังเดือนมีนาคม
2561 จานวน 7 รายการ 9,884,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 30.76
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการคิดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพัน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : เนื่องจากหน่วยงานจะต้องทาความเข้าใจ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละวิธีเพิ่มจากเดิมตลอดจนต้องรอแนวทางประมาณราคากลางใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานผลการดาเนินงานงบประมาณ แบบ ง.403

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : 5229, 5230
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.2
7

ผลการดาเนินงาน
42.86

คะแนนที่ได้
3

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : การเบิกจ่ายภาพรวมกาหนดเป้า ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.29 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 11.19 %
2 ร้อยละ 52.29 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 29.12 %
3 ร้อยละ 74.29 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.73 %
4 ร้อยละ 96 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.85 % (ณ วันที่ 14 กันยายน 2561)
งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.86
รวมเบิกจ่ายในภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 87.91 (ณ วันที่ 14 กันยายน 2561)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการคิดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ ง.401

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : 5229, 5230
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
0.4 0.8 1.2 1.6 2
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.3
2

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้
2

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตจตุจักรมีการกันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 296,645.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 100
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการคิดตามเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.1คะแนนของความสาเร็จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอัญชณา กองโชค
เบอร์โทรศัพท์ : 5229
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + - 1 คะแนนการจัดทางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง
1 2 3 4 5
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2.1
5

ผลการดาเนินงาน
72

คะแนนที่ได้
3.6

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตจตุจักร ได้ดาเนินการจัดทางบการเงินประจาปี 2560 และได้รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการคิดตามการจัดทางบการเงิน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือที่ กท 6508/7621 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
2. หนังสือที่ กท 6508/7620 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :

 Line  Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.2คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจาปี
2560 ทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางกัลยา ใกล้ชิด
เบอร์โทรศัพท์ : 5229
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
1
2
3
4
5
ที่ทาได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2.2
3

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้
3

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ได้จัดทารายงานทรัพย์สินและยืนยันยอดทางบัญชีประจาปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญและติดการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทางทรัพย์สิน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
หนังสือที่ กท 6508/7620 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
ผลคะแนนความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง
≤80
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

เบอร์โทรศัพท์ : 5229, 5230

2
85

3
90

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

5

100

5

4
95

5
100

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ แล้ว คาสั่งที่ 414/2560
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2. ส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จานวน 2 ครั้งแล้ว
3. ส่งรายงานผลความคืบหน้าการจัดทาบริหารความเสี่ยงฯ SR 1, SR 2 (แผนจัดการความเสี่ยงฯ) จานวน 2
ครั้ง ได้ทันเวลา ตามหนังสือที่ กท 6508/7926 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ กท 6508/2763
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
4. ส่งรายงาน ปย. 1 ปย. 2 ให้สานักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (อยู่ระหว่างจัดทา
เอกสาร)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญติดตามผลการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดให้แต่ละฝ่าย
ส่งเอกสารจัดการความเสี่ยงให้ครบถ้วนและถูกต้อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :คาสั่งที4่ 14/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561, กท 6508/7926 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 256 0, กท 6508/2763 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจีรษา หลักเมือง
ตาแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง
เกณฑ์การให้คะแนน :

เบอร์โทรศัพท์ : 092 9859692

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับ
≤6 6.25 6.5 6.75
แจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนทีไ่ ด้

5
7
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

3.1
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : มี 3 ขั้นตอน
1. การรับเรื่อง โดยตอบรับภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์แจ้งเรื่องและรายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภายใน 1 วันทาการนักจากวันที่ตอบรับ
2. การดาเนินการแก้ไข มีการดาเนินการแก้ไขและรายงานผลการดาเนินการโดยระบุผลการดาเนินการ
และติดตามความคืบหน้าทุก 15 วันและ 30วัน
3. รายงานผล จัดทารายงานสรุปเรื่องร้องเรียนทุกเดือนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ทุกฝ่ายให้ความเรียบร้อยเป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- การแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายหรือเรื่องร้องเรียนที่มีขั้นตอนในการแก้ไขที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินงานแก้ไขไม่สามารถแก้ไขได้ทันภายในกาหนด 3 วัน
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนประจาเดือนส่งให้สานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายสุนทร ทองเพิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 095 8566893
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ร้อยละ) 90 95 10 10 110
0 5
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : โครงการวิภาวดีสวย สู่อาเซียน ได้จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และจิตอาสา จานวน 2 ครั้ง จัดกิจกรรมพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิต จานวน 3 ครั้ง มีการ
ประชาสัมพันธ์ทางLine และ Facebook ทั้งนี้มีการสารวจความพึงพอใจซึ่งอยู่ระหว่างกาลังประมวลผล

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ริมฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งขาเข้าละขาออกในพื้นที่เขตจตุจักร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายสุนทร ทองเพิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 095 8566893
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.3
6

1

2

ผลการดาเนินงาน
4.299

3

4

คะแนนที่ได้

5
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้สารวจความพอใจ
สานักงานเขตจตุจักรครั้งที่ 1 ได้ระดับความพึงพอใจ 4.362 และครั้งที่ 2 ได้ระดับความพึงพอใจ 4.236
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- กองงานผู้ตรวจราชการ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายสุนทร ทองเพิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 513 3444
ต่อ 5205
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ ≤60
70
80
90
100
เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.1

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สานักงานเขตจตุจักรดาเนินการ
1 ความเสี่ยงด้านทุจริต การใช้รถราชการของสานักงานเขตจตุจักร ฝ่ายปกครอง
2 ความเสี่ยงด้านทุจริต การเบิกค่าอาหารทาการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ฝ่ายเทศกิจ
3 ความเสี่ยงด้านทุจริต การเบียดบังเวลาราชการ ฝ่ายโยธา
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาววีรยา วังสาร, นางสาวปิยรัตน์ มาตรทะเล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2513 9947 ตาแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย
60 70 80 90 100
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
4.2.1
100
100
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. ทุกส่วนราชการนาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงจากแบบ อ.อ.๒ ที่ประเมินไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มาพิจารณาจัดทาแผนงานโครงการ จานวน 1 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานทั้ง 17 ส่วนราชการ ส่งสานักอนามัยภายใน 31 ธันวาคม 2560
2. จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ของหน่วยงาน จานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16
มกราคม 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
3. ส่วนราชการทุกส่วนราชการทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานในหน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 และทราบความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
อนามัยในการทางาน จานวน 2 ครั้ง
4. ทุกส่วนราชการเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2.1
5. ดาเนินการตามแผนงานโครงการตามที่กาหนดไว้ให้แล้วเสร็จ โดยการรวบรวมผลงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยได้ข้อปฏิบัติเพื่อการลด ควบคุม หรือ การส่งเสริมสุขภาพในการทางาน
6. ทาการประเมินความเสี่ยงในการทางานเพิ่มเติม สรุปผลการดาเนินโครงการและจัดส่งสานักอนามัยภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน : - ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตจตุจักร และโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตจตุจักรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : - เนื่องจากเป็นโครงการที่ดาเนินการขึ้นงใหม่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการศึกษาทา
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนาโครงการจัดการความเสี่ยงจากการทางานบุคลากร สานักงานเขตจตุจักร
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. เอกสารหลักฐานการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในหน่วยงาน
4. เอกสารข้อปฏิบัติ ประกอบการดาเนินการเพื่อจัดทาข้อปฏิบัติ แนวทางมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
และข้อปฏิบัติของส่วนราชการ
5. เอกสารการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตจตุจักร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line  Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตาแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ลดลง ลดลง คงที่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรในหน่วยงาน(ร้อยละค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
5
2.5
0
2.5
5
ของบุคลากรในหน่วยงานที่มีแนวโน้มการพัฒนาเข้าสู่
ขึ้นไป
ขึ้นไป
เกณฑ์ปกติ)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
4.2.2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : สานักงานเขตจตุจักร ได้ดาเนินการตรวจวัดดัชนีมวลกายครบทั้ง 2 ครั้ง
พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมออกกาลังกายอาทิ เต้นแอโรบิค เข้าห้องฟิตเนส ตลอดทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ศูนย์บริการสาธารสุข 17 ศูนย์บริการสาธารสุข 51
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
- เอกสารตรวจดัชนีมวลกาย
- ภาพกิจกรรม

