แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :น.ส.ชมนภัส วิจิตรชัยกุล
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 5796

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน 60 70 80
* กรณีมีผลการดาเนินการต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ 1

น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
40
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของ
สานักงานเขตบาง
กะปิตามแผนที่วาง
ไว้

คะแนนที่ได้

4 5
90 100

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน (ภาพรวม):
- ผู้บริหารติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
- ข้าราชการ บุคลากร มุ่งมั่น พัฒนาในการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
- งบประมาณที่สานักงานเขตได้รับ

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน (ภาพรวม) :
สภาพพื้นที่ของเขตบางกะปิที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า

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

(2)
ตัวชี้วัด

1

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนากลับไปใช้
ประโยชน์ที่แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการ
เฝ้าระวังและตรวจตรา

2
3

ร้อยละความสาเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4)X 100
(3)

คะแนนเต็ม

ร้อยละ 12

12.32

102.67

10

ร้อยละ 5

5.07

101.40

ร้อยละ 100

100

100

10

ร้อยละ 100

100

100

10

คะแนนที่ได้

4

5

6

7

8

ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
ร้อยละความสาเร็จของการ
ออกแบบรายการประกอบแบบ
และใบประมาณราคาสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ์ที่กาหนด) เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
ร้อยละของการลงจุดแสดง
ตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคาร และตาแหน่ง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจา
บ้าน
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมี
การจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

ร้อยละ 100

100

100

10

ร้อยละ 100

100

100

10

ร้อยละ 100

94.36

100

10

ร้อยละ 100

100

100

10

ร้อยละ 50

100

100

10

9

ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ร้อยละ 95
ยอดแจ้งการจัดเก็บ
ภาษีตามประมาณการที่สานักการ
(ตั้งแต่วันที่ 1
(402,762,000.คลังกาหนดไว้
ตุลาคม 2561–31
บาท)
สิงหาคม 2562

คิดเป็นร้อยละ
98.26%

10

ของเปูาหมาย

-ยอดจัดเก็บ
395,740,024.34
บาทคิดเป็นร้อยละ
93.34%ของ
ประมาณการ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ค้างชาระ 3 ประเภท

ร้อยละ 25
(925,995.54.บาท)

ยอดจัดเก็บภาษีค้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
คิดเป็นร้อยละ
2561–31
203.17%
สิงหาคม 2562
ของเปูาหมาย
-ยอดจัดเก็บค้าง
ชาระ
1,879,316.42
บาท คิดเป็นร้อยละ
50.79%
รวมคะแนน

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน.....9.....ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่
คัดแยกและนากลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2561

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ร้อยละ 12

12.32

ร้อยละ 5

5.07

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษ - เป้าหมายการคัดแยกขยะอินทรีย์
อาหารเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ตามข้อตกลงเจรจา กับ
สสล. มีปริมาณ 8,855.74 ตัน/ปี
ผลการดาเนินการจากเดือน
ตค. 61- กค .62 ได้ปริมาณขยะ
อินทรีย์ จานวน 9,092.15 ตัน
- เป้าหมายการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากแหล่งกาเนิด
ตามข้อตกลงเจรจากับ สสล.
มีปริมาณ 32.97 ตัน/ปี ผลการ
ดาเนินการจากเดือน ตค. 61- กค.
62 จัดเก็บได้ปริมาณมูลฝอย
อันตราย จานวน 33.430 ตัน

หมายเหตุ
ช้อมูล ณ
กรกฎาคม
2562

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
-การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงการคัดแยกขยะ แต่ละประเภทจากครัวเรือน และนากลับมาใช้ประโยชน์
-ความร่วมมือจากประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ปัญหาอุปสรรค
...ไม่มี...................................................................................................................................................................................................... ................................................................

หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานสรุปผลดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย ประจาเดือน (ข้อมูล ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562)

.

2. ผลรวมการจัดเก็บขยะอันตรายผ่านระบบ google Drive ของสานักสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
...ไม่มี..................................................................................................

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของจุดเสีย่ งภัยได้รับการแก้ไข
เฝ้าระวังและตรวจตรา

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
100

โครงการที่สนับสนุน
-โครงการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
2 ครั้ง ต่อวัน ต่อจุด โดยจุดเสี่ยง
ในพื้นที่เขตบางกะปิ จานวน 5 จุด
1. สะพานลอยคนข้าม หน้าห้าง
ฟฺูดแลนด์ ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก
2. จุดกลับรถใต้สะพานลอย ถนน
พระราม9 แขวงหัวหมาก
3. สวนพฤกษชาติ การเคหะ

หมายเหตุ
ต.ค.61-ส.ค.
62

แห่งชาติ แขวงคลองจั่น
4. ใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ
(ฝั่งซุปเปอร์เซฟเดิม)5. ใต้สะพาน
5. ใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ
(ฝั่งดีเซมเบอร์เดิม)5. ใต้ลอย
-โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้าม
ถนนและอาสาจราจร

ด าเนิ น การจั ด เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศกิ จ
อานวยการจราจราช่วงเช้าและเย็น
จานวน 4 ชุดๆ ละ 2 นาย ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านบางกะปิ
2. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
3. โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
4. โรงเรียนลาสาลี

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
....เจ้าหน้าที่ , วัสดุอุปกรณ์ , งบประมาณ , การบริหารจัดการ
ปัญหาอุปสรรค
...ไม่มี.......................................................................................................................................................................................................................................................... ............

หลักฐานอ้างอิง
- รายงานสายตรวจตู้เขียว
- รายงานโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
...ไม่มี.......................................................................................................................................................................................................................................................... ............

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของความสาเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
100

โครงการที่สนับสนุน
- โครงการเตรียมความพร้อมใน
การแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่เขต
บางกะปิ
- กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู
คลอง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- จัดทาแผนป้องกันน้าท่วม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงใน
คู คลอง จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. กิจกรรมข้างสานักงานเขต-บาง
กะปิ ริมคลองแสนแสบ
2. กิจกรรมที่หมู่บ้าน 5 กะรัต- วิล
ล่า
3. กิจกรรมที่หมู่บ้านกิตตินิเวศน์
4.กิจกรรมที่คลองวัดบึงทองหลาง

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
.ด้านครุภัณฑ์เครื่องสูบน้า
ปัญหาอุปสรรค
...ไม่มี.......................................................................................................................................................................................................................................................... ............
หลักฐานอ้างอิง
- แผนการป้องกันน้าท่วมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
.
- ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
...ไม่มี................................................................................................................................................................................................................................................................ ......

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
4.ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
100

โครงการที่สนับสนุน
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. จัดทาบัญชีสถานประกอบการ
จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
จานวน 391 แห่ง
2. ตรวจสอบสถานที่ด้านกายภาพ
ของสถานที่ตามแบบฟอร์มแต่ละ
ประเภท
3. สุ่มตรวจคุณภาพอาหารด้านเคมี
และจุลินทรีย์
4.สอบผู้สัมผัสอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการและ ผู้สัมผัส
อาหารตามหลักสูตรของ กทม.
**สถานประกอบการอาหารที่ผ่าน

หมายเหตุ

เกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ ได้รับป้ายรับรอง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ กทม. จานวน 391
แห่ง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ลูกจ้างโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ลูกจ้างโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด
ลูกจ้างโครงการจ้างเจ้าหน้าที่พื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร
ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
สาเนาโครงการ , ภาพถ่ายโครงการ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

.
.

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
5.ร้อยละความสาเร็จของการออกแบบ
รายการประกอบแบบและใบประมาณ
ราคาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
100

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมออกแบบและการจัดทา
- สานักงานเขตบางกะปิ ได้ส่งแบบ
รายการของสิ่งอานวยความสะดวก checklist รายงานแบบสอบถาม
สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ครัง้ ที่ 1 ให้สานักการโยธา ตาม
หนังสือที่ กท 5001/8038 ลว 28
ธันวาคม 2561
- สานักงานเขตบางกะปิดาเนินการ
จัดส่งใบ Checklist แบบรายงาน
ผลการดาเนินงานครั้งที่ 2 ให้สานัก
การโยธา ตามหนังสือที่ กท
5001/4777 ลว 9 สิงหาคม
2562

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สถาปนิก
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................
ปัญหาอุปสรรค
........ไม่มี.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......

หลักฐานอ้างอิง
หนังสือที่ กท 5001/8038 ลว 28 ธันวาคม 2561เรื่อง ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
หนังสือที่ กท5001/4777 ลว 9 สิงหาคม 2562เรื่อง ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
6.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขต
เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กาหนด) เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 77.76

โครงการที่สนับสนุน
13. โครงการประชุมครู
(18,000 บาท)
14.โครงการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(66,000 บาท)
15. โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.
(23,900 บาท)
16. โครงการฝึกอบรมนายหมู่

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยจัดกิจกรรมการสอนที่
หลากหลายให้แก่นักเรียน จัด
ฝึกอบรมข้าราชการครูและนักเรียน
ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อให้การ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน

หมายเหตุ

ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
(186,000 บาท)
17. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายโรงเรียน
(180,000 บาท)
18. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(19,800 บาท)
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

กรุงเทพมหานครตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี
(50,000 บาท)
20. โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อย่างมีคุณภาพโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(6,992,400 บาท)
21. โครงการพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
(47,300 บาท)
22. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

(194,300 บาท)
23.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
การเรียนรู้
(148,100 บาท)
24.โครงการสอนภาษาจีน
(3,828,000 บาท)
25. โครงการสอนภาษาอาหรับ
(768,000 บาท)
26. โครงการจ้างเหมายามดูแล
ทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(6,404,200 บาท)

27. โครงการว่ายน้าเป็น เล่นน้าได้
ปลอดภัย
(811,200 บาท)
28. โครงการพิธีทบทวนคาปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร
(72,800 บาท)
29. โครงการสอนภาษาญี่ปุน
(288,000 บาท)
30. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
(8,256,000 บาท)
31. โครงการภาษาสอนภาษา
มลายู

(144,000.-บาท)
32. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(294,000.- บาท)
33. โครงการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่า
วังใหญ่
(3,700,000 บาท)
34. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัด
เทพลีลา
(3,480,000 บาท)
35. โครงการปรับปรุงโรงเรียน
คลองกะจะ(พงษ์สมบัติบารุง)

(770,000 บาท)
36.โครงการปรับปรุงโรงเรียน
มัธยมบ้านบางกะปิ
(790,000 บาท)

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การส่งเสริม .
ให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อนาความรู้มาพัฒนาการสอน รวมถึงการให้กาลังใจในการปฏิบัติงาน

.

2. โรงเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมีผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่และให้การสนับสนุน นักเรียนจะมีโอกาสในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น

.

ปัญหาอุปสรรค
-

.

หลักฐานอ้างอิง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2562

.

คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย)
1. การสอบ O - NET แต่ละปีการศึกษาใช้แบบทดสอบต่างฉบับ ซึ่งมีค่าความยากง่ายต่างกัน จึงไม่สามารถนาคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบทดสอบต่างฉบับกันมาเปรียบเทียบกัน
2. การนาร้อยละที่ได้ของระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มารวมกัน และหาค่าเฉลี่ยทาให้ได้ค่าที่ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง

.

3. การกาหนดเกณฑ์และค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดไม่เป็นธรรมกับสานักงานเขต เนื่องจากสานักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบจากปีที่ผ่านมาต่าคะแนนเปูาหมายที่ต้องการ
ก็จะต่า ในทางกลับกัน สานักงานเขตที่มีคะแนนปีที่ผ่านมาสูง จะส่งผลให้คะแนนเปูาหมายสูงตามไปด้วยซึ่งยากที่จะบรรลุผล

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่ง
พื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
และตาแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจาบ้าน

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
100

โครงการที่สนับสนุน
-กิจกรรมการลงจุดแสดงตาแหน่ง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจา
บ้าน
- กิจกรรมการลงจุดแสดงตาแหน่ง
พื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคาร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการลงจุด
แสดงตาแหน่งของอาคารที่มีการ
กาหนดเลขที่บ้านและรหัสประจา
บ้านได้ครบถ้วนทุกคาร้องเป็น
ประจาทุกเดือน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
-คาร้องขอเลขที่บ้าน/อาคารที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกะปิ ตามหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างฯ อาคาร
-ระบบฐานข้อมูลการลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของฝ่ายโยธา
ปัญหาอุปสรรค
-ระบบ Internet ของกรุงเทพมหานครขาดความเสถียรในการลงจุดแสดงตาแหน่งอาคารที่มีการกาหนดรหัสประจาบ้านแล้ว
หลักฐานอ้างอิง
-รายงานผลการลงจุดแสดงตาแหน่งอาคารที่มีการกาหนดเลขที่บ้านและรหัสประจาบ้านตามแบบ กสผ 2

หมายเหตุ

คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
8.ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการ
จัดทาแผนพัฒนาชุมชน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
งบประมาณประจาปี 2562
ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

เป้าหมาย
ร้อยละ 50

ผลสาเร็จ
103.45

โครงการที่สนับสนุน
โครงการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนชุมชน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน จานวน 15
ชุมชน จาก 29 ชุมชน เป็น
แผนพัฒนาชุมชนตอบสนองการ
แก้ปัญหาด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 9 แผน
ตอบสนองด้านเศรษฐกิจ จานวน 2
แผน ตอบสนองด้านสังคม จานวน
3 แผน ตอบสนองด้านจิตใจ
จานวน 1 แผน

หมายเหตุ

หลักฐานอ้างอิง
1. แผนพัฒนาชุมชน
2. แบบสรุปจากสานักพัฒนาสังคม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
9.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภท ตามยอดรวมประมาณการ
ภาษี 3 ภาษี ที่สานักการคลังกาหนด

เป้าหมาย
ร้อยละ 95

ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
คิดเป็นร้อยละ
โครงการประชาสัมพันธ์และเร่งรัด
93.34% ของยอด การจัดเก็บภาษี(ไม่ใช้งบประมาณ)
จัดเก็บ(ตั้งแต่วันที่1
ต.ค.61–31ส.ค.
62)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ยอดประมาณการรายรับจากสานัก
การคลัง ปี 2562
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
393,000,000.-บาท
- ภาษีบารุงท้องที่
8,460,000.-บาท
- ภาษีปูาย22,500,000.-บาท
รวม
431,400,000.-บาท

หมายเหตุ

ยอดแจ้งการจัดเก็บ (ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม2561–31 สิงหาคม
2562
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยอดจัดเก็บ
364,163,432.94บาท
คิดเป็นร้อย 92.66%
- ภาษีบารุงท้องที่ ยอดจัดเก็บ
9,486,739.29บาท
คิดเป็นร้อยละ 112.14%
- ภาษีปูายยอดจัดเก็บ
22,089,852.11 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.18%
รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี
395,740,024.34บาท
คิดเป็นร้อยละ 93.34%
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้าง
ชาระ 3 ประเภท

ร้อยละ 25

คิดเป็นร้อยละ
50.79 %
ของยอดจัดเก็บภาษี

โครงการประชาสัมพันธ์และเร่งรัด
การจัดเก็บภาษี(ไม่ใช้งบประมาณ)

ยอดรวมภาษีค้างชาระ 3 ประเภท
ณ 30 กันยายน 2561
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ค้างชาระ(ตั้งแต่วันที่
1ต.ค.61–31 ส.ค.
62)

3,549,379.74.-บาท
- ภาษีบารุงท้องที่
81,122.40.-บาท
- ภาษีปูาย69,480.00.-บาท
รวม
3,699,982.14-บาท
ยอดแจ้งการจัดเก็บภาษีค้างชาระ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2561 –
31 สิงหาคม 2562
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยอดจัดเก็บ1,725,973.59
บาท
คิดเป็นร้อยละ50.35 %
- ภาษีบารุงท้องที่
ยอดจัดเก็บ 22,895.00
บาท
คิดเป็นร้อยละ 28.22%
- ภาษีปูาย
ยอดจัดเก็บ69,480 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100%
รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี

1,879,316.42บาท
คิดเป็นร้อยละ 50.79%

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซด์ของสานักงานเขต วารสารของหน่วยงานและการออกพื้นที่เพื่อแนะนาให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีทาให้ประชาชนมีความเข้าใจและร่วมมือในการเสียภาษีเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร

ปัญหา อุปสรรค
- สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังฝืดเคือง ทาให้ประชาชนชาระภาษีล่าช้าส่วนมากจะขอผ่อนชาระตามกฎกระทรวงผ่อน 3 งวด หรือผ่อนชาระบางส่วน ทาให้การจัดเก็บภาษีไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความรวมมือเท่าที่ควร และบทลงโทษตาม พรบ. ภาษี ทั้ง 3 ประเภทน้อย ทาให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่เกรงกลัว ต่อกฎหมาย
- ในปีที่ผ่านมามีการก่อสร้างรถไฟฟูาทั้ง BTS และ MRT ทาให้มีผลกระทบต่อรายได้ของการค้าและธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างมากทาให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท
ไม่มายื่นแบบและชาระภาษีตามกาหนดประกอบกับผู้ประกอบการยกเลิกกิจการและมายื่นขอปลดภาษีเป็นจานวนมาก

หลักฐานอ้างอิง
การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โดยการแจกแผ่นพับ หนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีรายใหม่ รายค้างยื่นแบบ และค้างชาระภาษี ประมวลภาพการออกตรวจพื้นที่
เพื่อสารวจตรวจสอบที่ดินโรงเรือน และปูาย แบบรายงานสรุปการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีปูาย (สนค. 01)

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

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :น.ส.ปุณฑิกา พุทธรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 5784

ตาแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.1
5
4.56
5
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
มีการดาเนินการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปี อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การติดตามเร่งรัดผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคในการดาเนินโครงการค่าที่ดิน ฯ เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์
หลักฐานอ้างอิง :
หนังสือติดตามผลดาเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

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

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :น.ส.ปุณฑิกา พุทธรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 5784
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
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.2
7
5.8
4
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การได้รับอนุมัติเงินประจางวดที่รวดเร็ว การประสานงาน การติดตามของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การติดอุปสรรคในการดาเนินโครงการค่าที่ดินฯ เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์
หลักฐานอ้างอิง :
1.หนังสือแจ้งติดอุปสรรคจากผู้รับจ้าง
2. หนังสือติดตามผลการดาเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร

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

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :น.ส.ปุณฑิกา พุทธรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 5784
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
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 0.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.3
2
1.5
4
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ได้รับจัดสรรงบประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้
และเบิกจ่ายทันในปีงบประมาณ 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การติดตามเร่งรัดผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
ใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

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

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :น.ส.ธิดารัตน์ สาโรงแสง

เบอร์โทรศัพท์ : 5784

ตาแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง 20 40 60 80 100
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2
3

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
0.150

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
การจัดทางบการเงินประจาปี
1. บันทึกการรับ – จ่ายของหน่วยงาน
2. จัดทาใบโอน
3. จัดทาบัญชีแยกประเภท
4. จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
5. รายงานเงินคงเหลือประจาวัน

6. งบรับจ่ายรายเดือน
7. จัดทาบัญชีมูลค่าทรัพย์สินยืนยันยอดกับพัสดุ
8. ยืนยันยอดกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทางบการเงินประจาปี

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้ตรวจสอบ
งบการเงินของกองบัญชี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานงบการเงิน

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

ชือ่ ตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางนิติยาภรณ์ รุ่งนภาศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 5783
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง
60
70
80
90
100
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

5

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานอย่างน้อย จานวน 1 ครั้ง
3. จัดทาแบบฟอร์ม SR1 และแบบฟอร์ม SR2 ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ตามหัวข้อที่กาหนด ส่งให้ สตน.
4. จัดทารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 กทม.)และรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 กทม.) ได้ตามรูปแบบและขั้นตอนที่กาหนด
(ส่ง สตน. ภายใน 15 ต.ค. 2562)
5. จัดรวบรวมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการตามกิจกรรม/แผนการจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม
SR1) สาหรับความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด
6. แสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการตามกิจกรรม/แผนการจัดการความเสี่ยงและตัวชี้วัด
ผลสาเร็จของการจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม SR2)
7. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานที่ถูกต้องครบถ้วน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
คณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
คณะทางานขาดความเข้าในการส่งข้อมูล
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน(คาสั่งสานักงานเขตบางกะปิ ที่ 619/2561
ลงวันที่ 13 พ.ย. 2561)
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน (ครั้งที่ 1/2561 ลว. 13 พ.ย. 2561)
3. แบบฟอร์ม SR1, SR2 มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กาหนด (ส่ง สตน. ตามหนังสือ ที่ กท
5008/7375 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561)
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 กทม.)และรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 กทม.)(ส่ง สตน. ภายใน 15 ต.ค. 2562)

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

ชือ่ ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางอัจฉรีย์ ประเสริฐสัง
ตาแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :

เบอร์โทรศัพท์ : 5797

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่อง
90
50 60
70 80
ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ขึ้นไป
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
3.1
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการโดยมีการประเมิน เป็น 2 ส่วน คือ
1. ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง มีขั้นตอนการตอบรับเรื่องภายใน 1 วัน และ
รายงานผลภายใน 3 วัน และทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน พร้อมส่งรายงานผลการดาเนินการภายใน
วันที่ 10 ของเดือน
2. ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร พิจารณาจาก
ภารกิจหลัก 5 ประการของหน่วยงาน โดยการรายงานผลต้องมีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีจานวนมาก ผู้ปฏิบัติงานมีจานวนน้อย
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาเดือน

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

ชือ่ ตัวชี้วัด : 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ตาแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :

เบอร์โทรศัพท์ :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
80 85
90 95 100
ของหน่วยงาน
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า ร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
3.1
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

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

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : น.ส.รุ่งระวี ขาวิลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 5790
ตาแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)
80 85 90 95 100
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตบางกะปิ ดาเนินการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ดังนี้
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ
1. แต่งตั้งคณะทางานโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ ตามคาสั่งสานักงานเขต
บางกะปิ ที่ 49/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัย
ผู้สูงอายุ
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแอพพลิเคชั่นตามโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ
ตามคาสั่งสานักงานเขตบางกะปิ ที่ 48/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแอพพลิเคชั่นตามโครงการให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ
3.จัดทาเวบแอพพลิเคชั่นให้ความรู้ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุครอบคลุมในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม สภาพแวดล้อมในอยู่อาศัย การออม และสร้างหลักประกันยามชราภาพ และการปลูกจิตสานึกถึงคุณค่า
ผู้สูงอายุ จานวน 1 แอพพลิเคชั่น
4. เผยแพร่แอพพลิเคชั่นให้กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30,548 คน ได้แก่
กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ จานวน 24,724 คน
-นักเรียนมัธยมศึกษา จานวน 8,109 คน (โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนเทพลีลา และโรงเรียนบางกะปิ)
-ข้าราชการลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 1,558 คน
-พนักงานในสถานประกอบการ จานวน 135 คน (บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น, บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า สุขาภิบาล 3 สาขา 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหัวหมาก
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ
-ประชากรอายุ 30 – 59 ปี ในชุมชนพื้นที่เขตบางกะปิ จานวน 14,922 คน
กลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 5824 คน

-ผู้สูงอายุในชุมชน 5,398 คน
-ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 372 คน
-ผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ 54 คน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1.ผู้บริหารเขต และบุคลากรในหน่วยงาน
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
3. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนเทพลีลา และโรงเรียนบางกะปิ
4.ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส บางกะปิ และบริษัท น้อมจิตต์ อิน
คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ
5. ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ 5 ชมรม (ชมรมผู้สูงอายุพุทธรักษา ชมรมผู้สูงอายุชุมชนลาสาลีพัฒนา ชมรมผู้สูงอายุ
ชุมชนวังโสม ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสุขสันต์ 26 และชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์
6. คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ 29 ชุมชน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การใช้งานแอพพลิเคชั่นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทาให้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่สะดวกในการเข้าใช้ เนื่องจาก
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักฐานอ้างอิง :
1.โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ
2. คาสั่งสานักงานเขตบางกะปิ
3. QR Code สาหรับเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นhttp://www.vn-datacenter.com/bankapi

4. หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ
5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ
6. สถิติจานวนผู้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น

สานักงานเขตบางกะปิ ดาเนินการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (รักษารอบ) ดังนี้
โครงการร่วมพัฒนาถนนนวมินทร์ (โครงการการให้บริการที่ดีที่สุดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแผน
-จัดประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนาถนนนวมินทร์ จานวน 3 ครั้ง
-จัดกิจกรรม (การเดินรณรงค์) จานวน 2 ครั้ง
-จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ากว่า 150 คน
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินการ กิจกรรมตามแผนที่กาหนด พร้อมภาพถ่าย ก่อน-หลัง
3. มีสมาชิกเครือข่าย ประชาชน แสดงความคิดเห็น
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ (ตามแบบสอบถามที่ สกก. กาหนด)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน : โครงการร่วมพัฒนาถนนนวมินทร์
1. เครือข่ายร่วมพัฒนาถนนนวมินทร์ ประกอบด้วย
- สานักงานเขตบางกะปิ

- โรงเรียนบ้านบางกะปิ

- ส.น.ลาดพร้าว

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

- สรรพากรพืน้ ที่ 18

- สมาคมสมาพันธ์แฟลตชุมชนคลองจั่น

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

- ชุมชนศูนย์เยาวชนคลองจั่น

- สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ

- ชมรมคนรักในหลวง

- การเคหะแห่งชาติ
- กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 9 (บก ร้อย รส.ร.9 พัน 1)
2. ผู้บริหารสานักงานเขตบางกะปิ และผู้บริหารส่วนราชการที่เป็นเครือข่ายคณะกรรมการร่วมพัฒนาถนนนวมินทร์
3. งบประมาณสานักงานเขตบางกะปิ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
แฟูม/เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

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

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : น.ส.ชมนภัส วิจิตรชัยกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 5796
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.3
6

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตบางกะปิดาเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่ว ๆ ไป กับประชาชน หรือบุคคลของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการ
ทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
โดยผลการการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจสานักงานเขตบางกะปิจานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ได้ 4.512 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ครั้งที่ 2 ได้ 3.989 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
สรุปคะแนนความจากการทอดแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อสานักงานเขตบางกะปิ ประจาปีงบประมาณ
2562 ได้ 4.251 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ มากที่สุด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานเขตบางกะปิ มีความเข้าใจ ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน ทา
ให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากกองงานผู้ตรวจราชการ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานเขตบางกะปิ
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :น.ส.ชมนภัส วิจิตรชัยกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 5796
ตาแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
60
70
80
90
เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

5
100

* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.1
ร้อยละ 7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ฝุายทะเบียน
- จัดทาคาสั่งฝุายทะเบียน 3/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏฺบัติหน้าที่ในเวลาราชการ

อย่างเต็มกาลังความสามารถ
- รายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ของฝุายทะเบียน พร้อมภาพประกอบการ
- จัดตั้งกลุ่ม Line ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ฝุายโยธา
- จัดทาคาสั่งฝุายโยธาที่ 7/2562 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการเบิก-จ่ายทรัพย์สินของทางราชการ
- รายงานการตรวจวัสดุคงเหลือ ประจาเดือน
- รายงานใบเบิกวัสดุ ประจาเดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
ฝุายเทศกิจ
- บันทึกรายการการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เอกสารใบรายงานการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนเมษายน–กันยายน 2562
- แบบสรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ฝุายโยธา เจ้าหน้าที่ฝุายโยธา สานักงานเขตบางกะปิ
ฝุายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝุายเทศกิจ สานักงานเขตบางกะปิ
ฝุายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝุายทะเบียน สานักงานเขตบางกะปิ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
ฝุายทะเบียน
- คาสั่งฝุายทะเบียน 3/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏฺบัติหน้าที่ในเวลาราชการอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ
- รายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ของฝุายทะเบียน พร้อมภาพประกอบการ

ฝุายโยธา
- คาสั่งฝุายโยธาที่ 7/2562 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิก-จ่ายทรัพย์สินของทางราชการ
- รายงานการตรวจวัสดุคงเหลือ ประจาเดือน
- รายงานใบเบิกวัสดุ ประจาเดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน
ฝุายเทศกิจ
- บันทึกรายการการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เอกสารใบรายงานการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนเมษายน–กันยายน 2562
- แบบสรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นายสุรสิทธิ์ โคษา
เบอร์โทรศัพท์ :08 6941 9287
ตาแหน่ง :นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย
1
2
3
4
5
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.1

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทางาน โดยเลือกงานที่มีคะแนนจากการประเมินความ
เสี่ยงอยู่ในระดับคะแนนสูง 3 ลาดับแรก
2. จัดทาโครงการควบคุม และปูองกันอันตรายจากการทางานของบุคลากรสานักงานเขตบางกะปิ และกากับ
ติดตามการดาเนินการตามโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
3. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินโครงการ ฯ เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
4. จัดทาข้อปฏิบัติ แนวทางการทางานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานและ
เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ ฯ ให้บุคลากรในสังกัดรวมทั้ง ติดตามผล /ความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของการ
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ฯ
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสาเร็จของการดาเนินโครงการ ฯและดาเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้
หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างการดาเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขตบางกะปิ จานวน 21 ส่วนราชการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบในงานที่มีการประเมินอยู่ในระดับคะแนนสูงของหน่วยงานที่จะนาไปจัดทา
โครงการ
2. โครงการ (แบบ OCC 2)
3. หลักฐานการกากับ ติดตามการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด (แบบ Occ 3)
4. หลักฐานการดาเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดครบถ้วน (แบบ Occ 4)
5. หลักฐานการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (แบบ Occ 4)
6. ข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรในสังกัด
(แบบ Occ 5) และหลักฐานการเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง หลักฐาน การติดตาม
ผล/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ฯ (แบบ Occ 6)
7. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
8. หลักฐานการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินงาน
9. หลักฐานแสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการดาเนินโครงการ

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

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวทัศนีย์ เจริญถนอม
เบอร์โทรศัพท์ : 5771
ตาแหน่ง :นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ 50
60
70
80
90
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
4.2.2
4
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติผู้บริหารดาเนินกิจกรรม และประสานส่วนราชการในสานักงานเขตร่วมดาเนินการ
2.ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงของบุคลากรในหน่วยงาน ก่อนเริ่มกิจกรรมฯ เพื่อแปลผลค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index; BMI) โดยศูนย์ฯ 35 หัวหมาก
3.ดาเนินกิจกรรมฯ ได้แก่ การเต้นโรบิคทุกวันพุธของสัปดาห์ , การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
และการตรวจร่างกายเป็นประจาตามหน่วยบริการศูนย์ฯ 35 หัวหมาก
4.ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงของบุคลากรในหน่วยงาน หลังกิจกรรมฯ เพื่อแปลผลค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index; BMI) โดยศูนย์ฯ 35 หัวหมาก และจาแนกกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม
5.สรุปผลการดาเนินกิจกรรมฯ และรวบรวมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งสานักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ส่วนราชการภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสานักงานเขตบางกะปิ
2. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมฯ ของสานักงานเขตบางกะปิและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ได้แก่ การ
ออกกาลังกาย การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
3. สรุปข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) ตามแบบฟอร์ม A, B และ C

