แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวธนพร หนูมำ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสำเร็จของกำรประเมินกำรก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของควำมสำเร็จของกำรก่อหนี้ผูกฟัน 1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.1
5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
- รำยกำรตำมข้อบัญญัติงปบระมำณประมำณประจำปี ดำเนินกำรก่อหนี้ได้ ร้อยละ 100
2. จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
- รำยกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณประจำปี ดำเนินกำรก่อหนี้ได้ ร้อยละ 100
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
ข้อมูลในระบบ MIS2

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวธนพร หนูมำ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสำเร็จของกำรประเมินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในภำพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6
7
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.2
7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 84.76
สรุปผลกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส ดังนี้
1. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม ณ สิ้นไตรมำส 1 คิดเป็นร้อยละ 5.27
จำกค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดร้อยละ 30
2. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม ณ สิ้นไตรมำส 2 คิดเป็นร้อยละ 27.51
จำกค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดร้อยละ 52
3. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม ณ สิ้นไตรมำส 3 คิดเป็นร้อยละ 68.16
จำกค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดร้อยละ 73
4. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม ณ สิ้นไตรมำส 4 (ณ วันที่ 14 ก.ย.60) คิดเป็นร้อยละ 93.88
จำกค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดร้อยละ 96
- กำรเบิกจ่ำยงบกลำง ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 82.79
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :
ข้อมูลในระบบ MIS2
แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวธนพร หนูมำ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสำเร็จของกำรประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
0.4 0.8 1.2 1.6
2
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.3
2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียนมีกำรกันเงินเหลื่อมปี 1 รำยกำร คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีถวำยดอกไม้จันทน์งำน
พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 350,000 บำท
คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของงบประมำณปี 2560
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
ข้อมูลในระบบ MIS2

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวธนพร หนูมำ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 คะแนนกำรจัดทำงบกำรเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของกำรจัดทำงบกำรเงินที่ทำได้จริง
1
2
3
4
5
(คะแนนกำรส่ง + คะแนนควำมถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2.1
2.5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
จัดทำงบกำรเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และส่งงบกำรเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชีตรวจสอบเมื่อวันที่
24 พฤศจิกำยน 2559 ได้ทันเวลำ และงบกำรเงินถูกต้องไม่ได้รับกำรทักท้วงแก้ไข
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- กำรบันทึกบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- กำรบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
สำเนำหนังสือส่งกองบัญชี ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และปลัดกรุงเทพมหำนคร

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจาปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวธนพร หนูมำ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 คะแนนกำรจัดทำรำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของกำรจัดทำรำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สิน
1
2
3
4
5
ที่ทำได้จริง (คะแนนกำรส่ง + คะแนนควำมถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2.2
2.5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
จัดทำรำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และส่งรำยงำนเมื่อวันที่
24 พฤศจิกำยน 2559 ได้ทันเวลำ และรำยงำนฯ ถูกต้องไม่ได้รับกำรทักท้วงแก้ไข

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ได้รับข้อมูลและรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เพื่อใช้ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำน
กับเจ้ำหน้ำที่บัญชี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
สำเนำหนังสือส่งกองบัญชี ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และปลัดกรุงเทพมหำนคร

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชือ่ ตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำยมนตรี ชมนำ
ตาแหน่ง : นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

เบอร์โทรศัพท์ : 5806-7

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงขวัญตำ แช่มช้อย
ตาแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ผลคะแนนควำมสำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 60 70 80 90
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

5
100
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

5

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สำนักงำนเขตบำงขุนเทียนได้จัดทำคำสั่ง ที่ 442/2559 ลงวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน และคำสั่ง ที่ 443/2559
ลงวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน และคำสั่งที่ 91/2560 ลงวันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน (เฉพำะรำย)
2. สำนักงำนเขตบำงขุนเทียนนำตัวชี้วัดมิติที่ 1 จำนวน 29 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2560
ของหน่วยงำนมำดำเนินกำรค้นหำ ระบุ ประเมิน และจัดกำรควำมเสี่ยงของตัวชี้วัดมำตรกำร (ตำรำง SR 1)
3. นำโครงกำรนัดหมำยทำบัตรล่วงหน้ำซึ่งเป็นโครงกำรที่สนับสนุนตัวชี้วัดที่มีควำมเสี่ยงสูงสุด 3 ลำดับแรก
มำจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ
4. ส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 จำนวน 2 ครั้ง ภำยในกำหนด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ส่งรำยงำนวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559
ครั้งที่ 2 ส่งรำยงำนวันที่ 5 พฤษภำคม 2560
โดยแนบรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ ทั้ง 2 ครั้ง

5. อยู่ระหว่ำงจัดทำรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2) เพื่อส่งสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2560
6. ดำเนินกำรจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแต่ละตัวชี้วัดตำมตำรำง SR 1 และเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง แบบฟอร์ม SR 2
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหำรให้ควำมสนใจในกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ ของหน่วยงำน โดยมีกำรประชุม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
บ่อยครั้ง เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำน รับฟังปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินกำรและร่วมกันบริหำรจัดกำร
ให้กำรจัดทำควำมเสี่ยงเป็นไปตำมเป้ำหมำย และเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. คำสั่งที่ 442/2559 ลงวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
2. คำสั่งที่ 443/2559 ลงวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
3. คำสั่งที่ 91/2560 ลงวันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยในสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน (เฉพำะรำย)
4. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 2 ครั้ง พร้อมแบบฟอร์ม SR 1
และ SR 2 และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ
5. แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2560 ของหน่วยงำน (เฉพำะมิติที่ 1)
6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรดำเนินกำรตำมแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำยภำณุมำศ จำนงค์จีนำรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 5806-7

ตาแหน่ง : นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวภัทรวดี เปรมเดช
ตาแหน่ง : พนักงำนสถำนที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ระดับควำมสำเร็จในกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียน
7
7.25 7.50 7.75
จำกประชำชน/ผู้รับบริกำร
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

3.1

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

5
8

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

8

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ได้ดำเนินกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร ตั้งแต่วันที่
1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 จำนวน 1,694 เรื่อง ดำเนินกำรแก้ไขตำมขั้นตอนที่กำหนดเสร็จสิ้น
1,694 เรื่อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียนภำยในกำหนด
หลักฐานอ้างอิง :

1. รำยงำนผลกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียน
2. สรุปเรื่องร้องเรียนจำกศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ (1555)

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน : ว่ำที่ ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนเทศกิจชำนำญกำร

เบอร์โทรศัพท์ : 086-3147179

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงดำรณี อุ่นเรือน

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2415 0157

ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
ผลคะแนนกำรดำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด
90
95 100
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.2
7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

4
105

5
110

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ดำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2
โครงกำร ประกอบด้วย
1. โครงกำรที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 “โครงกำรอำสำสมัครเพื่อนร่วมทำงบำงขุนเทียน”
สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร ดังนี้
1.1. จัดตั้งอำสำสมัครเพื่อนร่วมทำงบำงขุนเทียน ผ่ำนแอพพลิเคชั่น Line
1.2 มีสมำชิกเครือข่ำย จำนวน 410 คน ประกอบด้วย
1. ชุมชนในพื้นที่เขตบำงขุนเทียน 110 ชุมชน
2. ผู้ประกอบกำร 60 คน

3. วินรถจักรยำนยนต์ 125 คน
4. นักท่องเที่ยว/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 70 คน
5. บุคลำกรสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 45 คน
1.3 มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ำย 3 กิจกรรม
1.4 ตลอดเส้นทำงจักรยำนไม่มีกำรตั้งแผงลอยลุกล้ำเส้นทำงจักรยำน
1.5 ระยะเวลำมำตรฐำนในกำรแก้ไขปัญหำที่ได้รับแจ้งผ่ำนเครือข่ำย แล้วเสร็จก่อนเวลำที่ระบุไว้ใน
คู่มือปฏิบัติงำน ร้อยละ 100
1.6 ระยะเวลำในกำรเข้ำถึงที่เกิดเหตุในเส้นทำงจักรยำน เฉลี่ย 13 นำที
1.7 กลุ่มนักท่องเที่ยว นักปั่นจักรยำนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 95
2. กำรรักษำหรือคงไว้หรือพัฒนำโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงำนนำเสนอเพื่อขอรับกำร
ประเมินในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2559)
“โครงกำรอำสำสมัครเครือข่ำยอำหำรปลอดภัยในจุดผ่อนผันและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เขตบำงขุนเทียน
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558) สรุปกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร ดังนี้
2.1 จำนวนผู้ค้ำ/ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกอำสำสมัครเครือข่ำยอำหำรปลอดภัยฯ จำนวน 11 แห่ง
ประกอบด้วยห้ำงสรรพสินค้ำ 4 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบำงขุนเทียน จำนวน 7 แห่ง มีจำนวนสมำชิก
อำสำสมัครเครือข่ำยอำหำรปลอดภัยฯ จำนวน 111 คน
2.2 ไม่มีจำนวนตัวอย่ำงอำหำรที่พบกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสำรเคมี จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด
691 ตัวอย่ำง
2.3 อัตรำกำรปนเปื้อนลดลงจำกตอนเริ่มต้นโครงกำร
2.4 ร้อยละ 99.1 ของผู้สัมผัสอำหำรในพื้นที่เป้ำหมำยมีสุขวิทยำส่วนบุคคลที่ถูกสุขลักษณะ และมีควำมรู้
ด้ำนกำรสุขำภิบำลอำหำร
2.5 จัดกิจกรรมร่วมกับสมำชิกเครือข่ำยฯ จำนวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 จัดอบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตรวจวิเครำะห์หำเชื้อจุลินทรีย์ และตรวจสอบหำ
สำรเคมี อย่ำงง่ำยกำรใช้ชุดตรวจหำโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแสมขำว
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน จำนวน 111 คน
- ครั้งที่ 2 จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตรวจวิเครำะห์หำเชื้อจุลินทรีย์ และตรวจสอบ
หำสำรเคมีอย่ำงง่ำย กำรใช้ชุดตรวจหำโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ในวันที่ 25 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุม
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซีพระรำม 2 สำขำ 2 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน จำนวน 30 คน
- ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง หลักกำรสุขำภิบำลอำหำร วิธีกำรเลือกซื้ออำหำร
และขั้นตอนกำรล้ำงมือ ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมห้ำงสรรพสินค้ำเดอะไบรท์พระรำม 2
(ฟูดแลนด์ พระรำม 2) ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
อำสำสมัครเครือข่ำยอำหำรปลอดภัยฯ ให้ควำมสนใจและร่วมมือกับหน่วยงำน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. Line เพื่อนบำงขุนเทียน
2. ใบสมัครสมำชิก
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำรทรำบ
4. สรุปผลควำมพึงพอใจนักท่องเที่ยวและนักปั่นจักรยำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
5. สรุปผลกำรจัดกิจกรรม พร้อมรูปภำพ
6. รำยงำนกำรตรวจอำหำรประจำเดือน ตั้งแต่ กุมภำพันธ์ 2560 – กันยำยน 2560
7. ทะเบียนอำสำสมัครเครือข่ำยอำหำรปลอดภัยฯ
8. สรุปผลกำรจัดกิจกรรม พร้อมรูปภำพ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงขวัญตำ แช่มช้อย
ตาแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

เบอร์โทรศัพท์ : 5806 - 7

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ระดับ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
ระดับควำมพึงพอใจ
1
2
3
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.3
5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

4
4

5
5

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน : กองงำนผู้ตรวจ โดยมหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ทำกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ประเด็นต่ำงๆ โดยทำกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ณ สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน และพื้นที่เขตบำงขุนเทียน
ครั้งละ 300 ชุด จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ได้คะแนน 4.628
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ได้คะแนน 4.643
สรุปผลควำมพึงพอใจ รวม 4.636
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำยชูเกียรติ วงศ์จันทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 5805

ตาแหน่ง : เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
2
3
ร้อยละของผลกำรดำเนินกำรตำมเป้ำหมำย
≤75
80
85
90
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ น้าหนัก(ร้อยละ)
4.1
5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

4
95

5
100

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียนดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำดของกรุงเทพมหำนคร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. หลักนิติธรรม
1. มีกำรตรวจสอบหรือทบทวนกฎ ระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัยและเหมำะสมอยู่เสมอ จำนวน 1 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ทบทวนกฎ ระเบียบต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ที่ 464/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
ประชุมคณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 ไม่มีข้อเสนอให้ปรับปรุง
2. หลักจริยธรรม
2.1 ปลอดจำกกำรทุจริต
1) มีกำรอบรมหรือเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกระทำทุจริตฯ และกำรกระทำที่เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน 3 ครั้ง
1.1 จัดอบรมตำมโครงกำรอบรมหรือเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระทำทุจริตฯ และกำรกระทำที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560
1.2 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซด์สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
1.3 จัดบอร์ดประชำสัมพันธ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
2) ไม่มีกำรกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นกำรทุจริตฯ อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร

-

ไม่มเี รื่องร้องเรียนฯ
2.2 ปลอดจำกกำรกระทำผิดวินัย
1) มีกำรอบรมหรือเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทำงกำรลงโทษทำงวินัย/ประมวลจริยธรรม
จำนวน 2 ครั้ง
1.1 มีกำรจัดกำรอบรมตำมโครงกำรอบรมหรือเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทำงกำรลงโทษ
ทำงวินัย/ประมวลจริยธรรมเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560
1.2 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซด์สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
2) มีกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลำกรในหน่วยงำน
2.1 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวำร (15 วัน) เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2559 ณ วัดแทนวันดีเจริญสุข
2.2 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลปัญญำสมวำร (50 วัน) เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 ณ วัดกำแพง
2.3 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช ครบ 100 วัน เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2560 ณ วัดแสมดำ
2.4 กิจกรรมพัฒนำทำควำมสะอำดวัดเนื่องในวันมำฆบูชำ เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560
ณ วัดกำแพง
2.5 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมำฆบูชำ เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2560 ณ วัดกำแพง
2.6 กิจกรรมฟังเทศน์อบรมคุณธรรม และเวียนเทียนเนื่องในเทศกำลวิสำขบูชำ เมื่อวันที่
10 พฤษภำคม 2560 ณ วัดสะแกงำม
2.7 กิจกรรมพัฒนำทำควำมสะอำดวัดเนื่องในเทศกำลวิสำขบูชำ เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2560
ณ วัดสะแกงำม
2.8 กิจกรรมพัฒนำทำควำมสะอำดวัด เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ เมื่อวันที่
6 กรกฎำคม 2560 ณ วัดแสมดำ
2.9 กิจกรรมฟังเทศน์อบรมคุณธรรม และเวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2560 ณ วัดแสมดำ
2.10 กิจกรรมกำรแสดงพระธรรมเทศนำ “สุจริตธรรมกถำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 65 พรรษำ เมื่อวันที่
23 กรกฎำคม 2560 ณ วัดแทนวันดีเจริญสุข
3. หลักควำมโปร่งใส
1. มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร/เผยแพร่ข้อมูลตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540
ครบทุกขั้นตอน ประกอบด้วย
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ที่ 190/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2559
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2560
ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ที่ 153/2559 ลงวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2560
จัดทำสมุดคุมกำรลงทะเบียนผู้มำขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำมแบบฟอร์มขอข้อมูลข่ำวสำร

ของกรุงเทพมหำนคร
2. มีช่องทำง/เครื่องมือให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนและนำไปปรับปรุง
จำนวน 4 ช่องทำง/เครื่องมือ ประกอบด้วย
- กล่องรับควำมคิดเห็น
- หมำยเลขโทรศัพท์
- เว็บไซด์
- แบบสอบถำม
3. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล/ขั้นตอนกำรทำงำน/กำรให้บริกำรให้ประชำชนทรำบ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
3.1 มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทั้ง 10 ฝ่ำย ตั้งบริกำร ณ ศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไวใสสะอำด
3.2 มีแผ่นพับประชำสัมพันธ์ กำรติดต่อรำชกำรแต่ละฝ่ำย
3.3 มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรติดต่อรำชกำรแต่ละฝ่ำย
4. หลักกำรมีส่วนร่วม
1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/กำรทำงำนของหน่วยงำน จำนวน 4 ประเภท
1.1 กำรจัดกิจกรรมโครงกำรล่องเรือกินปู ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน
1.2 กำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ไทยรำมัญ-บำงกระดี่ ประจำปี 2560
1.3 กำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำมสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช ครบ 100 วัน
1.4 กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรชุมชน
2. แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน และกำรนำผลสรุป
ไปปรับปรุง
- ทอดแบบสอบถำม จำนวน 200 ชุด ได้รับแบบสอบถำมคืน จำนวน 170 ชุด
สรุปผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น เสนอผู้อำนวยกำรเขตบำงขุนเทียน เพื่อสั่งกำรให้เวียนแจ้งทุกฝ่ำย
ดำเนินกำรปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเรื่อง แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนแสดงอย่ำงชัดเจน
3. มีกำรจัดกิจกรรมและกำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรขอควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน ประชำชน และข้ำรำชกำร
เพื่อเฝ้ำระวังพฤติกรรมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยในหน่วยงำน จำนวน 4 กิจกรรม
3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรรำชกำรใสสะอำดสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ที่ 439/2559 ลงวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2559
3.2 ประกำศสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน เรื่อง มำตรกำรป้องกันผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559
3.3 ประชำสัมพันธ์มำตรกำรป้องกันผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขต
บำงขุนเทียน
3.4 เวียนแจ้งข้อควำมประชำสัมพันธ์รณรงค์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของกรุงเทพมหำนครเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมอันอำจเป็นภัยต่อกำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด ตำมหนังสือกองกลำง ที่ กท 0403/6317
5. หลักควำมรับผิดชอบ

1. หน่วยงำนมีกำรประชุมและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอ จำนวน 5 ครั้ง
หน่วยงำนแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำและติดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำน
เขตบำงขุนเทียน ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียนที่ 400/2559 ลงวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2559
1.1 จัดประชุมคณะทำงำนฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560
1.2 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในกำรประชุมผู้บริหำรสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560
1.3 จัดประชุมคณะทำงำนฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2560
1.4 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในกำรประชุมผู้บริหำรสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2560
1.5 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในกำรประชุมผู้บริหำรสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560
2. มี คณะทำงำน/ระบบเพื่อตรวจติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน จำนวน 3 ครั้ง
มีระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily Plans) โดยแต่งตั้งคณะทำงำนติดตำม
และประเมินผลโครงกำร (Daily Plans) ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียนที่ 441/2559 ลงวันที่ 10 ตุลำคม
พ.ศ. 2559
2.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2560
2.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560
2.3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560
6. หลักควำมคุ้มค่ำ
1. หน่วยงำนมีกำรรณรงค์กำรใช้สอยทรัพยำกรอย่ำงประหยัด จำนวน 4 ครั้ง
1.1 เวียนแจ้งกำรรณรงค์มำตรกำรประหยัดพลังงำน สำนักงำนเขตบำงขุนเทียนให้ทุกฝ่ำยทรำบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
1.2 จัดทำแผ่นพับมำตรกำรประหยัดน้ำ สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
1.3 จัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงำน บริเวณชั้น 3 สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
1.4 จัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงำน ในลิฟต์ สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
แฟ้มรำยงำนผล

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :

สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน

ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวปิยธิดำ ไหมทอง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2415 0157

ตาแหน่ง : นักวิชำกำรสุขำภิบำลชำนำญกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของหน่วยงำน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.1
4

ผลการดาเนินงาน
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ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนปีงบประมำณ 2560 ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของหน่วยงำน
ตำมคำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ที่ 505/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 และแต่งตั้งคณะทำงำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ตำมคำสั่งสำนักงำน
เขตบำงขุนเทียน ที่ 205/2560 ลงวันที่ 31 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
3. มี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมัย และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560
4. บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนประจำ
หน่วยงำนผ่ำนกำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนจำก
สำนักอนำมัย
5. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของหน่วยงำน ดังนี้

5.1 เวียนแจ้งแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้ทุกฝ่ำย
ทรำบ ตำมหนังสือที่ กท 6204/493 ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2560
5.2 อบรมให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนแก่พนักงำน
ทั่วไป (สวน) สังกัดฝ่ำยรักษำควำมสะอำดสวนสำธำรณะ จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2560
5.3 จัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ระหว่ำงวันที่ 20-27 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมแสมขำว สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
6. ดำเนินกำรประเมินตนเอง ตำมแบบทบทวน/ตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรตำมที่สำนักอนำมัยกำหนด
7. ดำเนินกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ
สำนักงำนเขตบำงขุนเทียนส่งข้อมูล เอกสำรและหลักฐำนกำรดำเนินงำนตำมข้อ 6 และ 7 ให้สำนักอนำมัย
ตำมหนังสือที่ กท 6204/4969 ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
กรอบแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดจำกสำนักอนำมัย และเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ในเว็บไซต์ของสำนักงำนสุขำภิบำล สำนักอนำมัย
http://www.bangkok.go.th/end
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. คำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ที่ 505/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
2. คำสั่งสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ที่ 205/2560 ลงวันที่ 31 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เรื่องกำรแต่งตั้ง
คณะทำงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ของหน่วยงำน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560
4. หนั ง สื อ รั บ รองกำรผ่ ำ นกำรอบรม/สั ม มนำ/ประชุ ม ด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ออกโดยสำนักอนำมัย
5. เอกสำร/ภำพถ่ำยกำรเผยแพร่ ป ระชำสั มพั นธ์ใ ห้ ค วำมรู้ด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัย แล ะ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
6. รำยงำนสรุปภำพรวมกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ให้ผู้อำนวยกำรเขตบำงขุนเทียนทรำบ
7. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ให้สำนักอนำมัย ตำมหนังสือที่ กท 6204/4969
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นำงสำวศิริลักษณ์ แคนเภำ

เบอร์โทรศัพท์ : 5806-7

ตาแหน่ง : นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรตรวจสุขภำพประจำปี 90 92.5
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ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.2

น้าหนัก (ร้อยละ)
2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดฯ ด้ำนบุคลำกร สถำนพยำบำล และเอกสำรประกอบ
กำรรำยงำนผลตำมตัวชี้วัดฯ
2. ประสำนสถำนพยำบำลเพื่อส่งรำยชื่อบุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและขอเอกสำรรำยงำนผลฯ
3. รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพประจำปี รอบที่ 1 เพื่อตรวจเช็คกับรำยชื่อบุคลำกรจำกข้อมูลรำยชื่อ
กำรเบิกจ่ำยเงินเดือนจำกระบบ MIS กรุงเทพมหำนครของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2560
4. รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพประจำปี 2560 ต่อผู้บริหำรสำนักงำนเขต และติดตำมกำรตรวจสุขภำพของ
บุคลำกรที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ รอบที่ 1 ส่งหลักฐำนกำรตรวจสุขภำพเพิ่มเติม
5. รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพประจำปี รอบที่ 2 เพื่อตรวจเช็คกับรำยชื่อบุคลำกรจำกกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน
จำกระบบ MIS กรุงเทพมหำนครของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ณ วันที่ 1 กันยำยน 2560
6. บุคลำกรของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน รวม 1,917 รำย เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพจำนวน 1,880 รำย
คิดเป็นร้อยละ 98.07
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 42 (ถนอม ทองสิมำ) ให้ควำมอนุเครำะห์ตรวจสุขภำพประจำปีสำหรับลูกจ้ำง

ชั่วครำวของสำนักงำนเขต
2. สำนักงำน ก.ก. เวียนแจ้งกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดในช่วงต้นปีงบประมำณ
ทำให้สำนักงำนเขตมีเวลำในกำรวำงแผนกำรดำเนินกำร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. สำนักงำนเขตบำงขุนเทียนมีบุคลำกรในสังกัดจำนวนมำก เนื่องจำกพื้นที่รับผิดชอบมีขนำดใหญ่
และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 16 โรงเรียน และในช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคม – สิงหำคม 2560 มีกำรย้ำย
และบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชครูของโรงเรียนในสังกัดหลำยอัตรำ
2. กำรตรวจสุขภำพเป็นเรื่องเฉพำะตัวบุคคล ไม่สำมำรถบังคับให้ดำเนินกำรได้หำกไม่ได้รับควำมยินยอม
หรือสมัครใจ
3. บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตบำงขุนเทียนส่วนหนึ่งมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง
เป็นต้น ซึ่งคนที่มีโรคประจำตัวดังกล่ำวจะต้องไปพบแพทย์และรับยำประจำอยู่แล้ว จึงเห็นว่ำกำรตรวจสุขภำพ
ประจำปี เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น
4. ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคม – สิงหำคม 2560 มีบุคลำกรของโรงเรียนทีบ่ รรจุแต่งตั้งใหม่ยังไม่ผ่ำน
กำรทดลองกำรปฏิบัติรำชกำรและยังไม่ได้รับสิทธิเบิกจ่ำยตรง ไม่สะดวกในกำรไปตรวจสุขภำพประจำปี
เพรำะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร และปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสอนนักเรียน ทำให้ไม่มีเวลำที่จะไปพบแพทย์
เพื่อตรวจสุขภำพประจำปี
หลักฐานอ้างอิง :
1. แบบฟอร์ม A สรุปจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจำปี
2. สำเนำเอกสำรหลักฐำนกำรตรวจสุขภำพประจำปีของบุคลำกร
3. สำเนำแบบกำรจ่ำยเงินเดือนจำกระบบ MIS กรุงเทพมหำนครของสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2560 และสำเนำแบบกำรจ่ำยเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกเงิน
อุดหนุนรัฐบำล (แบบ 4109) ประจำเดือน กันยำยน 2560
4. หนังสือสำรวจรำยชื่อ ควำมต้องกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกรสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
5. หนังสือประสำนสถำนพยำบำลในพื้นที่
6. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ

