แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตตลิ่งชัน

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 1

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสุนีย์ สุวรรณกิจ
ตาแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 1415
ต่อ 5456

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
ร้อยละควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของหน่วยงำน 60 70 80 90 100
* กรณีมีผลกำรดำเนินกำรต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ 1

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน (ภาพรวม) :
1. มีกำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะจัดทำและติดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ โดยมีภำคประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะ
2. มีกำรรำยงำนและติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ในระบบติดตำมประเมินผล (Daily
Plans) เป็นประจำทุกเดือน และรำยไตรมำส
3. มีกำรตั้งกลุ่มไลน์ผู้ประสำนงำนกำรจัดทำแผนและติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนฯ ไลน์กลุ่ม daily
plans ตลิ่งชัน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน (ภาพรวม) :
- มีนโยบำยเร่งด่วนต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภำรกิจตำมแผนปฏิบัติรำชกำรให้ล่ำช้ำกว่ำที่
กำหนด

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

1

ควำมถี่ในกำรออกตรวจพื้นที่เสี่ยง
ต่ออำชญำกรรม
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อโครงกำรควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน
จำนวนเส้นทำงให้บริกำรกลับบ้ำน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผู้ใช้บริกำรตำม
โครงกำรกลับบ้ำนปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ
ร้อยละของอำสำสมัคร
กรุงเทพมหำนครเฝ้ำระวังภัยและ
ยำเสพติดได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ

2 ครั้ง/วัน/จุด

2 ครั้ง/วัน/จุด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 98.30

2 เส้นทำง

3 เส้นทำง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 98

ร้อยละ 60

ร้อยละ 100

2

3
4

5

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

-2(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

6

ร้อยละของผู้จำหน่ำยยำสูบใน
พื้นที่เขต เข้ำรับกำรอบรม มี
ควำมรู้ในกำรดำเนินงำนเขต
ปลอดบุหรี่
แผนกำรดำเนินงำนและกำร
ติดตำมประเมินผล
จำนวนครั้งในกำรออกปฏิบัติ
หน้ำที่เทศกิจอำสำจรำจร
จำนวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ร้อยละของถนน ซอย ผิวจรำจร
สะพำนข้ำมแยก ทำงยกระดับ
อุโมงค์ลอดใต้แยก ตำมแผนกำร
ซ่อมบำรุงได้รับกำรปรับปรุงให้อยู่
ในสภำพดีตำมแผนกำรซ่อม
ร้อยละของโรงเรียนตำมแผนกำร
ปรับปรุงโรงเรียนได้รับ กำร
ปรับปรุงให้อยู่ในสภำพดีตำม
แผนกำรปรับปรุง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90.58

จำนวน 1 เล่ม

1 เล่ม

2 ครั้ง/จุด

2 ครั้ง/จุด

50 คน

50 คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

7
8
9
10

11

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

-3(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

12

ร้อยละของสถำนบริกำรด้ำนกีฬำ
และนันทนำกำรของกรุงเทพมหำนคร อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

ร้อยละ 10

ร้อยละ 5

13

จำนวนครั้งของกำรตรวจพื้นที่
กวดขันพิเศษ
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่ใช้ทำงเท้ำบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำรตรวจจุดกวดขันพิเศษ
จัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ใน
พื้นที่สำธำรณะ
กำรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์
ประชำสัมพันธ์ในพื้นที่เขต
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อโครงกำรตรวจจุด
กวดขันทิ้งจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะมูล
ฝอยในที่สำธำรณะ

2 ครั้ง/วัน/จุด

2 ครั้ง/วัน/จุด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 84

1 จุด

1 จุด

1 ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/เดือน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 86

14

15
16
17

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

-4(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

18

จำนวนครั้งในกำรรำยงำนผลกำร
จัดระเบียบป้ำยโฆษณำตำม
แผนกำรจัดกำรจัดระเบียบป้ำย
จำนวนครั้งในกำรออกตรวจตรำ
กวดขันรถจอด หรือขับขี่บนทำง
เท้ำ
พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนำเป็นพื้นที่สีเขียว
ในรูปแบบของสวนสำธำรณะ/
สวนหย่อม หรือปรับปรุงพื้นที่สี
เขียวเดิมให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น
สวยงำม
ร้อยละของผู้สูงอำยุและคนพิกำร
ที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนได้รับกำรจัดสรรเบี้ยยัง
ชีพและเบี้ยควำมพิกำร
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ที่ได้รับ
ควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำรวำงแผน
ทำงกำรเงิน

2 ครั้ง/เดือน

2 ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/เดือน

2 แห่ง

2 แห่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 92.80

19
20

21

22

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

-5(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

23

ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ำยทอดได้
จำนวนครั้งในกำรดำเนิน
กิจกรรมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม
จำนวนครั้งในกำรจัดประชุม
ประชำสัมพันธ์ผู้ประกอบกำรและ
ประชำชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ให้
ทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
จำนวนครั้งในกำรออกตรวจบังคับ
ใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.
2560
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมกำร
ป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4
กิจกรรม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95.07

48 ครั้ง

48 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

12 ครั้ง

12 ครั้ง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

24
25

26

27

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

-6(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

28

ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ศำสนำ และ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่จัดขึ้น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ร้อยละของปริมำณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมำใช้
ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2561
ร้อยละของปริมำณมูลฝอย
อันตรำยที่คัดแยกจำก
แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2561
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับกำร
เฝ้ำระวังและตรวจตรำ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 96

6 ครั้ง/ปี

9 ครั้ง

ร้อยละ 12

จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ได้
ร้อยละ 12.54 เท่ำกับจำนวน
ต้องจัดเก็บ 11.06 ตัน/วัน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5.05
หรือ 14.525 ตัน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

29

30

31

32

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

-7(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

33

ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
เตรียมกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ร้อยละควำมสำเร็จในกำรส่งเสริม
ให้สถำนประกอบกำรอำหำรมีกำร
พัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร
ระดับดี
ร้อยละควำมสำเร็จของกำร
ออกแบบและจัดทำรำยกำรของ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับ
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำใน
วิชำหลักจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำ ระดับชำติขั้นพื้นฐำน
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตำมเกณฑ์ที่
กำหนด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 95.70

34

35

36

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

-8(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

37

ร้อยละของกำรลงจุดแสดง
ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญำตให้มีกำร
ก่อสร้ำง และตำแหน่งอำคำรที่มี
กำรออกเลขหมำยประจำบ้ำน
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขต
มีกำรจัดทำแผนพัฒนำชุมชน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 50 ของ
ชุมชนในพื้นที่เขตมี
กำรจัดทำแผนพัฒนำ
ชุมชนฯ
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95

ร้อยละ 55.81
(ดำนินกำรได้ 24 ชุมชน
จำก 43 ชุมชน)

38

39

ร้อยละของยอดรวมกำรจัดเก็บ
ภำษี 3 ประเภทตำมยอดรวม
ประมำณกำรภำษี 3 ภำษี ที่
สำนักกำรคลังกำหนด

40

ร้อยละของยอดรวมกำรจัดเก็บ
ภำษีค้ำงชำระ 3 ประเภท

ร้อยละ 25

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนนเต็ม

ร้อยละ 93.75
(จัดเก็บได้
88,128,893.02 ล้ำน
บำท จำกยอดประมำณกำร
94 ล้ำนบำท)
ร้อยละ ๑๐๐
รวมคะแนน

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน 40 ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน

คะแนนที่ได้

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของปริมำณมูลฝอยอินทรีย์ที่
คัดแยกและนำกลับมำใช้ประโยชน์ที่
แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2561

เป้าหมาย
ร้อยละ 12

ผลสาเร็จ
จัดเก็บมูลฝอย
อินทรีย์ได้
ร้อยละ 12.54
เท่ำกับจำนวน
ต้องจัดเก็บ
11.06 ตัน/วัน

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูล
ฝอยชุมชน
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำร
แปรรูปขยะเศษอำหำรเพื่อนำ
กลับมำใช้ประโยชน์
3. โครงกำรคัดแยกมูลฝอย
อินทรีย์จำกแหล่งกำเนิด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรตำมแผนงำนกิจกรรม
รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรคัดแยกเศษ
อำหำรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
ชุมชน ตลำดท่องเที่ยว ให้มีกำรคัดแยก
ขยะมูลฝอยอินทรีย์ และจัดเก็บรวบรวม
และนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ
ได้แก่ กำรทำปุ๋ยอินทรีย์ในบ้ำนเรือนและ
ศูนย์กำรเรียนรู้สำนักงำนเขต กำรทำน้ำ
หมักชีวภำพ เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์
และกำรไปผลิตปุ๋ยโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ของ กทม. รวมทั้งกำรนำไปฝังกลบใน
พื้นที่เป็นต้น
2. ผลกำรดำเนินกำรคัดแยกและนำมูล
ฝอยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ สรุปได้ดังนี้
-เดือน ต.ค. 61 จัดเก็บได้ 260.10 ตัน
-เดือน พ.ย. 61 จัดเก็บได้ 461.55 ตัน
-เดือน ธ.ค.61 จัดเก็บได้ 402.54 ตัน
-เดือน ม.ค.62 จัดเก็บได้ 313.34 ตัน
-เดือน ก.พ.62 จัดเก็บได้ 280.62 ตัน
-เดือน มี.ค.62 จัดเก็บได้ 334.14 ตัน
-เดือน เม.ย.62 จัดเก็บได้ 297.51 ตัน

หมายเหตุ

-2ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
-เดือน พ.ค.62 จัดเก็บได้ 317.14 ตัน
-เดือน มิ.ย.62 จัดเก็บได้ 322.57 ตัน
-เดือน ก.ค.62 จัดเก็บได้ 364.74 ตัน
-เดือน ส.ค.62 จัดเก็บได้ 368.85 ตัน
-เดือน ก.ย.62 จัดเก็บได้ 315.70 ตัน
รวมจัดเก็บได้เป็นจานวน 4,038.77 ตัน
คิดเป็น 11.06 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ
12.54

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ได้รับควำมร่วมมือจำกโรงเรียนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สถำนประกอบกำรร้ำนอำหำร และตลำดในกำรแยกมูลฝอยอินทรีย์ออกจำกมูลฝอยทั่วไป
ปัญหา อุปสรรค
- กำรคัดแยกขยะอินทรีย์ยังมีขยะทั่วไปปะปน มีกำรลักลอบทิ้งตำมที่วำงริมทำง
หลักฐานอ้างอิง
- โครงกำรคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จำกแหล่งกำเนิด
- แบบรำยงำนปริมำณมูลฝอยอินทรีย์
- ภำพถ่ำย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของปริมำณมูลฝอยอันตรำยที่
คัดแยกจำกแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561

เป้าหมาย
ร้อยละ 5

ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
ร้อยละ 5.05 1. โครงกำรอำสำสมัครชักลำก
หรือ 14.525 มูลฝอยในชุมชน
ตัน
2. กิจกรรมรวบรวมมูลฝอย
อันตรำย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรกำรแผนงำนกิจกรรมรวม
รวมมูลฝอยอันตรำยที่ดำเนินกำรคัดแยก
จำกชุมชน ผ่ำนโครงกำรอำสำสมัครชัก
ลำกในชุมชน กำรคัดแยกมูลฝอยจำก
บ้ำนเรือนประชำชน สถำนประกอบกำร
ทั่วไปจำกรถจัดเก็บมูลฝอยสำนักงำนเขต
กำรตั้งถังรองรับมูลฝอยอันตรำยใน
สถำนที่ต่ำงๆ 14 กลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และมูลฝอยอันตรำย
กิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำรทิ้งขยะใน
พื้นที่รกร้ำง เป็นต้น
2. ผลกำรดำเนินกำรคัดแยกมูลฝอย
อันตรำยจำกแหล่งกำเนิด สรุปได้ดังนี้
-เดือน ต.ค. 61 จัดเก็บได้ 0.615 ตัน
-เดือน พ.ย. 61 จัดเก็บได้ 1.29 ตัน
-เดือน ธ.ค.61 จัดเก็บได้ 1.17 ตัน
-เดือน ม.ค.62 จัดเก็บได้ 2.33 ตัน
-เดือน ก.พ.62 จัดเก็บได้ 1.07 ตัน
-เดือน มี.ค.62 จัดเก็บได้ 1.20 ตัน
-เดือน เม.ย.62 จัดเก็บได้ 2.67 ตัน
-เดือน พ.ค.62 จัดเก็บได้ 1.12 ตัน

หมายเหตุ

-2–
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
-เดือน มิ.ย.62 จัดเก็บได้ 1.05 ตัน
-เดือน ก.ค.62 จัดเก็บได้ 0.82 ตัน
-เดือน ส.ค.62 จัดเก็บได้ 0.47 ตัน
-เดือน ก.ย.62 จัดเก็บได้ 0.72 ตัน
รวมจัดเก็บได้เป็นจำนวน 14.525 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 5.05 ตัน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ดำเนินกิจกรรมสำหรับคัดแยก กำรรวบรวมมูลฝอยอันตรำยในสถำนที่ต่ำงๆ ได้แก่ ชุมชน วัด โรงเรียน
- กำชับให้พนักงำนประจำรถเก็บขนมูลฝอยทำกำรคัดแยกมูลฝอยอันตรำยจำกมูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บจำกบ้ำนเรือนทั่วไป ชุมชน ฯลฯ แล้วรวบรวมส่งศูนย์รวบรวม
มูลฝอยอันตรำยของสำนักงำนเขต
- ดำเนินกำรจัดเก็บขยะอันตรำยคู่กับกำรออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน เพิ่มช่องทำงกำรทิ้งมูลฝอยอันตรำยได้อย่ำงทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น
ปัญหา อุปสรรค
- ประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรคัดแยกขยะอันตรำยโดยทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป ประชำชนลักลอบทิ้งตำมที่ว่ำงรำมทำง
หลักฐานอ้างอิง
- แบบรำยงำนปริมำณมูลฝอยอันตรำย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับกำร
เฝ้ำระวังและตรวจตรำ

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงกำรกลับบ้ำนปลอดภัยไป
กับเทศกิจ
2. โครงกำรควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (สำยตรวจตู้
เขียว)
3. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำ
สำธำรณะตำมโครงกำร MOU
4. กิจกรรมซ่อมบำรุงไฟฟ้ำ
สำธำรณะในพื้นที่
5. แผนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังตรวจ
ตรำและปรับสภำพแวดล้อม
จุดเสี่ยงภัยต่อกำรเกิด
อำชญำกรรมในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ประสำนหน่วยงำนเกี่ยวข้อง สำรวจ
และจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง สอดคล้องข้อมูล
ของกรุงเทพมหำนครประกอบจุดเสี่ยงของ
กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ
2. ประสำนแจ้งแต่ละหน่วยงำนจัดทำ
โครงกำร/แผน/มำตรกำร
3. กำหนดภำรกิจหน่วยงำน
4. ฝ่ำยเทศกิจจัดทำแผนกำรออกตรวจ
พื้นที่เสี่ยงและประสำนแต่ละหน่วยงำน
ดำเนินกำรปรับสภำพแวดล้อมตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ทหำร
ปัญหาอุปสรรค
- ประเด็นกำรปรับสภำพแวดล้อมมีหน่วยงำนเกี่ยวข้องหลำยส่วน ทั้งภำยในและภำยนอกอำจจะติดขัดในเรื่องของระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ประกอบภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอำจทำให้กำรดำเนินกำรแก้ปัญหำเกิดควำมล่ำช้ำ
.

หมายเหตุ

-2หลักฐานอ้างอิง
1. โครงกำร
2. รำยงำนประจำเดือน
3. ภำพถ่ำยกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เทศกิจ
.คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
4. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรเตรียมกำร
แก้ไขปัญหำน้ำท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. จ้ำงเหมำล้ำงทำควำมสะอำด
ท่อระบำยน้ำ
2. ก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
ขุนจันทร์ จำกถนนริมทำงรถไฟ
ถึงถนนบรมรำชชนนี
3. กิจกรรมเปิดทำงน้ำไหลที่
สำธำรณะ
4. กิจกรรมลอกท่อระบำยน้ำ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. กำรขุดลอกคู-คลอง จำนวน 1 คลอง
1.1 ก่อสร้ำงเขื่อนคลองขุนจันทร์
ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ
1.2 กิจกรรมเปิดทำงน้ำไหล
ตำมแผน จำนวน 11 รำยกำร รวม
2,995 เมตร เพิ่มเติม 4 รำยกำร รวม
650 เมตร รวมทั้งสิ้น 15 รำยกำร รวม
ควำมยำว 3,645 เมตร
2. กำรทำควำมสะอำด/ลอกท่อระบำยน้ำ
2.1 จ้ำงเหมำเอกชน 33 ซอย
ควำมยำว รวม 38,519 เมตร
2.2 ซ่อมเปลี่ยนฝำท่อระบำยน้ำในถนน
ที่รับผิดชอบและที่อยู่ในเอกชน และ
หน่วยงำนภำยนอก ประมำณ 20 ฝำ
ผลดำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
และมีเพิ่มเติมจำกแผน
1. ในปีที่ผ่ำนมำ ผลสัมฤทธิ์
1. เปิดทำงน้ำไหล โดยแรงงำนเขต
จำนวน 10 แห่ง ควำมยำว 5,710 เมตร

หมายเหตุ

-2–
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน - ไม่มี ปัญหา อุปสรรค - ไม่มี หลักฐานอ้างอิง
1. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วมในพื้นที ประจำปี 2562
2. ภำพถ่ำยกำรดำเนินงำน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. ล้ำงท่อระบำยน้ำ โดยแรงงำนเขต
จำนวน 10 แห่ง ควำมยำว 1,855 เมตร
3. จ้ำงเหมำล้ำงท่อระบำยน้ำ ควำมยำว
11,425 เมตร
2. สำรวจควำมพร้อมท่อระบำยน้ำ สำรวจ
ควำมต้องกำร และหมุนเวียนลอกท่อ
ทุก ๆ 3 ปี
ส่วนกำรขุดลอกคลอง ทุก 5 ปี แต่ส่วน
ใหญ่ถูกตัด
3. มีแผนกำรทำควำมสะอำดท่อระบำย
น้ำ ,เปิดทำงน้ำไหล (แรงงำนเขต)
4. กิจกรรมรณงค์ไม่ทิ้งขยะดำเนินกำร
ทุกจำนวนทุกครั้งที่ลงจิตอำสำ เกิน
เป้ำหมำย 4 ครั้ง/ปี จำนวน 21 ครั้ง

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
5. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรส่งเสริมให้
สถำนประกอบกำรอำหำรมีกำรพัฒนำ
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย
ของกรุงเทพมหำนคร ระดับดี

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
กรุงเทพฯเมืองอำหำรปลอดภัย

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- บุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมในกำรดำเนินโครงกำร
- มีวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง
- โครงกำร
- แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ (บูรณำกำร) (สอป.1)
- ผลกำรตรวจเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำรและวัตถุดิบ
- ภำพถ่ำยกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรฯ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีสถำนประกอบกำรอำหำรในพื้นที่
ทั้งหมด จำนวน 264 แห่ง
สำมำรถพัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับดี จำนวน 264 แห่ง
ประกอบด้วย ร้ำนจำหน่ำยอำหำร
172 แห่ง ซูเปอร์มำร์เก็ต 3 แห่ง
มินิมำร์ท 57 แห่ง และ ตลำด 32
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
6. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรออกแบบ
และจัดทำรำยกำรของสิ่งอำนวยควำม
สะดวกสำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมกำรสร้ำงสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกสำหรัผู้สูงอำยุและ
ผู้พิกำร

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- สำนักงำนเขตตลิ่งชันมีพื้นที่จำกัด ทำให้กำรก่อสร้ำงเพิ่มเติม/แก้ไขเป็นไปด้วยควำมยำก
หลักฐานอ้างอิง
- สำเนำหนังสือส่งรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้สำนักกำรโยธำ
- แบบก่อสร้ำง/รำยกำรประกอบแบบ และใบประมำณรำคำ
- ภำพถ่ำยสิ่งอำนวยควำมสะดวกผู้สูงอำยุและผู้พิกำรของสำนักงำนเขต
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้
สำนักกำรโยธำ จำนวน 3 ครั้ง
2. มีแบบก่อสร้ำง รำยกำร
ประกอบแบบ และใบประมำณ
รำคำ
3. เสนอของบประมำณ ประจำปี
พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
7. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำใน
วิชำหลักจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นตำมเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 95.70

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมครู
- โรงเรียนจัดสอนเสริมแบบเข้ม
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเกษตรปลอด
ให้กับนักเรียนทุกคน จำนวน 16
สำรพิษ
โรงเรียน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมนำยหมู่
คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ และ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
หัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมสัมมนำ
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
ภำษำต่ำงประเทศ ดำเนินกำรสอน
5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำประธำน
ในวันหยุดรำชกำรและนอกเวลำ
กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองเพื่อพัฒนำ รำชกำรวันทำกำร
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
- ร้อยละควำมสำเร็จ จำนวน 4
6. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กลุ่มสำระ
เครือข่ำยโรงเรียน
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรสอนใน 1. ภำษำไทย 99.92
2. วิชำคณิตศำสตร์ 88.83
ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์
8. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำระบบ
3. วิชำวิทยำศำสตร์ 94.34
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
4. วิชำภำษำอังกฤษ 99.20
9. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเรียนฟรี
เรียนดี อย่ำงมีคุณภำพโรงเรียนสังกัด

หมายเหตุ

-2ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำน
ศูนย์วิชำกำรเขตกรุงเทพมหำนครสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
11. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสอนภำษำจีน
12. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงเหมำยำมดูแลทรัพย์สิน
และรักษำควำมปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
13. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรว่ำยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย
14. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำม
ลูกเสือกรุงเทพมหำนคร
15. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุว
กำชำดกรุงเทพมหำนคร
16. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
17. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อกำรเรียนรูผ้ ลิตสื่อกำรเรียนรู้
18. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรภำษำอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
19. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่มศักยภำพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
20. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของเด็กและ
เยำวชนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ตำมพระรำช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี

รายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

-3ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
- เด็กลืมเนื้อหำในชั้นเรียนที่ผ่ำนมำ (ป.4 – ป.5)
หลักฐานอ้างอิง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
8. ร้อยละของกำรลงจุดแสดงตำแหน่ง
พื้นที่ที่อนุญำตให้มีกำรก่อสร้ำง และ
ตำแหน่งอำคำรที่มีกำรออกเลขหมำย
ประจำบ้ำน

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงกำรกำรลงจุดแสดง
ตำแหน่งอำคำรที่มีกำรออกเลข
หมำยประจำบ้ำน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลงจุดแสดงอำคำรที่มีกำรออกเลข
หมำยประจำบ้ำนตำมที่ประชำชน
มำยื่นคำร้องขอออกเลขหมำย
ประจำบ้ำน ตั้งแต่เดือนตุลำคม
2561 – กันยำยน 2562 จำนวน
431 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรที่เชื่อมโยงข้อมูลทำง INTERNET
ปัญหา อุปสรรค
- ระบบสื่อสำรขัดข้องไม่สำมำรถลงจุดที่ตั้งของบ้ำนได้
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงกำร กำรลงจุดแสดงตำแหน่งอำคำรที่มีกำรออกเลขหมำยประจำบ้ำน
2. คำสั่งฝ่ำยทะเบียน เรื่อง มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรลงจุดตำแหน่งของอำคำรที่มีกำรออกเลขหมำยประจำบ้ำน
3. หนังสือสรุปผลกำรดำเนินกำรให้ผู้อำนวยเขตทรำบ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
9. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีกำร
จัดทำแผนพัฒนำชุมชน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. งบประมำณ
2. ผู้บริหำรสำนักงำนเขต
3. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
4. คณะกรรมกำรชุมชนเขตตลิ่งชัน

เป้าหมาย
ร้อยละ 50
ของชุมชนใน
พื้นที่เขตมีกำร
จัดทำ
แผนพัฒนำ
ชุมชนฯ

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 55.81
(ดำเนินกำรได้ 24
ชุมชน จำก 43
ชุมชน)

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำชุมชน
เขตตลิ่งชัน
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ชุมชน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรจัดประชุมชี้แจง
พร้อมทั้งให้ควำมรู้ในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำชุมชนแก่คณะกรรมกำร
ชุมชน
2. ชุมชนดำเนินกำรจัดทำ
แผนพัฒนำชุมชน จำนวน 24
ชุมชน จำกชุมชนทั้งหมด 43
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 55.81
3. ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ ดำเนินกำร
รวบรวมเอกสำรแผนพัฒนำชุมชน
แบบรูปเล่ม ส่งสำนักพัฒนำสังคม
ตำมหนังสือที่ กท 5910/4628
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2562

หมายเหตุ

-2ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. สำเนำโครงกำร
2. แผนพัฒนำชุมชน
3. สำเนำหนังสือที่ กท 5910/4628 ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 เรื่อง รำยงำนผลตัวชี้วัดบูรณำกำรร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีกำรจัดทำแผนพัฒนำชุมชน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
10. ร้อยละของยอดรวมกำรจัดเก็บภำษี
3 ประเภทตำมยอดรวมประมำณกำร
ภำษี 3 ภำษี ที่สำนักกำรคลังกำหนด

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95

ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
ร้อยละ 93.75 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำร
(จัดเก็บได้
จัดเก็บภำษีและติดตำมหนี้ค้ำง
88,128,893.02 ชำระ
ล้ำนบำท จำกยอด
ประมำณกำร 94
ล้ำนบำท)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ประชำสัมพันธ์ทำงไปรษณีย์ให้แก่
ผู้รับประเมินของภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภำษีบำรุงท้องที่ และภำษี
ป้ำย
- ออกประชำสัมพันธ์ด้วยตนเอง
โดยกำรลงพื้นที่ ทั้ง ๖ แขวง และ
จัดทำแผ่นพับ เพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์ด้วย
- ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงต่ำง ๆ
ได้แก่ Facebook, Line, เว็บไซต์
สำนักงำนเขต

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
- วัสดุอุปกรณ์ในกำรประชำสัมพันธ์
- ระบบสำรสนเทศ
ปัญหา อุปสรรค
- ประชำชนบำงส่วนหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีและไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรรวบรวมเอกสำร หลักฐำนในกำรประกอบกำรยื่นแบบชำระภำษ๊
หลักฐานอ้างอิง
- ข้อมูลกำรจัดเก็บภำษีทั้ง ๓ ประเภท (สนค.๐๑) รำยงำนกองรำยได้ทุกเดือน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย (เจรจา)
ตัวชี้วัด
11. ร้อยละของยอดรวมกำรจัดเก็บภำษี
ค้ำงชำระ 3 ประเภท

เป้าหมาย
ร้อยละ 25

ผลสาเร็จ
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดเก็บภำษีและติดตำมหนี้ค้ำง
ชำระ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
- วัสดุอุปกรณ์
ปัญหา อุปสรรค
- ประชำชนยังขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระยะเวลำกำรชำระภำษีทั้ง ๓ ประเภท จึงทำให้เกิดหนี้ค้ำงชำระ
หลักฐานอ้างอิง
- แบบรำยงำนข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ (สนค.๐๒)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - ไม่มี -

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติงำนกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี
โดยมีกำรติดตำมด้วยตนเองและ
ทำงไปรษณีย์ ซึ่งหนี้ค้ำงชำระ ณ
วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ มีทั้งสิ้น
๑๒๕,๗๔๘.๖๐ บำท
ณ วันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ จัดเก็บได้
๑๒๕,๗๔๘.๖๐ บำท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของยอดรวมกำร
จัดเก็บภำษีค้ำงชำระ ๓ ประเภท

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำววิภำดำ ฉิมเครือวัลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 5480
ตาแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสำเร็จของกำรประเมินกำรก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละควำมสำเร็จของกำรก่อหนี้ผูกพัน
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ 1 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.1
5
0.60
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2562 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ได้ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันได้ 69
รำยกำร จำกทั้งหมด 71 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 79.75 ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันจำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
1. โครงกำรปรับปรุงถนนอินทรำวำส ก่อหนี้เมื่อ วันที่ 23 เมษำยน 2562
2. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อหนี้เมื่อ วันที่ 1 สิงหำคม 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกกลุ่มงำน / ทุกฝ่ำย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
กำรกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่วยงำนไม่ได้เป็นผู้ดำเนินกำรในกำรจัดทำ
รำยละเอียด
หลักฐานอ้างอิง :
- ระบบ MIS 2
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนงบประมำณกรุงเทพมหำนครฯ (แบบ ง.403)
- ระบบติดตำมประเมินผลโครงกำร (Daily Plans)

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำววิภำดำ ฉิมเครือวัลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 5480
ตาแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสำเร็จของกำรประเมินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในภำพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7
* กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ 1.4 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.2
7
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
กิจกรรมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ.2562 ดำเนินกำรตรวจสอบและเบิกจ่ำย สำหรับรำยกำรที่
ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวดแล้ว มียอดกำรเบิกจ่ำยปัจจุบันคิดเป็นเป็นร้อยละ 82.24
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
กำรติดตำมจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบ MIS2
กำรตรวจติดตำมกำรทำงำนจำกเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
-ระเบียบ ข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำววิภำดำ ฉิมเครือวัลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 5480
ตาแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสำเร็จของกำรประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
0.4 0.8 1.2 1.6 2
*กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ 0.4 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.3
2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ทุกหมวดรำยจ่ำยและเงินงบกลำงทุกประเภทที่รับจัดในปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน แต่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันภำยในสิ้นเดือน กันยำยน 2562
มีจำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ รำยกำรปรับปรุงอำคำร 1 สำนักงำนเขตตลิ่งชัน จำนวนเงิน 499,000 บำท เนื่องจำก
ได้รับแจ้งจำกสำนักงบประมำณ เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2562 ตำมหนังสือที่ กท 1905/01400 ลงวันที่
19 สิงหำคม 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ระบบ MIS2 งบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2562
- เจ้ำหน้ำที่ผู้ดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
- ระบบMIS ข้อมูลเอกสำรโครงกำรฯ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำยปพนวิช เข็มพิลำ
เบอร์โทรศัพท์ : 5480
ตาแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 20 คะแนนกำรจัดทำงบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
คะแนนของกำรจัดทำงบกำรเงินที่ทำได้จริง 20 40 60 80 100
*กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ 20 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2
6

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- ส่งให้หน่วยงำน กองบัญชี ตำมบันทึกที่ กท 5908/8270 ลงวันที 28 พฤศจิกำยน 2561 โดยทันเวลำ
และถูกต้อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
กิจกรรมกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรทำง
บัญชี พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำงบกำรเงินประจำปี 2561 และกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมของ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรคลัง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
สำรสนเทศ (MIS2) ทั้งระบบงบประมำณ ระบบงำนบัญชีทรัพย์สิน ระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำง มีส่วนช่วยใน
กำรตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ที่จะเป็นข้อมูลด้ำนงบกำรเงินและด้ำนบัญชีทรัพย์สิน สำมำรถนำข้อมูลมำช่วย
ตรวจสอบยอดรำยกำรทำงกำรเงิน และค่ำเสื่อมรำคำ ทำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวชัชวำล วงศ์คงวรรธนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 5481
ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนควำมสำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
60
70
80
90
100
* กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

5

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
กำรจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปี 2562 มีขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
- ดำเนินกำรจัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนและกำรจัดตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของหน่วยงำน
- กำรติดตำมผลแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงำน รวบรวมแบบฟอร์มตำงรำง SR1 และ
SR2 ให้สำนักงำนตรวจสอบภำยใน สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 ครั้ง คือภำยใน 30 พฤศจิกำยน 2561
- จัดทำและส่งรำยงำนกำรควบคุมภำยใน(แบบ ปค.4 และ ปค.5) ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม ของทุกปี
- กำรประเมินผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
- กำรประเมินผลลัพธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
กำรประสำนงำน และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
ในกำรช่วยเหลือปฏิบัติงำนให้ประสบผลสำเร็จตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2562 ของสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
คู่มือกำรจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยง ปี 2562

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวธิดำรัตน์ ศิริศักดิ์พำณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 1415 ต่อ
ตาแหน่ง : นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
5494
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรื่อง
90
50 60 70 80
ที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร
ขึ้นไป
* กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ 50 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
3.1
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
๑. กำรรับเรื่อง หน่วยงำนตอบรับเรื่องในระบบภำยใน 1 วันทำกำร
๒. กำรดำเนินกำรแก้ไข ประสำนฝ่ำยที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอำนำจหน้ำที่
๓. กำรรำยงำนผล รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ/หรือรำยงำนผลเรื่องที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จเข้ำสู่ระบบภำยใน
๓ วันทำกำร ส่วนเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จจะมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
จนกว่ำกำรแก้ไขปัญหำจะแล้วเสร็จ
4. กำรส่งรำยงำนประจำเดือน ส่งรำยงำนถึงสำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหำรหน่วยงำนให้ควำมสำคัญต่อปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนทุกเรื่อง และกำชับให้ฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอำนำจหน้ำที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เรื่องร้องเรียนบำงเรื่องไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน จำเป็นต้องประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ สถำนีตำรวจนครบำล เป็นต้น ซึ่งอำจทำให้กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนล่ำช้ำไม่ทันใจประชำชน
หลักฐานอ้างอิง :
1. บันทึกรำยงำนรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
2. แบบรำยงำนรหัส CPL_R003 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในระบบเรื่องรำวร้องทุกข์
3. แบบรำยงำนรหัส CPL_R001 รำยงำนเรื่องคงค้ำงหน่วยงำนดำเนินกำร
4. แบบรำยงำนรหัส CPL_R005 รำยงำนเรื่องร้องทุกข์ แยกตำมประเภทเรื่องร้องทุกข์

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(รักษารอบ)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธนภร อนุญาหงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 1561
ตาแหน่ง : นักวิชการสุขาภิบาลชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)
80 85 90 95 100
*กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ 80 จะมีค่ำระดับคะแนนที่จะได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. กำรดำเนินงำนด้ำนอำหำรปลอดภัยตำมแนวทำงที่สำนักอนำมัยกำหนด
- ดำเนินกำรสุ่มตรวจเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนเชื้อโรคและสำรเคมีที่ห้ำมใช้ในอำหำร (โดยกำรใช้ชุด
ทดสอบอย่ำงง่ำย Test Kit และ SI2) ในโรงเรียนจำนวน 425 ตัวอย่ำง ไม่พบกำรปนเปื้อนเชื้อโรคและสำรเคมีใน
อำหำรจำนวน 425 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 100
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนในโรงเรียน ดังนี้
2.1 กำรจัดทำบัตรประจำตัวประชำชนให้นักเรียน
- มีนักเรียนที่มีสัญชำติไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 – 6 ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 69 คน ได้รับกำรจัดทำบัตรประจำตัวประชำชนครบถ้วน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 กำรป้องกันอัคคีภัยและกำรอพยพหนีไฟ
- ทุกโรงเรียนมีกำรจัดทำแผนผังภำยในโรงเรียน
- ทุกโรงเรียนมีกำรฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- มีบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องมีควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
- โครงการ
- แบบสรุปผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในโรงเรียน
- สรุปรายงานจานวนนักเรียนที่ได้จัดทาบัตรประชาชน
- แผนการอพยพหนีไฟในโรงเรียน และแผนผังภายในโรงเรียน
- ภาพกิจกรรมการดาเนินโครงการ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางวรนุช นุ่มน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 2635
ตาแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)
80 85 90 95 100
*กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ 80 จะมีค่ำระดับคะแนนที่จะได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. จัดทำฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุในชุมชนพื้นที่เขตตลิ่งชัน 43 ชุมชน แบบแยกประเภท โดยประสำน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ชุมชน และฝ่ำยทะเบียน
2. จัดทำแผนผังบ้ำนผู้สูงอำยุในชุมชนที่ป่วยติดเตียง 43 ชุมชน ด้วยระบบ GIS โดยประสำนกอง
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
3. จัดทำสัญลักษณ์แขวนหน้ำบ้ำน เพื่อเป็นจุดสังเกต หำกเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออัคคีภัย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจะได้ให้ควำมช่วยเหลือทันที
4. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิกำรของรัฐให้กับผู้สูงอำยุตำมฐำนข้อมูลว่ำได้รับครบถ้วนหรือไม่ หำกยังไม่ได้รับ
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
5. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุ โดยใช้ระบบกลุ่มไลน์ facebook
ของทุกฝ่ำย และเว็บไซด์ของหน่วยงำน
6. ให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพผ่ำนกลุ่มไลน์ facebook ของทุกฝ่ำย และเว็บไซด์ของหน่วยงำน เดือนละ 1 ครั้ง
7. ให้ควำมรู้กำรใช้เครื่องมือสื่อสำรเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุ
8. ประสำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 49 วัดชัยพฤกษมำลำ เข้ำตรวจเยี่ยมและให้กำรดูแลสุขภำพกับผู้สู
อำยุที่ป่วยติดเตียง และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยติดเตียงให้กับผู้ดูแล

-2ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหำรสำนักงำนเขต
2. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
3. ฝ่ำยต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
3. กรรมกำรชุมชน 43 ชุมชน
4. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 49 วัดชัยพฤกษมำลำ
5. สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
กำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพผ่ำนกลุ่มไลน์ facebook ของทุกฝ่ำย และเว็บไซด์ของหน่วยงำน แก่ผู้สูงอำยุอำจ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจำกอุปสรรคในเรื่องกำรใช้เครื่องมือสื่อสำรของผู้สูงอำยุ ซึ่งไม่สำมำรถใช้ได้ จำกอุปสรรคทำงด้ำน
ร่ำงกำย เช่น ร่ำงกำยเคลื่อนไหวไม่ได้ ตำมองไม่เห็น มองเห็นไม่ชัด หูไม่ได้ยิน เป็นต้น หรือผู้สูงอำยุ ไม่ใช้เครื่องมือ
สื่อสำร
หลักฐานอ้างอิง :
1. สำเนำโครงกำร
2. คำสั่งฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม ที่ 23/2561 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอำยุ (Love&care)
3. แบบสรุปกำรสำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุในชุมชน
4. หนังสือที่ กท 5910/1399 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2562 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์จัดทำฐำนข้อมูล
ผู้สูงอำยุในระบบ GIS
5. หนังสือที่ กท 5910/2260 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2562 เรื่อง ส่งใบสมัครผู้สูงอำยุเข้ำ
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
6. เอกสำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุของฝ่ำยต่ำงๆ
7. เอกสำรข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง
8. ภำพกิจกรรมกำรดำเนินโครงกำร

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสุนีย์ สุวรรณกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 1415
ตาแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ต่อ 5456
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับควำมพึงพอใจ
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ 1 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนน เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.3
6
4.353
4.353
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตตลิ่งชัน ได้รับกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริกำร ครั้งที่ 1 = 4.439 และครั้งที่ 2 = 4.267
เฉลี่ย 4.353
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญด้ำนกำรให้บริกำรประชำชนโดยกำชับเจ้ำหน้ำที่ให้อำนวยควำมสะดวกและให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงเป็นมิตร และเป็นธรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตตลิ่งชัน มีพื้นที่ใช้สอยจำกัดทำให้ประชำชนที่มำใช้บริกำรอำจไม่ได้รับควำมสะดวก เช่น สถำนที่จอด
รถ เป็นต้น
หลักฐานอ้างอิง :
รำยงำนกำรกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตตลิ่งชัน โดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสุนีย์ สุวรรณกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 1415
ตาแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ต่อ 5456
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
60
70
80
90
100
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล เพื่อพัฒนำภำพลักษณ์และ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
* กรณีมีผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.1
7

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้
7

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินกำรคัดเลือกควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำนและดำเนินกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของฝ่ำยโยธำ ฝ่ำยเทศกิจ และฝ่ำยรักษำควำมสะอำดฯ ส่งให้สำนักงำน ก.ก. ตำมหนังสือเวียนที่สำนักงำน
ก.ก. กำหนดรำยละเอียดในกำรดำเนินกำรครบถ้วน ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : plansbma2562
@hotmail.com เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ตุลำคม 2561 ถึงสิงหำคม 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
เอกสำรส่งผ่ำนทำงจดจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : plansbma2562@hotmail.com เป็นประจำ
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนสิงหำคม 2562

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวกุลธิดำ เทพรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 1561
ตาแหน่ง : นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
1
2
3
4
5
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของหน่วยงำน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.1
4

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้
5

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่ 1 - ทบทวน วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประเมินอันตรำยจำกกำรทำงำน โดยเลือกงำนที่มีคะแนนจำกกำร
ประเมินอยู่ในระดับคะแนนสูง 3 ลำดับแรก มำดำเนินโครงกำร
ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงกำรฯ ส่งให้สำนักอนำมัยภำยในเดือนธันวำคม 2561
- ดำเนินโครงกำรฯ
- กำกับติดตำมกำรดำเนินโครงกำรฯ
ขั้นตอนที่ 3 - ประเมินผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรฯ
ขั้นตอนที่ 4 - จัดทำข้อปฏิบัติฯ 3 ข้อปฏิบัติ
- เวียนแจ้งให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ
- ติดตำมผล/ควำมคืบหน้ำของกำรนำข้อปฏิบัติไปใช้
ขั้นตอนที่ 5 - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์วิธีกำรและควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรฯ
- ดำเนินกำรเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงำนอื่นใช้เป็นแบบอย่ำงกำรดำเนินงำนหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- สรุปผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ
- ส่งหลักฐำนกำรดำเนินงำนทั้งหมดให้สำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 16 สิงหำคม 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน : -

-2อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือที่ กท 5904/757 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 เรื่อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำทบทวนควำมเสี่ยง
ในกำรทำงำน ตำมตัวชี้วัดที่ 4.2.1
2. โครงกำร (แบบ Occ 2)
3. หนังสือที่ กท 5904/8950 ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2561 เรื่อง ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่
4.2.1
4. แบบรำยงำนกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินโครงกำรฯ (แบบ Occ 3)
5. เอกสำรกำรดำเนินโครงกำร
6. แบบรำยงำนกำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรประเมินผลสำเร็จของโครงกำรฯ (แบบ Occ 4)
7. ข้อปฏิบัติ แนวทำง กำรทำงำนว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของ
สำนักงำนเขตตลิ่งชัน (แบบ Occ 5)
8. หนังสือที่ กท 5904/233 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2562 เรื่อง ข้อปฏิบัติ แนวทำง กำรทำงำนว่ำด้วยควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
9. . หนังสือที่ กท 5904/234 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2562 เรื่อง ข้อปฏิบัติ แนวทำง กำรทำงำนว่ำด้วยควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
10. แบบสรุปผลกำรติดตำมผลควำมคืบหน้ำกำรปฏิบัติ/กำรนำข้อปฏิบัติ แนวทำงฯ กำรไปใช้งำน (แบบ Occ 6)
11. เอกสำรกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์วิธีกำรและควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำร
12. เอกสำรกำรดำเนินกำรเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงำนอื่นใช้เป็นแบบอย่ำงกำรดำเนินงำนหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
13. หนังสือที่ กท 5904/566 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2562 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 4.2.1
14. หนังสือที่ กท 5904/5961 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2562 เรื่อง ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่
4.2.1

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2424 2635
ตาแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 50
60
70
80
90
ของบุคลำกรในหน่วยงำน
ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.2
4

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. ดำเนินกำรวัดค่ำดัชนีมวลกำยครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงำนเขตตลิ่งชัน โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 49 วัดชัยพฤกษมำลำ ในกำรดำเนินกำรวัดค่ำดัชนีมวลกำย
2. ดำเนินกำรจัดส่งแบบรำยงำนค่ำดัชนีมวลกำยของบุคลำกรในสังกัดให้สำนักอนำมัยทรำบ ตำมหนังสือ
ที่ กท 5910/8313 ลว. 19 พ.ย.61
3. เวียนหนังสือแจ้งค่ำดัชนีมวลกำยให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ
4. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมออกกำลังกำยให้แก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในหน่วยงำน ทุกวันพุธ รวมถึงให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดโรงเรียนออกกำลังกำย ณ โรงเรียนของตนเองตำมควำมเหมำะสม
5. จัดกิจกรรมตลำดนัดของดีเขตตลิ่งชัน จำหน่ำยสินค้ำเพื่อสุขภำพให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
และประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร เป็นประจำทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ต้นเดือน ณ บริเวณสำนักงำน
เขตตลิ่งชัน
6. จัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพแก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
7. จัดกิจกรรมกีฬำสำนสัมพันธ์ภำยในเขต เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 ณ บริเวณสำนักงำนเขตตลิ่งชัน
8. จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพ ในหัวข้อ "กินอยู่อย่ำงไรให้สุขภำพดี" แก่ลูกจ้ำงฝ่ำยรักษำควำมสะอำดฯ
จำนวน 400 คน โดยเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 49วัดชัยพฤกษมำลำ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2562
ณ อำคำรเรียนพระปริยัติธรรม วัดกำญจนสิงหำสน์วรวิหำร

-29. จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพแก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสำนักงำนเขตตลิ่งชัน จำนวน 150 คน โดย
เจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 49 วัดชัยพฤกษมำลำ ในวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3
สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
10. ดำเนินกำรวัดค่ำดัชนีมวลกำยครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 4
กันยำยน 2562 ณ บริเวณด้ำนหน้ำสำนักงำนเขตตลิ่งชัน โดยขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 49 วัดชัยพฤกษมำลำ มำดำเนินกำรให้เพื่อเปรียบเทียบค่ำดัชนีมวลกำยก่อนและหลังกำรดำเนิน
กิจกรรมฯ
11. ดำเนินกำรรวบรวมเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้สำนักอนำมัยทรำบ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหำรสำนักงำนเขต
2. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
3. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตตลิ่งชัน
4. เจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 49 วัดชัยพฤกษมำลำ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. สำเนำโครงกำร
2. ค่ำดัชนีมวลกำยของบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดก่อน และหลังดำเนินกิจกรรมโครงกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน
3. ภำพกิจกรรมกำรดำเนินโครงกำร

