ภาคผนวก ข
แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 1

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นายสุชาติ เตชะลาภา
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท : 5705-7

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 20 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน : สวนที่ 1 (รอยละ 30) และสวนที่ 2 (รอยละ 70)
สวนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 30)
องคประกอบ
1. การวางแผน
(14 องคประกอบยอย)

รอยละ
14

ผลงาน
14

1 2 3 4 5
20 40 60 80 100

รายละเอียดผลการดําเนินการ
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
โดยอยางนอยองคประกอบของคณะกรรมการ/
คณะทํางานควรประกอบดวยผูแทนจากสวน
ราชการในสังกัด ผูแทนหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ ผูแทนจากภาคประชาชน
1.2 มีการจัดทําขอมูลหรือมีระบบขอมูล
สนับสนุนกระบวนการในการวิเคราะห สังเคราะห
เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
1.3 มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู ระดมความคิดเห็นตอการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา และการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน
1.4 มีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน
1.5 มีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงานผานชองทางตางๆ
1.6 โครงการ/กิจกรรมตองสอดคลองกับขอมูล
จากการวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหา
เปาประสงค การพัฒนาละภารกิจของหนวยงาน
1.7 โครงการ/กิจกรรมตองสงผลโดยตรงตอ
ตัวชี้วัด

องคประกอบ

รอยละ

ผลงาน

2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

6

6

3. การติดตามและประเมินผล

10

10

รายละเอียดผลการดําเนินการ
1.8 ตังชี้วัดตองตอบสนองและสงผลตอการ
พัฒนาพื้นที่ สนับสนุนตัวชี้วัดระดับกลยุทธและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ กทม.
1.9 ตังชี้วัดตองสนับสนุนแผนพัฒนาประจําปของ
กรุงเทพมหานคร
1.10 ตัวชี้วัดตองสนับสนุนแผนเฉพาะดาน(ถามี)
1.11 แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ตองระบุรายละเอียดที่สําคัญ คือ สภาพปญหา
หรือสถานการณ เปาประสงคการพัฒนาหรือ
กลยุทธ
1.12 แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ตองระบุรายละเอียดตัวชี้วัด นิยามและ
คาเปาหมาย นิยามการเก็บขอมูล และวิธีการ
คํานวณ
1.13 โครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน ตองกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานไดทุกขั้นตอน
1.14 ตองนําตัวชี้วัดที่สนับสนุนการพัฒนาใน
มิติที่ 2-4
2.1 หนวยงานมีการบันทึกตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ครบถวนในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
(Daily plans)
2.2 มีการรายงานความกาวหนาของตัวชี้วัดอยาง
ตอเนื่องเปนรายไตรมาส
2.3 หนวยงานมีกระบวนการรายงานติดตาม
ความกาวหนาตามขอ 2.2 ตอหัวหนาหนวยงาน
เปนรายไตรมาส โดยใหพมิ พจากระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการ (Daily plans)
3.1 หนวยงานมีการบันทึกขอมูลทุกโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยงานโดยตองมีรายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรมลงในระบบติดตามและประเมินผล
(Daily plans) ครบถวนทุกรายการ
3.2 มีการรายงานความกาวหนาและปรับปรุง
รายละเอียดผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
อยางชัดเจน โดยสามารถอธิบายไดวาโครงการ/
กิจกรรม หนวยงานทําอะไร กับใคร ที่ไหน
เมื่อไหร อยางไร และรายงานตอเนื่องเปนประจํา
ทุกเดือน

ผลการประเมิน : (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึก)
องคประกอบ
คะแนนเต็ม
1. การวางแผน

14

2. การแปลงแผนสูการปฏิบัติ

6

3. การติดตามและประเมินผล

10

รวม

30

คะแนนที่ได

สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 70)
สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
(1)

(2)

(3)

ลําดับที่

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1

1) การสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ
พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผน
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางเพื่อ
แกไขปญหา ในพื้นที่เสี่ยงฯ
2) รอยละของความสําเร็จในการ
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางใน
พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
ตามแผนที่กําหนด
จํานวนครั้งของการออกตรวจ
สถานบริการในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ
การซักซอมการปฏิบัติการตาม
แผนปองกันและบรรเทาภัยดาน
สาธารณภัยและดานความมั่นคง

มีการสํารวจ

2
3

รอยละ 80

1 ครั้ง ตอเดือน
2 ครั้ง/ป

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน
มีการสํารวจและ
จัดสงแผนฯ ให
สํานักการโยธา
ทราบ
รอยละ 116.36

1 ครั้ง
ตอเดือน/ตรวจ 2
สถานบริการ
3 ครั้ง/ป

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

145.45

100
150

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)

(2)

(3)

ลําดับที่

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

4

รอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางและปรับปรุงระบบระบาย
น้ําและการดูแลรักษาความสะอาด
คูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอมาตรการจุดกวดขันทิ้งจับปรับผูทิ้งขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
1)จํานวนครั้งของการออกตรวจรถ
จอดและวิ่งบนทางเทา
2) ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใชทางเทา
1)รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับป 2556 (รอยละ 20) 2) รอย
ละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได
ลดลงเมื่อเทียบกับป 2556 (รอย
ละ 5)

รอยละ 80

รอยละ 100

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(4.67 คะแนน)

5

6

7

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
125

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

116.75

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(4.77 คะแนน)

119.25

รอยละ 20

30.52

185.4

รอยละ 5

14.41

-

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

3 ไร 3 งาน 20
ตารางวา

3 ไร 3 งาน
36 ตารางวา

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
100.30

8

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

9

จํานวนตนรวงผึ้งที่ไดปลูกในพื้นที่ จํานวน 2 ตน
เขตบางกอกใหญในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

จํานวน 4 ตน

200

10

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในการเขามาใชบริการ
ศูนยบริหารเงินออมครอบครัว
รอยละของจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขา
รวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(4.64 คะแนน)

116

รอยละ 80

รอยละ 100

125

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(4.84 คะแนน)

121

11
12

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
(5)
ผลการดําเนินงาน รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
รอยละ 100
125

13

รอยละของจํานวนกลุมเปาหมาย
ที่ไดเขารวมกิจกรรม

รอยละ 80

14

จํานวนชุมชนที่สามารถ
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใหมี
สุขภาวะที่ดี

1 ชุมชน

2 ชุมชน

200

15

รอยละของจํานวนโรงเรียนที่ไม
เกิดเหตุไมปลอดภัยตอทรัพยสิน
ของโรงเรียน

รอยละ 80

รอยละ 100

125

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได
-

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

16

1) ผลสําเร็จในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขต 1) ผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน (SMART
School)
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของ
ประเทศ

17

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน

18

รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตราฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดี

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
127
ระดับคะแนน ทุกโรงเรียนมีผลการ
เฉลี่ยของ
ประเมินในระดับสูง
โรงเรียนใน
กวาระดับดี
สังกัด
(ระดับ 3)
มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวาระดับประเทศ
ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู
(ระดับ 3.83)

48 ครั้ง

51 ครั้ง

106.25

รอยละ 60

รอยละ 88.28

147.13

คะแนนที่เต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

19

ระดับความพึงพอใจของการ
ใหบริการ ณ ศูนยบริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด (BFC)ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จํานวนหัวขอในการปรับปรุง
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน
กทม.ตามเกณฑ ประเมินผลที่
กําหนด

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(๔.๔๓ คะแนน)

2 หัวขอตอ
เดือน

รวมเฉลี่ย 36
หัวขอ/เดือน

20

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
110.75

1800

คะแนนที่เต็ม

คะแนนที่ได

ตัวชิวัดงานประจํา
(1)

(2)

ลําดับที่

ตัวชี้วัด

1

จํานวนครั้งของการรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
ในการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีตามหลัก
3R และคัดแยกขยะอันตรายออกจาก
ขยะทั่วไปกอนนําทิ้ง
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงของอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน

2

3

4
5

รอยละความสําเร็จของโครงการ
ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่ไดรบั
อนุมัติงบประมาณประจําป พ.ศ2560
รอยละของจํานวนผูเขารับการฝก
อาชีพผานการประเมินตามมาตรฐานที่
วิทยากรกําหนด
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรมการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

12 ครั้งตอป

60 ครั้ง

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
500

รอยละ 100

รอยละ 100

100

รอยละ 80

รอยละ 100

125

รอยละ 80

รอยละ 100

125

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(คะแนน 4.47)

111.75

(6)
คะแนนที่เต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

6

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการออกกําลังกายใหกับ
ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ เปาหมาย 1,998 ครั้ง

1,998 ครั้ง

2,196 ครั้ง

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
109.90

7

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4
กิจกรรม
รอยละของขาราชการครูโรงเรียน
ในสังกัดไดรับการพัฒนา

รอยละ 80

รอยละ 100

125

รอยละ 80

รอยละ 96

120

รอยละ 80

รอยละ
93.62

117.02

30 ราย

45 ราย

150

8
9
10

ความสําเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลัก
จํานวนรายของผูยื่นแบบและ
ไดรับการประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดินรายใหม ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(6)
คะแนนที่เต็ม

คะแนนที่ได

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 1
ตัวชี้วัด
- การสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยง
อันตรายและจัดทําแผนติดตั้ง/ซอมแซม
ไฟฟาแสงสวางเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่
เสี่ยงฯ

- รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพื้นที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝายโยธา)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย
แผนการติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาแสง
สวางในพื้นที่เสี่ยง
ภัยหรือเสี่ยง
อันตรายที่มีขอมูล
ครบถวนและจัดสง
ภายในเวลาที่
กําหนด
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
มีแผนการติดตั้ง
ซอมแซมไฟฟา

รอยละ 116.36

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

โครงการติดตั้งและซอมแซม
ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่เสี่ยง
ภัย
(ไมใชงบประมาณ)

1. มีแผนการติดตั้งไฟฟา จํานวน
5 ดวง ซอมแซมไฟฟาจํานวน
160 ดวง รวมทั้งสิ้น จํานวน 165
ดวง
2. ดําเนินการติดตั้งแลว จํานวน 5
ดวง และซอมแซมไฟฟาจํานวน
187 ดวง รวมทั้งสิ้น จํานวน 192
ดวง

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
ปญหา อุปสรรค
พื้นที่สาธารณะไดดําเนินการติดตั้งไฟฟาจนเกือบเต็มพื้นที่แลว
หลักฐานอางอิง
1. แผนดําเนินการติดตั้งซอมแซม
2. สรุปรายงานประจําเดือน
3. สําเนาหนังสือการไฟฟาเขตธนบุรี
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 2
ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งของการออกตรวจสถานบริการใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1 ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/เดือน
ตรวจสถานบริการ
จํานวน 2 สถาน
บริการ

1. กิจกรรมตรวจสถาน
บริการในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ
(ไมใชงบประมาณ)

1. จํานวนสถานบริการในพื้นที่เขต
บางกอกใหญไดรับการตรวจตาม
เปาหมาย
2. สถานบริการไดรับการตรวจ
ดานสุขลักษณะความปลอดภัย
อาชีวอนามัยใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร
หากมีขอบกพรองจะมีการติดตาม
แกไขตอไป

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
มีการรวมตรวจสอบของหนวยงานภายนอกกับกรุงเทพมหานคร
ปญหา อุปสรรค
ไมมี
หลักฐานอางอิง
รายงานการตรวจสถานบริการประจําเดือน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 3
ตัวชี้วัด
การซักซอมการปฏิบัติการตาม
แผนปองกันและบรรเทาภัยดาน
สาธารณภัยและดานความ
มั่นคง
(ฝายปกครอง)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

อยางนอย 2
ครั้ง/ป

3 ครั้ง/ป

1. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(หลักสูตร
หลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)
3. โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
4. โครงการฝกซอมตามแผน
ปองกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย
สาธารณภัยและการกอการราย
(ไมใชงบประมาณ)

ดําเนินการฝกซอม
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พ.ย. 59 เวลา 09.0012.00 น. ณ บริษัท พารา ฟารมาซูติคอล
จํากัด
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค. 59 เวลา 13.0016.00 น. ณ บริเวณโดยรอบวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
ณ สํานักงานเขตบางกอกใหญ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การใหความสําคัญตอการปองกันภัยของผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางของสํานักงานเขตบางกอกใหญหนวยงานในพื้นที่และภาคเอกชน
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1. แผนการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง ปงบประมาณ 2560
2. หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
3. ภาพถาย
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 4
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของ
โครงการกอสรางและปรับปรุง
ระบบระบายน้ําและการดูแล
รักษาความสะอาดคูคลองใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ
(ฝายโยธา)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

รอยละ 80

รอยละ 100

1. โครงการพัฒนาคู คลองในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ (ไมใชงบประมาณ)
2. โครงการขุดลอกคลองตนไทรจากคลอง
บางกอกใหญถึงถนนเพชรเกษม
(งบประมาณ 501,800 บาท)
3. โครงการขุดลอกคลองหนาวัดหนังจาก
คลองวัดดีดวดถึงสุดเขตคลอง
(งบประมาณ 358,000 บาท)
4. โครงการขุดลอกคลองหลังวัดราชสิทธา
รามจากจุดที่กําหนดถึงคลองบางลําเจียก
(งบประมาณ 894,000 บาท)
5.โครงการขุดคลองอภิชาตจากคลอง
บางกอกใหญถึงสุดเขตคลอง
(งบประมาณ 865,000 บาท)
6.โครงการขุดลอกคูซอยเพชรเกษม 10
จากถนนเพชรเกษมถึงจุดที่กําหนด
(งบประมาณ 136,000 บาท)
7.โครงการขุดลอกรางระบายน้ํารูปตัวยู
ซอยเพชรเกษม 14 จากทายซอยเพชร
เกษม 18
(งบประมาณ 389,700 บาท)

1. สํานักงานเขตจัดทําแผนการ
ดําเนินการพัฒนาคูคลองภายใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ จํานวน 44
คลอง
2. ดําเนินการหาผูรับจางในการ
พัฒนาคูคลอง และดําเนินการเอง
โดยใชแรงงานเจาหนาที่ฝายโยธา
3. ดําเนินการพัฒนาคูคลองใน
พื้นที่เขต คลองละ 3 ครั้ง
4. ดําเนินการกอสรางและปรับปรุง
ระบบระบายน้ําตามโครงการ แลว
เสร็จจํานวน 8 โครงการ

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
8.โครงการขุดลอกคลองบางลําเจียกจาก
คลองบางกอกใหญถึงจุดที่กําหนด
(งบประมาณ 1,477,600 บาท)
9.โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองหลัง
วัดราชสิทธาราม(ตอจากเดิม) ถึงคลอง
บางกอกใหญ(โครงการตอเนื่องงบฯ
2559-2560)
(งบประมาณ 5,593,000 บาท)

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
เจาหนาที่ผูควบคุมงานโครงการติดตามงานอยางใกลชิด
ปญหา อุปสรรค
พื้นที่โครงการกอสรางมีบานรุกล้ําแนวเสนทางการกอสราง ทางเขา –ออกคับแคบ สงผลเครื่องจักรเขาไปดําเนินการไดลาชา
หลักฐานอางอิง
1. แผนการดําเนินการ
2. สัญญาจาง
3. ใบตรวจรับงาน
4. ใบเบิกจายเงิน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 5
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอมาตรการจุดกวดขันทิ้งจับปรับผูทิ้งขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
(ฝายเทศกิจ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลลัพธ

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(4.67)

โครงการที่สนับสนุน
โครงการจับ-ปรับผูทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ
(ไมใชงบประมาณ)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการตั้งจุดปฏิบัติงานทิ้งจับปรับผูทิ้งขยะในที่
สาธารณะในพื้นที่เขตบางกอกใหญ 1 จุด คือ
บริเวณหนาปากซอยจรัญสนิทวงศ 11 หนาราน
สะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ถนนจรัญสนิทวงศ
2. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ประจําจุดทิ้งจับปรับ
3. รณรงคประชาสัมพันธไมทิ้ง ไมจับ ไมปรับ
โดยการแจกแผนพับและประกาศสํานักงานเขต
บางกอกใหญ จัดกิจกรรมการรณรงค
ประชาสัมพันธเปนประจําทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 จนถึง กันยายน
2560
4. สํารวจความพึงพอใจของประชาชนจํานวน
120 คน ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ตอมาตรการจุดกวดขันทิ้งจับปรับ ผูทิ้งขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร ระดับมากที่สุด
5. ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4.67

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี
ปญหา อุปสรรค
หากเจาหนาที่เทศกิจไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานตามภารกิจเรงดวนอื่น ซึ่งอาจจะทําใหมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปได
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ และแผนปฏิบัติงานรณรงคประชาสัมพันธโครงการไมทิ้ง ไมจับ ไมปรับ
2. คําสั่งจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
3. รายงานรณรงคประชาสัมพันธไมทิ้ง ไมจับ ไมปรับ
4. ประกาศสํานักงานเขตบางกอกใหญ เรื่อง ขอความรวมมือหามทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ลงในทางระบายน้ํา คู คลองและที่สาธารณะ และเอกสารประชาสัมพันธ
อื่นๆ
5. ภาพถายการดําเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
6. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 6
ตัวชี้วัด
1) จํานวนครั้งของการออกตรวจ
รถจอดและวิ่งบนทางเทา

2) ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนทืใชทางเทา
(ฝายเทศกิจ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลลัพธ

2 ครั้ง/วัน

ผลลัพธ

ระดับมาก

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

จัดเจาที่เทศกิจออก โครงการจัดระเบียบการจอดรถบน - จัดเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจ
ตรากวดขันการจอดหรือขับขี่
ตรวจตรากวดขับ ทางเทา
(ไมใชงบประมาณ)
รถยนต รถจักรยานยนตบนทางเทา
2 ครั้ง/วัน
ในถนนจรัญสนิทวงศ และถนน
รัชดาภิเษกในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ 2 ครั้ง/วัน
ระดับมากที่สุด
(4.73)

1. สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนจํานวน 120 คน
ประชาชนที่ใชทางเทามีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 4.73

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี
ปญหา อุปสรรค
หากเจาหนาที่เทศกิจไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานตามภารกิจเรงดวนอื่น ซึ่งอาจจะทําใหมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปได
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ
2. คําสั่งจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการจัดระเบียบทางเทาตามโครงการ “จับจริง ปรับจริง” รถจอดและวิ่งบนทางเทา
4. ประกาศสํานักงานเขตบางกอกใหญ เรื่อง การแจงความนําจับผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และเอกสารประชาสัมพันธอื่นๆ
5. ภาพถายการดําเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
6. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 7
ตัวชี้วัด
1) รอยละของปริมาณมูล
ฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับป
พ.ศ.2556
2) รอยละของปริมาณมูล
ฝอยที่จัดเก็บไดลดลง เมื่อ
เปรียบกับป พ.ศ.2556
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

รอยละ 20

ตรวจสอบผลสําเร็จจากการ
ประเมินของสํานักสิ่งแวดลอม
รอยละปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิด เพิ่มขึ้น
รอยละ 30.52

รอยละ 5

โครงการที่สนับสนุน

1. โครงการอาสาสมัครชัก
ลากมูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 562,700
บาท)
2. โครงการสงเสริมการคัด
แยกมูลฝอยนํากลับมาใช
ตรวจสอบผลสําเร็จจากการ ประโยชน
ประเมินของสํานักสิ่งแวดลอม (ไมใชงบประมาณ)
ปริมาณขยะที่จัดเก็บไดลดลง
รอยละ 14.41

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
-จางอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชนจํานวน 16 ชุมชน จํานวน 19
คน (ตั้งแต ต.ค. 59 - ก.ย. 60)
-ประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมการคัด
แยกมูลฝอยใหกับประชาชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ตลาด
วัด ชุมชน หรือหนวยงาน หมูบาน
จัดสรร อื่นๆ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ผูบริหารเขตทุกระดับ ใหความสําคัญตอนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยอยางจริงจัง คอยติดตามตรวจสอบใหคําแนะนําและลงพื้นที่รวมกับเจาหนาที่อยูเสมอ
- มีการบูรณาการลงพื้นที่รวมกับเจาหนาที่หลายหนวยงาน เชน ทหาร ตํารวจ ศูนยอนามัย สํานักปองกันฯ อปพร ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมใหความรู
และขอความรวมมือประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย ทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาคลอยตามและใหความรวมมือในการคัดแยกมูลฝอย
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
- รายงานผลการดําเนินการ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 8
ตัวชี้วัด
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

ระดับความสําเร็จ
เปาหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต
3 ไร 3 งาน 20
ตาราวา

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

3 ไร 3 งาน
67 ตารางวา

1. โครงการคาใชจาย
บํารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 393,700
บาท)

- รายงานผลการดําเนินการ
โครงการคาใชจายบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประจําปงบประมาณป 2560
- การรายงานผลผานฐานขอมูล
และระบบติดตามประเมินผลการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การวางแผนปรับปรุงและรวมพื้นที่สีเขียวถนนอิสรภาพทั้งหมดเขาดวยกัน
ปญหา อุปสรรค
- การปฏิบัติงานดูแลรักษาลําบาก ตองแบงชวงเวลารดน้ําตนไม โดยสามารถดําเนินการรดน้ําตนไมไดเฉพาะชวงเวลา 24.00 น.-05.00 น.
หลักฐานอางอิง
- รายงานผลการดําเนินการโครงการคาใชจายบํารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 9
ตัวชี้วัด
จํานวนตนรวงผึ้งที่ไดปลูกในพื้นที่เขต
บางกอกใหญในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

จํานวน 2 ตน

จํานวน 4 ตน

1. กิจกรรมปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(ไมใชงบประมาณ)

- ปลูกตนรวงผึ้งบริเวณทางเขา
ลานจอดรถฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ
- ปลูกตนรวงผึ้งบริเวณกลางถนน
เพชรเกษมชวงปากทางเขาซอย
เพชรเกษม 4

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- วางแผนจัดหาตนรวงผึ้งลวงหนา
ปญหา อุปสรรค
- ตนรวงผึ้งหายาก และมีราคาสูง เนื่องจากหลายหนวยงานตางปลูก
หลักฐานอางอิง
- รายงานผลการปลูกตนรวงผึ้ง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
- รายงานผลการปลูกตนรวงผึ้ง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 10
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในการเขา
มาใชบริการศูนยบริหารเงินออมครอบครัว
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลลัพธ

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ระดับมาก

ระดับมากที่สุด
(4.64 คะแนน)

1. คาใชจายในการ
ดําเนินงานศูนยสงเสริม
การบริหารเงินออม
ครอบครัวและแกไขปญหา
หนี้สิน
(งบประมาณ 65,000
บาท)
2. โครงการหญิง-ชาย ใจ
กลาเผชิญหนาเผชิญหนี้
(งบประมาณ 55,900
บาท)

1.1 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน เผยแพร
และใหความรูเกี่ยวกับการบริหารเงิน
ออม การทําบัญชีรายรับ – รายจาย
การวางแผนการใชจายเงิน การสงเสริม
วินัยการออม และชองทางเพิ่มคุณคา
ของเงินออม
1.2 จัดหนวยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจ
สุขภาพการเงินแกประชาชนในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ
รวม 39 ครั้ง
2.1 จัดอบรมใหความรูการแกไขปญหา
หนี้สิน จํานวน 3 รุน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ
50 คน คือ
- รุนที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2560
ผูเขารวมคือขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
- รุนที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2560
ผูเขารวมคือ ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- รุนที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2560
ผูเขารวมคือ ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา
มีผูที่มีหนี้สินเขารับการปรึกษา
จํานวน 10 คน
สําหรับความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การเขามาใชบริการศูนยบริหารเงินออม
ครอบครัว มี
เดือนพฤศจิกายน 59 ไดรอยละ 94
เดือนธันวาคม 59 ไดรอยละ 98.93
เดือนมกราคม 60 ไดรอยละ95.67
เดือนกุมภาพันธ 60 ไดรอยละ97.71
เดือนมีนาคม 60 ไดรอยละ 96.0
เดือนเมษายน 60 ไดรอยละ92.80
เดือนพฤษภาคม 60 ไดรอยละ 96.80
เดือนมิถุนายน 60 ไดรอยละ 97.71
เดือนกรกฎาคม 60 ไดรอยละ91.75
เดือนสิงหาคม 60 ไดรอยละ88.91
เดือนกันยายน 60 ไดรอยละ 91.59

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไดสงเอกสารสําหรับแบบการประเมินความพึงพอใจใหสํานักยุทธศาสตรและประมวลผลตรวจสอบ และเริ่มใชแบบดังกลาวใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนที่เขามารับบริการที่ศูนยบริหารเงินออมครอบครัว (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
1. อาสาสมัครปฏิบัติงานดวยจิตอาสา ยิ้มแยมแจมใส ทําใหประชาชนที่มาติดตองาน เกิดความประทับใจ
2. ปฏิบัติงานไมพักเที่ยง
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ
2. ภาพถายในการทํางาน
3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในแตละเดือน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้เชิงยุทธศาสตรที่ 11
ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลลัพธ

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รอยละ 100 1. โครงการสภา
เยาวชนเขตบางกอก
ใหญ
(งบประมาณ
149,800 บาท)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ วันที่ 21 มกราคม
2560 ณ โรงเรียนฤทธิณรงครอน กลุมเปาหมาย
100 คน
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมวันที่
26 มกราคม 2560 ณ พระราชวังเดิม และ
พิพิธภัณฑอูเรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน จํานวน
3 ครั้ง ประกอบดวย
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม”
เยาวชนรุนใหม หัวใจ 3 R”ณ หองประชุมสํานักงาน
เขตบางกอกใหญ ผูเขารวมจํานวน 40 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กิจกรรม
“เยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียน
ฤทธิณรงครอน ผูเขารวมจํานวน 40 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมสราง
เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ผูเขารวมจํานวน 40 คน

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
นักเรียนที่เปนสมาชิกในสภาเยาวชนเขตมีสวนรวมในกิจกรรม
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ
2. ภาพถายในกิจกรรม
3. เอกสารทดสอบความเขาใจกอนและหลังการอบรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 12
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลลัพธ

เปาหมาย
ระดับมาก

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ระดับมากที่สุด 1. คาใชจายในการสนับสนุน
(4.84 คะแนน) เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดาน
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 495,200 บาท)
2. โครงการจางอาสาสมัคร
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนา
สังคม
(งบประมาณ 565,800 บาท)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
การปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส และจางอาสาสมัครเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม ประกอบดวย
- การจัดทําเอกสารเบิกจายคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
คนพิการ
- รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดจํานวน 36 ราย ไม
ผานเกณฑ 1 ราย สงเรื่องใหกรมกิจการเด็ก 33
ราย รอเอกสาร 2 ราย
- รับลงทะเบียนคาจักการงานศพตามประเพณี
จํานวน 53 ราย ผาน 3 ราย ไมผาน 35 ราย รับ
เงินแลว 11 ราย ยังไมไดรับ 4 ราย
- ลงพื้นที่สํารวจคนเรรอนกับศูนยประชาบดี
จํานวน 10 นาย นําเขาสถานสงเคราะห 2 ราย
- เยี่ยมผูปวยหลังจากเขารับการรักษาจาก
โรงพยาบาล จํานวน 5 ราย และไดดําเนินการสงตอ
เขาสถานสงเคราะห 2 ราย
- ซอมแซมบานผูสูงอายุ จํานวน 4 ราย
- ลงพื้นที่เยี่ยมบานจากการรองขอหนวยงานที่
เกี่ยวของ จํานวน 5 ราย

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- เยี่ยมผูตองขัง จํานวน 3 ราย
- ลงพื้นที่เยี่ยมบานผูยื่นคํารองขอทุนตาง ๆ จํานวน
67 ราย
สําหรับการใหบริการ โดยประชาชนผูมาติดตอ ใน
แตละเดือนวัดความพึงพอใจไดดังนี้
เดือนตุลาคม 59 ไดรอยละ 97.27
เดือนพฤศจิกายน 59 ไดรอยละ 99.51
เดือนธันวาคม 59 ไดรอยละ 99.51
เดือนมกราคม 60 ไดรอยละ 94.82
เดือนกุมภาพันธ 60 ไดรอยละ 99.38
เดือนมีนาคม 60 ไดรอยละ 93.42
เดือนเมษายน 60 ไดรอยละ 94.62
เดือนพฤษภาคม 60 ไดรอยละ 95.95
เดือนมิถุนายน 60 ไดรอยละ 98.10
เดือนกรกฎาคม 60 ไดรอยละ 96.43
เดือนสิงหาคม 60 ไดรอยละ 98.64
เดือนกันยายน 60 ไดรอยละ 96.33

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ
2. สรุปผลและแบบประเมินผลความพึงพอใจ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 13
ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวน
กลุมเปาหมายที่ไดเขารวม
กิจกรรม
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

รอยละ 80

รอยละ 100

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ
2. ภาพถายกิจกรรม
3. รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการศูนยประสาน
งานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมสาธิตองคความรูใหแกผูนําชุมชน องคกร
ตาง ๆ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จํานวน
50 คน โดยนางสาวรัชนีบูลย โตสมภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิ่นเขตบางกอกใหญ ดานอาหาร (การทํา
หมี่กะทิ)

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 14
ตัวชี้วัด
จํานวนชุมชนที่สามารถ
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนใหมีสุขภาวะที่ดี
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1 ชุมชน

2 ชุมชน

1. คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,070,000
บาท)

- ดําเนินการเบิกจายเงินสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนดังนี้
เดือนต.ค. 59 จํานวน 24 ชุมชน เปนเงิน 126,139 บาท
เดือนพ.ย. 59 จํานวน 23 ชุมชน เปนเงิน 107,511.35
บาท
เดือนธ.ค. 59 จํานวน 24 ชุมชน เปนเงิน 114,810 บาท
เดือนม.ค. 60 จํานวน 28 ชุมชน เปนเงิน 147474 บาท
เดือนก.พ. 60 จํานวน 23 ชุมชน เปนเงิน 117,710 บาท
เดือนมี.ค. 60 จํานวน 19 ชุมชน เปนเงิน 98,650 บาท
เดือนเม.ย. 60 จํานวน 25 ชุมชน เปนเงิน 124,825 บาท
เดือนพ.ค. 60 จํานวน 20 ชุมชนเปนเงิน 96615 บาท
เดือนมิ.ย. 60 จํานวน 20 ชุมชน เปนเงิน 101,360 บาท
เดือน ก.ค. 60 จํานวน 22 ชุมชน เปนเงิน 108,039 บาท
เดือน ส.ค. 60 จํานวน 25 ชุมชน เปนเงิน 130,184 บาท
เดือน ก.ย. 60 จํานวน 21 ชุมชน เปนเงิน 100,720 บาท
- ชุมชนไดนําเงินสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาแหลงเสื่อมโทรมใหดีขึ้น ประกอบดวย
ชุมชน ลานมะขาม – บานหมอ และชุมชนโคงกระเทียม ซึ่งมี
พื้นที่วางในการดําเนินการ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ
2. ภาพถายกิจกรรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 15
ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนโรงเรียน
ที่ไมเกิดเหตุไมปลอดภัยตอ
ทรัพยสินของโรงเรียน
(ฝายการศึกษา)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

รอยละ 80

รอยละ 100

1.โครงการจางเหมายาม
ดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัยใหแก
นักเรียนในสังกัด กทม.
(งบประมาณ 2,511,600
บาท)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางกอกใหญจํานวน
6 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน และ
ขนาดเล็ก 4 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนชั้น ป.1-6
รวมทั้งสิ้น 1,461 คน ไดดําเนินการ จางเหมายาม
ทุกโรงเรียน จํานวน 2 ผลัด ๆ ละ 1 คน ในระหวาง
เวลา 07.00 – 19.00 น. และเวลา 19.00 –
07.00 น. ของวันรุงขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง รวม
จํานวนยามทั้งสิ้น 12 คน เพื่อปองกันและดูแล
ทรัพยสินของโรงเรียนในสังกัดและใหโรงเรียนในสังกัดมี
ความปลอดภัยทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
อยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของยามทุกวัน และรายงานสถิติการเกิดเหตุ
ไมปลอดภัยตอทรัพยสินของโรงเรียนทุก 3 เดือน รวม
4 ไตรมาส ผลการดําเนินงานพบวาทุกโรงเรียนไมมีการ
เกิดเหตุไมปลอดภัยตอทรัพยสินของโรงเรียน คิดเปน
รอยละ 100

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ไดรับเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1.รายงานผลการติดตามและควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของยามฯทุกวันเปนรายเดือน
2.แบบสํารวจสถิติการเกิดเหตุไมปลอดภัยตอทรัพยสินของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 16
ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขต
1) ผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน (SMART
School)

2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตเทียบกับเกณฑ
เฉลี่ยของประเทศ
(ฝายการศึกษา)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

1) คาเฉลี่ยของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขต
ตั้งแตระดับ 3.00 ขึ้นไป

3.83

1.โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัด กทม.
(คาจางครูสอนภาษาตางประเทศ)
งบประมาณ 1,822,700 บาท
2. โครงการสอนภาษาจีน
งบประมาณ 588,000 บาท
3. คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน
ใหสถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู
งบประมาณ 70,600 บาท
4. การสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กทม.
งบประมาณ 53,100 บาท
5.โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได
ปลอดภัย
งบประมาณ 547,300บาท
6. การฝกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนา
หนวยยุวกาชาด

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลประเมิน SMART School
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
ไดระดับดีมาก (4 คะแนน)
โรงเรียนวัดทาพระ
ไดระดับดีมาก (4 คะแนน)
โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี
ไดระดับดี (3 คะแนน)
โรงเรียนวัดดีดวด
ไดระดับดีมาก (4 คะแนน)
โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร
ไดระดับดีมาก (4 คะแนน)
โรงเรียนวัดนาคกลาง
ไดระดับดีมาก (4 คะแนน)
ภาพรวมผลประเมินทั้ง 6
โรงเรียน ไดระดับคุณภาพ ดีมาก
คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83
ผลคะแนน o-net

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

งบประมาณ 93,000บาท
7.พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือ กทม.
งบประมาณ 42,500บาท
8.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาด กทม.
งบประมาณ 47,300บาท
9.โครงการโรงเรียนสีขาว
งบประมาณ 60,000บาท
10.การสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครอง เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัด กทม.
งบประมาณ 11,800บาท
11.โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
งบประมาณ 90,000บาท
12.การจัดการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนสังกัด กทม.
งบประมาณ 36,000บาท
13.โครงการพัฒนาระบบการ

โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 11.77
คะแนน
โรงเรียนวัดทาพระ 11.64
คะแนน
โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี 7.34
คะแนน
โรงเรียนวัดดีดวด 11.00 คะแนน
โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร 9.67
คะแนน
โรงเรียนวัดนาคกลาง 6.43
คะแนน
คะแนนรวมผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียนในสังกัดเทากับ 9.62

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 14,400บาท
14.ปรับปรุงโรงเรียนวัดทาพระ
งบประมาณ 297,200บาท
15.ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธา
ราม
งบประมาณ 2,333,000บาท 16.
ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูฉิมพลี
งบประมาณ 1,300,000บาท
17.ปรับปรุงโรงเรียนวัดดีดวด
งบประมาณ บาท 588,000
18.ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหมพเิ รนทร
งบประมาณ 257,000บาท 19.
ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง
งบประมาณ 1,297,000บาท
(ฝายการศึกษา)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
สํานักการศึกษายกเลิก โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกทม. งบประมาณ 14,400.-บาท
หลักฐานอางอิง
- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559
- ผลการประเมิน SMART School ประจําป 2560
- หนังสือที่ กท 0805/5957 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่องแจงยกเลิกโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกทม.
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 17
ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

48 ครั้ง

51 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. โครงการครอบครัวรัก - จัดกิจกรรมหลัก 4 ครั้งประกอบดวย
การอาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ม.ค. 60 ณ ชุมชนวัดดีดวด
(งบประมาณ 40,000
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 60 ณ ชุมชนหลังร.ร.เสสะเวช
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ก.พ. 60 ณ ชุมชนวัดหงสรัตนาราม
บาท)
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 เม.ย.60 ณ ชุมชนเพชรเกษม 1
- จัดบอรดนิทรรศการ จํานวน 47 ครั้ง ประกอบดวย
วันที่ 18 – 24 ต.ค. 59 คําพอสอน
วันที่ 20 – 31 ต.ค. 59 วันปยมหาราช
วันที่ 1 – 7 พ.ย. 59 โครงการในพระราชดําริ
วันที่ 8 – 15 พ.ย. 59 ประเพณีลอยกระทง
วันที่ 15 – 21 พ.ย. 59 สุภาษิตและคําพังเพย
วันที่ 16 – 22 พ.ย. 59 ทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 1 – 8 ธ.ค. 59 พระราชพิธีปญญาสมวาร
วันที่ 6 – 13 ธ.ค. 59 วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 9 – 16 ธ.ค. 59 รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ
วันที่ 17 – 23 ธ.ค. 59 การละเลนเด็กไทย
วันที่ 23 – 30 ธ.ค. 59 วันคริสตมาส
วันที่ 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 60 วันปใหม

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
วันที่ 9 – 16 ม.ค. 60 นิทรรศการวันเด็ก
วันที่ 12 ม.ค. 60 จัดกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ
ในวัดทาพระ
วันที่ 13 – 19 ม.ค. 60 วันครู
วันที่ 17 – 24 ม.ค. 60 งานสตมวาร100วันนอม
รําลึกในหลวง ร.9
วันที่ 24 – 31 ม.ค. 60 อาหารไทย 4 ภาค
วันที่ 4 – 12 ก.พ. 60 วันมาฆบูชา
วันที่ 21 – 28 ก.พ. 60 ประวัติรัชกาลที่ 2
วันที่ 1 – 7 มี.ค. 60 เครื่องหมาย –สัญญาณจราจร
วันที่ 8 – 14 มี.ค. 60 ขนมมงคล
วันที่ 15 – 21 มี.ค. 60 สิทธิบัตรของพอหลวง
วันที่ 22 – 28 มี.ค. 60 ทศพิธราชธรรม
วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 5 – 11 เม.ย. 60 วันจักรี
วันที่ 10 – 18 เม.ย. 60 วันสงกรานต
วันที่ 2- 10 พ.ค. 60 วันวิสาขบูชา
วันที่ 5 – 12 พ.ค. 60 วันพืชมงคล
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60 วัดงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 1 – 8 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดลอมโลก
วันที่ 6 – 12 มิ.ย. 60 วันอานันทมหิดล

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
วันที่ 13 – 20 มิ.ย. 60 พิธีไหวครู
วันที่ 20 – 27 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู
วันที่ 20 – 27 มิ.ย. 60 วันตอตานยาเสพติด
วันที่ 27 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ
วันที่ 4 – 11 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 4 – 11 ก.ค. 60 วันเขาพรรษา
วันที่ 18 – 25 ก.ค. 60 รําลึกพระอัจริยภาพ ร.9

วันที่ 25 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 1 – 8 ส.ค. 60 วันสื่อสารแหงชาติ
วันที่ 4 – 11 ส.ค. 60 วันระพี
วันที่ 10 – 17 ส.ค. 60 วันแมแหงชาติ
วันที่ 15 – 22 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตรแหงชาติ
วันที่ 29 ส.ค.– 4 ก.ย. 60 วันสืบนาคะเสถียร
วันที่ 12 – 19 ก.ย. 60 วันโอโซนโลก
วันที่ 15 – 22 ก.ย. 60 วันเยาวชนแหงชาติ
วันที่ 19 – 26 ก.ย. 60 วันมหิดล

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
1. โครงการ
2. ภาพถายกิจกรรม
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 18
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครระดับดี
(ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

รอยละ 60

รอยละ 88.28

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. โครงการกรุงเทพเมือง
กลุมเปาหมาย ไดแก สถานประกอบการ
อาหารปลอดภัย
อาหาร ตลาด ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท
(งบประมาณ 73,000 บาท) รานอาหารผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ดังนี้
สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 128
ราย ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
กรุงเทพมหานคร ระดับดี 113 ราย

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
แผนการปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ปญหา อุปสรรค
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอ
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจและไมตระหนักถึงสิทธิของผูบริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
- ผูประกอบการดานอาหารไมตระหนักและไมใหความสําคัญในการมีสวนรวมแกไขปญหาและปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐานและสุขลักษณะที่ดี
หลักฐานอางอิง
แบบตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหาร สําหรับสถานที่จําหนายอาหาร ดานกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 19
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของการ
ใหบริการ ณ ศูนยบริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ฝายปกครอง,ทะเบียน)

ระดับความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลลัพธ

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

ระดับ
ความพึงพอใจ
ระดับมาก

ระดับ
ความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด

โครงการที่สนับสนุน
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย
บริหารราชการฉับไวใส
สะอาดสํานักงานเขต
บางกอกใหญ
(ไมใชงบประมาณ )

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. ดําเนินการจัดสถานที่สําหรับงานบริการ 10
ฝาย บริเวณฝายทะเบียน
2. มีหองใหคําปรีกษา
3. มีหองผูอํานวยการศูนยบริหารราชการฉับไวใส
สะอาด
4. มีระบบคิวการบริหารของฝายตางๆ
5. มีชองบริการพิเศษสําหรับผูสูงอายุหรือผูพิการ
6. จัดเกาอี้บริการประชาชนเพิ่มเติมเพื่อให
เพียงพอตอการใหบริการ
7. จัดทําแบบฟอรมรับเรื่องสําหรับงานบริการทุก
ฝาย
8. มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกฯ
9. ดําเนินการทอดแบบสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการ ณ ศูนย BFC

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- เจาหนาที่ทุกฝาย ใหความรวมมือและเขาใจในนโยบายการใหบริการ ณ ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC)
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
หลักฐานอางอิง
1. คําสั่งการปฏิบัติหนาที่ ณ ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC)
2. แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ ณ ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC)
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ 20
ตัวชี้วัด
จํานวนหัวขอในการปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตของหนวยงาน กทม. ตาม
เกณฑประเมินผลที่กําหนด
(ฝายปกครอง)

ระดับความสําเร็จ
เปาหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ)
ผลผลิต
2 หัวขอ/เดือน

ผลสําเร็จ
เฉลี่ย
36 หัวขอ/เดือน

โครงการที่สนับสนุน

กิจกรรมการปรับปรุงขอมูลใน
1. มีการลงปฏิทินกิจกรรมทุกเดือน
เว็บไซตสํานักงานเขตบางกอกใหญ 2. ปรับปรุงขาวสารของหนวยงานเฉลี่ย
(ไมใชงบประมาณ )
เดือนละ 36 หัวขอ
3. ลงขอมูลการใหบริการ และมี
แบบฟอรมสามารถใหดาวนโหลด
4. ลงขอมูลการติดตอเราเปนปจจุบัน

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
กลุมงานประชาสัมพันธไดสงขาวเพื่อใหเผยแพรผานทางเว็บไซตและฝายตางๆ ไดสงขอมูลตางๆ เพื่อเผยแพรในเว็บไซตอีกทางหนึ่งดวย
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
หลักฐานอางอิง
1. เว็บไซตสํานักงานเขตบางกอกใหญ (www.bangkok.go.th/bangkokyai)
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหนี้ผูก พันตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูก พัน 1
2
3
4
5
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.1.1
5

ผลการดําเนินงาน
5

คะแนนที่ได
5

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.250

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ รอยละ 100
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ลงนามสัญญาแลว
- งบประมาณรายจายประจําป 2559 ที่ไดรับอนุมัติใหกันเหลื่อมปแบบไมมีหนี้ผูกพัน ดําเนินการกอหนี้เรียบรอย
แลว คิดเปนรอยละ 100

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS2)

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.2 รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.1.2
7

ผลการดําเนินงาน
4.2

คะแนนที่ได
3

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.350

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 รวม 7 หมวดรายจาย
ดังนี้ หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด หมวดคา
สาธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่น เบิกจายทั้งสิ้น
228,499,687.76 คิดเปนรอยละ 99.59
และดําเนินการเบิกจายงบกลางทุกประเภทที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2560 เบิกจายทั้งสิ้น
15,311,558.59 คิดเปนรอยละ 82.85
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- การเบิกจายงบกลาง เงินสํารองคาใชจายในการพัฒนาเขต รายการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลอง
วัดหงสรัตนาราม ตั้งแตถนนวังเดิมถึงบานเลขที่ 23 จํานวนเงิน 1,962,385 บาท ซึ่งสํานักงานเขตฯ ไดกอหนี้
ผูกพันแลว แตยังไมสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ เนื่องจากมีระยะเวลาในการสิ้นสุดสัญญาคาบเกี่ยว
ปงบประมาณถัดไป (ปงบประมาณ 2561) ซึ่งมีผลทําใหรอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ลดนอยลง จึงขออนุมัติยกเวนในรายการดังกลาว

หลักฐานอางอิง :
ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS2)

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
0.4 0.8 1.2 1.6 2
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.1.3
2

ผลการดําเนินงาน
2

คะแนนที่ได
5

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.100

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 มีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 1 รายการ
รายการคาใชจายในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 350,000 บาท
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- รายการคาใชจายในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ ประกอบกับเปนชวงรอยตอของการประกาศบังคับใช
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังไมถึงวันพระราชพิธี ทําใหไม
สามารถดําเนินการกอหนี้และเบิกจายเงินไดทันภายใน 30 กันยายน 2560
หลักฐานอางอิง :
ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS2)

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํางบการเงิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําไดจริง
1
2
3
4
5
(คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.2.1
2.5

ผลการดําเนินงาน
5

คะแนนที่ได
5

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.125

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตบางกอกใหญ จัดทํางบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบทดลองประจําป 2559 สงกองบัญชี
สํานักการคลัง รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานเขตบางกอกใหญ ที่ กท 2708/5331 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ไดทันภายในกําหนด และไมไดรับการทักทวงแกไข

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
งบการเงินประจําป 2559 ของสํานักงานเขตบางกอกใหญ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําป
2559 ทันเวลาและถูกตอง
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
1
2
3
4
5
ที่ทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
2.2.2
2.5

ผลการดําเนินงาน
5

คะแนนที่ได
5

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.125

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตบางกอกใหญ จัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปงบประมาณ 2559 สงกองบัญชี สํานักการ
คลัง รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานเขตบางกอกใหญ ที่ กท 5708/5331 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ได
ทันภายในกําหนด และไมไดรับการทักทวงแกไข

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2559 ของสํานักงานเขตบางกอกใหญ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นายสุชาติ เตชะลาภา
เบอรโทรศัพท :5705-7
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรชํานาญการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนรวมจาก 6 ขั้นตอน
≤60 70 80 90 100
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้ําหนัก (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

5

100

5

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
0.250

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคําสั่งคณะทํางานดานการบริหารความเสี่ย งระดับ
หนวยงาน นําสงสํานักงานตรวจสอบภายใน
2.จัดการเผยแพรใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
3.จัดทําตาราง SR1 และตาราง SR2 ครั้งที่ 1 นําสงสํานักตรวจสอบภายใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
4.จัดทําตาราง SR1 และตาราง SR2 ครั้งที่ 2 นําสงสํานักตรวจสอบภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
5. จัดทํารายงานแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 นําสงสํานักตรวจสอบภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2560
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ไดรับความรวมมือจากฝายที่เกี่ยวของเปนอยางดี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คําสั่งคณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน

3. ตารางการคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยง (ตาราง SR1)
4. แผนการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน (ตาราง SR2)
5. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
6. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
7. เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวประภัสศร เกตุแกว
เบอรโทรศัพท :5705-7
ตําแหนง : นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 0.25 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
≤7 7.25 7.50 7.75 8
ประชาชน/ผูรับบริการ
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.1

น้ําหนัก (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

8

8

5

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
0.400

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. เรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการตั้งแตเดือนตุลาคม 2559- สิงหาคม 2560 จํานวน 446 เรื่อง
2. เรื่องรองเรียนที่ตอบรับภายใน 1 วันจํานวนทั้งหมด 437 เรื่อง คิดเปนรอยละ 97.98 รายงานความกาวหนา
เขาสูระบบ ภายใน 3 วัน จํานวน 445 เรื่อง คิดเปนรอยละ 99.78
3. มีการรายงานผลความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนําสง
ภาพถายกอน-หลังหรือหลักฐานประกอบการดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหกองกลางสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ภายในกําหนดทุกเดือน
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- การไดรับการประสานงานจากทุกฝายและใหความรวมมือในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. บันทึกรายงานผลความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องรางรองทุกข

3. แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงคางหนวยงานดําเนินการ
4. รูปภาพกอน-หลัง หรือหลักฐานประกอบการดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนสงทงอีเมล
bma.rongtook@gmail.com

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวประภัสศร เกตุแกว
ตําแหนง : นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
90
(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
3.2
7

ผลการดําเนินงาน
111.13

เบอรโทรศัพท :5705-7

2
95

3
100

คะแนนที่ได
5

4
5
105 110

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.350

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. มีจํานวนสมาชิกในโครงการเพิ่มชองทางการรับเรื่องรองเรียนผาน Line@ จํานวน 133 ราย (กําหนดจํานวน
สมาชิกไว 100 ราย คิดเปนรอยละ 133)
2. การแกไขปญหาทางกายภาพที่ไดรับแจง จํานวน 14 เรื่อง ไดรับการแกไขแลวจํานวน 14 เรื่อง (คิดเปนรอยละ
110)
3. ระยะเวลามาตรฐานในการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายในเวลา 3 วันทําการ จํานวน 14 เรื่อง คิดเปนรอยละ
110
4. ระยะเวลาในการตอบรับ เฉลี่ยเปนเวลา 27.90 นาที คิดเปนความสําเร็จรอยละ 117.7
5. ความถึ่ในการประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง/สัปดาห รวม 27 สัปดาห (นับถึง 31 ส.ค. 60) ไดทําการ
ประชาสัมพันธไปแลวจํานวน 35 เรื่อง 22 สัปดาห คิดเปนรอยละความสําเร็จ 81.48
6. จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรบั บริการผานระบบ Line@ บริการดานรองเรียน รองทุกข และ
ความเหมาะสมของขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ (ประเมินผานระบบ Line@) ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามรอย
ละ 92.59 มีความพึงพอใจตอการใหบริหารผานระบบ LINE@ (ผูต อบแบบสอบถามจํานวน 54 ราย) คิดเปน
ความสําเร็จรอยละ 115.74
7. กระบวนงานที่ใหบริการเพิ่มเติม ผานระบบ Line@
มีการแจงใหจัดการซากสุนัข จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน 3 ชั่วโมง 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 110

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ผูนําชุมชนและผูแทนหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
ทางดานกายภาพและดานอื่นๆ และเจาหนาที่ใหความรวมมือในการแกไขปญหา
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
- เอกสารรายงานสถานการณและสรุปผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นายพงษสิทธิ์ บัวเมือง
เบอรโทรศัพท : 5705-7
ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ระดับ 1 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
3.3
5

ผลการดําเนินงาน
4.678

คะแนนที่ได
4.678

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.234

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยงานสํารวจความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
2. สํานักงานเขตบางกอกใหญรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการครั้งที่ 1 โดยคะแนนสํารวจความพึงพอใจ
ไดเทากับ 4.673 ครั้งที่ 2 คะแนนสํารวจความพึงพอใจ ไดเทากับ 4.682 ผลเฉลี่ยคือ 4.678 อยูในระดับมาก
ที่สุด
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ผูรับบริการใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจความพึงใจ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยกองงานผูตรวจราชการ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :  Line  Staff  Line & Staff
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นายพงษสิทธิ์ บัวเมือง
เบอรโทรศัพท :5705-7
ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5
รอยละของผลการดําเนินการตามเปาหมาย
<75 80 85 90 95 100
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
4.1

น้ําหนัก
(รอยละ)
5

ผลการ
ดําเนินงาน
100

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

5

0.250

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดานไดแก หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา รวมจํานวนตั้วชี้วัด
ยอยทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด และดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประการดําเนินการ สงสํานักงาน ก.ก.
ในวันที่ 15 กันยายน 2560
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
- เอกสารประกอบการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
จํานวน 14 ตัวชี้วัดยอย

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นายจุติเดช ชลศิลปวิทย
เบอรโทรศัพท : 5725-5727
ตําแหนง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย
60 70 80 90 100
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
4.2.1
4

ผลการดําเนินงาน
100

คะแนนที่ได
5

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
0.200

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
มีการตรวจสอบประเมินสภาพการทํางานที่อาจกออันตราย และจัดลําดับของความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการ
ทํางานของแตละสวนราชการในหนวยงานสํานักงานเขตบางกอกใหญ และนําเสนอใหผูบริหารทราบ มีขั้นตอนดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน การดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
2. ประชุมคณะกรรมการการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. สงบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทํางานการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงานเขาอบรม/ประชุม
4. เผยแพรประชาสัมพันธใหความรูภายในหนวยงาน
5. ประเมินความเสี่ยงตามแบบตรวจสอบ
6. จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
7. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ความรวมมือของแตละสวนราชการในหนวยงาน สํานักงานเขตบางกอกใหญ
- การสนับสนุนการทํางานจากสํานักอนามัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
- แบบสรุปภาพรวมการดําเนินงานตัวชี้วัด 4.2.1 ของหนวยงาน สํานักงานเขตบางกอกใหญ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :  Line  Staff  Line & Staff
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางอุไรวรรณ บําเพ็ญ
เบอรโทรศัพท :5705-7
ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.500 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 90 92.5 95 97.5 100
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
4.2.2

2

100

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

5

0.100

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. จัดทําหนังสือเวียนแจงหลักเกณฑการตรวจสุขภาพ
2. จัดทําหนังสือถึงศูนยบริการสาธารณสุข 33 เพื่อขอความอนุเคราะหมาบริการตรวจสุขภาพที่สํานักงานเขต
บางกอกใหญ
3. แจงกําหนดการตรวจสุขภาพ
4. ฝายตางๆ และโรงเรียนในสังกัดสงหลักฐานการตรวจสุขภาพ
5. จัดทําแบบฟอรม A และหลักฐานตางๆ รวบรวมสงสํานักงาน ก.ก.
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ไดรับความรวมมือจากทุกฝายและโรงเรียนเปนอยางดี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- ใบสรุปผลการตรวจสุขภาพ มีศัพททางการแพทยที่ยากตอการเขาใจ ขอมูลอาจคลาดเคลื่อนได
หลักฐานอางอิง :
1. แบบเบิกจายเงินเดือนของสํานักงานเขตบางกอกใหญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
2. สําเนาผลตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลตางๆ
3. สําเนาเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลตางๆ
4. แบบรับรองการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลตางๆ

