รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

สานักงานเขตบางขุนเทียน

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางขวัญตา แช่มช้อย
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 0066

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

1. การวางแผน

ร้อยละ

12

ผลงาน

1 2
≤60 70

3
80

4 5
90 100

รายละเอียดผลการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตบางขุนเทียนและคณะทางาน
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สานักงานเขตบางขุนเทียน
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนฯ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดมความคิดเห็นในการจัดทาแผน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
สานักงานเขตบางขุนเทียน
- โครงการ/กิจกรรมกาหนดสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาและ
ภารกิจของหน่วยงาน ตอบสนองต่อการ
พัฒนาพื้นที่ สนับสนุนตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
และยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา กทม.
- ตัวชี้วัดสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ กทม.
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักงานเขตบางขุนเทียน ระบุข้อมูลทั่วไป
1

สภาพปัญหา สถานการณ์ ตัวชี้วัดและ
ค่าเปูาหมาย
- มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ
และส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
- มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- อยู่ระหว่างสรุปผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักงานเขตบางขุนเทียนเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
- นาตัวชี้วัดที่สนับสนุนการพัฒนาในมิติที่
2-4 บรรจุไว้ในแผนฯ

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

4

- บันทึกตัวชี้วัดตามแผนฯ ครบถ้วน
ในระบบติดตามประเมินผลโครงการ
(Daily Plans)
- รายงานความก้าวหน้าต่อเนือ่ งเป็น
รายไตรมาส
- และติดตามความก้าวหน้ารายงาน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
โดยพิมพ์จากระบบฯ

3. การติดตามและประเมินผล

4

- บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในระบบฯ
จานวน 85 โครงการ มีรายละเอียดครบถ้วน
- รายงานผลความก้าวหน้าเป็นประจา
ทุกเดือน

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

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

12
4
4

รวม

20

2

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 80)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดภารกิจจากการเจรจาตกลง
(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการ
ดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(4) X 100
(3)

1

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2556

ร้อยละ 22

ร้อยละ 25.38

115.36

2
3

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา
ร้อยละความสาเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานเขต
ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

100
100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

111.11

4
5

3

(1)
ลาดับที่

6
7

(2)
ตัวชี้วัด

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตเพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กาหนด)
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษีตามประมาณการที่สานักการคลัง
กาหนดไว้

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการ
ดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(4) X 100
(3)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 47.50

47.50

ร้อยละ 80

ร้อยละ 130.70

163.38
รวมคะแนน

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน 7 ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
ร้อยละ 22
อันตรายที่คัดแยกจาก
(17.54 ตันต่อปี)
แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2556
(ผลผลิต)
ปริมาณปีฐาน
พ.ศ. 2556
จานวน
14.38 ตันต่อปี

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 25.38
(18.03 ตันต่อปี)

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากแหล่งกาเนิด
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

- ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ดาเนินการจัดเก็บจาก
สถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561
จานวน 18.03 ตัน
- ดาเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายในกลุ่มเปูาหมาย ด้วยการนัดเวลาทิ้งเวลา
เก็บขยะมูลฝอยอันตราย ทุกวันที่ 1 และ 15
ของเดือน และจัดเก็บเพิ่มเติมกรณีมูลฝอยอันตราย
มีปริมาณมากก่อนเวลานัดหมาย ดังนี้
1. ห้างสรรพสินค้า จานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2
- ห้างบิ๊กซี พระราม 2
2. หมู่บ้านจัดสรร จานวน 6 แห่ง ได้แก่
- Pruksa Ville สะแกงาม-พระราม2
- CASA Premium
- สราญสิริ ท่าข้าม-พระราม 2
- พฤกษ์ลดา 2
- Zerene
- นุราสิริ ท่าข้าม-พระราม 2
5

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

3. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูล
ฝอยในชุมชน จานวน 7 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนหลวงพ่อขาว
- ชุมชนนายเจียก
- ชุมชนสายสัมพันธ์
- ชุมชนวัดนาคสี่บาท
- ชุมชนบางกระดี่หมู่ 2
- ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์
- ชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 1
4. ชุมชนพื้นที่เขตบางขุนเทียน จานวน 52 ชุมชน
5. สถานที่ท่องเที่ยวเขตบางขุนเทียน จานวน 5 แห่ง
- จุดชมวิวปุาชายเลนบางขุนเทียน
- ศูนย์เรียนรู้ปุาชายเลนบางขุนเทียน
- ท่าขึ้นเรือแพขวัญใจ
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน
- สวนประชาบวรนันท์ (สวนสาธารณะ)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(บางขุนเทียน)
7. สถานีบริการน้ามันเชลล์ จานวน 1 แห่ง
ตามโครงการความร่วมมือสถานีบริการน้ามัน
6

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กลุ่มเปูาหมายในการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการคัดแยก
2. ประชาชนตื่นตัวในการร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การดาเนินงานได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ปัญหา อุปสรรค
– ไม่มี หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการดาเนินการลดปริมาณมูลฝอยและการนากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Google Drive ของสานักสิ่งแวดล้อม
ตามแบบ SWM2 แบบรายงานการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
2. รูปภาพกิจกรรม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับ
การเฝูาระวังและตรวจตรา

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1. โครงการรักษาความปลอดภัยในการดาเนิน
- จัดทาแผนเฝูาระวังและตรวจตรา
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน รวม
2. โครงการตรวจตรา และตรวจสอบกล้องวงจร จานวน 15 จุด ประกอบด้วย
ปิด (CCTV) พื้นที่เสี่ยงภัย
- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่อการ
3. โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน
เกิดอาชญากรรม จานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด
4. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทางาน
ของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดเสี่ยงภัย
จานวน 1 ครั้ง/วัน/4 จุด
- ดาเนินการปรับสภาพแวดล้อม
จุดเสี่ยงภัย ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
- ปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวก
ด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/ 7 จุด
- จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจาทุกเดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม
2561
8

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟู านครหลวง การเคหะแห่งชาติ
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. แผนการเฝูาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
2. โครงการ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จในการ
ร้อยละ 100
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานเขต

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

กิจกรรมตามแผนปูองกันและแก้ไข
1. จัดทาแผนปฏิบัติการเตรียมการปูองกันปัญหาน้าท่วม
ปัญหาน้าท่วมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ประจาปี 2561 รายงานแผนฯ ให้สานักการระบายน้าแล้ว
โดยมีซอยทั้งหมด 132 ซอย 173,834 เมตร มีแผนงานล้าง
53 ซอย 54,227 เมตร มีค-ู คลองที่รับผิดชอบ 133 คลอง
234,063 เมตร มีการดูแลประจา 95 คลอง 176,183 เมตร
มีแผนงานเปิดทางน้าไหล 38 คลอง 57,880 เมตร
2. รายงานผลการทาความสะอาด/ลอกท่อระบายน้า
ผ่านเว็บไซต์ของสานักการระบายน้า (แบบ สนน.01)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 โดยในเดือน
พฤษภาคม 2561 มีผลร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ได้ร้อยละ 100 รวมผลงานทั้งหมด 54,227 เมตร
ประกอบด้วย
- แผนงานล้าง สนข. ดาเนินการเอง 30 ซอย 28,137 เมตร
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- แผนงานล้าง จ้างเหมา 23 ซอย 26,090 เมตร
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพัก 7 แห่ง
3. รายงานผลการขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้าไหล
ผ่านเว็บไซต์ของสานักการระบายน้า (แบบ สนน.02) ตั้งแต่
10

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

เดือนตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 โดยเปิดทางน้าไหล
โดยแรงงานของหน่วยงาน 38 คู-คลอง 57,880 เมตร
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. แรงงานเขตดาเนินการทาความสะอาดท่อระบายน้า และเปิดทางน้าไหล
2. การจ้างหมาเอกชนดาเนินการทาความสะอาดท่อระบายน้า
ปัญหา อุปสรรค
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสานึกในการรักษาความสะอาดของท่อระบายน้า และคูคลอง มักทิ้งขยะลงท่อระบายน้าและคูคลอง ทาให้ท่อระบายน้าอุดตั น และคูคลองตื้นเขิน
เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้า ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะน้าท่ วมขัง กรณีฝนตกหนักทาให้เกิดน้าท่วมง่าย
หลักฐานอ้างอิง
1. แผนปฏิบัติการเตรียมการปูองกันปัญหาน้าท่วม ประจาปี 2561
2. รายงานผลการทาความสะอาด/ลอกท่อระบายน้า ผ่านเว็บไซต์ของสานักการระบายน้า (แบบ สนน.01)
3. รายงานผลการขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้าไหลผ่านเว็บไซต์ของสานักการระบายน้า (แบบ สนน.02)
4. สรุปรายงานผล
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ร้อยละความสาเร็จในการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคระดับดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

สถานประกอบการอาหารกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
263 ราย แบ่งเป็น
- สถานที่จาหน่ายอาหารจานวน 180 แห่ง
- ซูเปอร์มาร์เก็ต จานวน 5 แห่ง มินิมาร์ท
จานวน 54 แห่ง
- ตลาดประเภทที่ 1 จานวน 4 แห่ง ตลาดประเภทที่ 2
จานวน 20 แห่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดีทั้งหมด จานวน 263 ราย

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. มีโครงการสนับสนุน คือ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
2. ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร/ รับหนังสือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ไปยืมอ่านแล้วมาสอบประเมินผลความรู้
ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สานักงานเขต หรือสถานที่ที่สานักงานเขตบางขุนเทียนจัดอบรมระยะสั้นแล้วสอบประเมินผลความรู้ ทาให้มีผู้ได้รับบัตรผู้สัมผัสอาหารมากขึ้น
ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ประเมินสถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร เพื่อรับปูายอาหารปลอดภัย
3. รถเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบคุณภาพอาหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สานักงานเขตบางขุนเทียนจะได้รับการสนับสนุนรถตรวจสอบคุณภาพอาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เดือนละ 2 ครั้ง
4. กองสุขาภิบาลอาหาร สานักอนามัย สนับสนุนเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น Test-Kit และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2)
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5. สถาบันอาหาร ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างอาหารในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ทางห้องปฏิบัติการ
6. กองสุขาภิบาลอาหาร สานักอนามัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร ปีละ 1 ครั้ง ณ สานักงานเขตบางขุนเทียน
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561
7. บุคลากรของฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตบางขุนเทียน จัดอบรมระยะสั้น และประเมินความรู้ตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุง เทพมหานคร
ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร ณ สถานประกอบการเป็นการดาเนินการเชิงรุก
8. บุคลากรฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานที่ และเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร และตรวจความสะอาด
ของอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2)
ปัญหา อุปสรรค
1. มีภารกิจงานราชการอื่นๆ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้
2. บุคลากรไม่เพียงพอ
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการ
2. ภาพถ่าย
3. เอกสารรายชื่อสถานที่จาหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ที่ได้รับมอบปูายรับรองอาหารปลอดภัย
4. เอกสารรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้สัมผัสอาหาร
5. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ทุกเดือน
6. สรุปรายงานผลสถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
กิจกรรมดูแลและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ดาเนินการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครทั้งหมด
จานวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนข้างสถานีวิทยุ
เพื่อการศึกษา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนหลวงพ่อขาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนเพชรทองคา
4. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนสามัคคี
5. ศูนย์พัฒนาเด็กพิพิธพัฒนโสภณ (วัดปทีปพลีผล)
ชุมชนหมู่บ้านวงแหวนทวีสุข
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ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ไม่มี
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
2. ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนสานักงานเขตบางขุนเทียน
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครประจาเขตบางขุนเทียน
4. แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
5. ภาพถ่ายการตรวจเยี่ยมและให้คาแนะนา และการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กฯ จากคณะกรรมการฯ
6. สรุปรายงานผล
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กาหนด)
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 47.50 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
สามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วย
ยุวกาชาด
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
หมายเหตุ เกณฑ์ที่กาหนดใน
โรงเรียน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
ประจาปี พ.ศ. 2561 หน้า 125
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
- ประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10
6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
7. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกัน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ได้มีการวัดประเมินผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3-4
กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการทดสอบของสานักงานเขต
บางขุนเทียน ร้อยละความสาเร็จใน
ระดับป.6 เท่ากับ 90.0 และระดับ ม. 3
เท่ากับ 5.0 เฉลี่ยคะแนนเขตเท่ากับ
47.50
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต
10. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
11. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
12. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
13. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแล
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
14. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
15. ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
16. ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีทบทวน
คาปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร
17. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้าเป็น เล่นน้าได้
ปลอดภัย
18. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

19. ค่าใช้จ่ายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
20. ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
21. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
22. ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)
23. ปรับปรุงโรงเรียนวัดกาแพง
24. ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
25. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางกระดี่
26. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบารุง
27. ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี
(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
28. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบารุง
29. ปรับปรุงถังน้าใต้ดินของอาคารเรียน
จานวน 5 โรงเรียน
30. ปรับปรุงโรงเรียนวัดกาแพง
31. ปรับปรุงโรงเรียนวัดกก
32. ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

18

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีแนวทางวิธีการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมพัฒนาการศึกษา (โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มพูนความรู้ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET))
4. นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล เป็นปัจจัยบวกสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักเรียนขาดความตระหนัก ความใส่ใจและให้ความสาคัญกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET น้อย
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ การได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากครอบครัว /ปัญหาครอบครัว การพักอาศัยอยู่กับญาติทาให้ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียน
หลักฐานอ้างอิง
1. รายละเอียดโครงการที่สนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. รูปภาพกิจกรรม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
1. สานักงานเขตบางขุนเทียนได้มีการดาเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 โดยสอนเสริมแบบ
เข้มให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว แต่เนื่องจากนักเรียนยังขาดความตระหนัก ความใส่ใจ และให้ความสาคัญกับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน O-NET น้อย
2. สานักการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตบางขุนเทียนได้ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET แต่เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน การได้รับการเอา
ใจใส่ดูแลจากครอบครัว/ปัญหาครอบครัวส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และความสามารถของนักเรียน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดภารกิจจากการเจรจาตกลง
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการแจ้งการ
ประเมินภาษีตามประมาณการ
ที่สานักการคลังกาหนดไว้

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ 130.70 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกาหนด
จัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร จานวน 225,160,000 บาท ดาเนินการจัดเก็บภาษี
ทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31
สิงหาคม 2561 รวมเป็นเงิน 294,283,822.89 บาท
คิดเป็นร้อยละ 130.70 ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เป้าหมาย
200,000,000.00 บาท
ยอดจัดเก็บ
270,363,640.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ 135.18
2. ภาษีบารุงท้องที่
เป้าหมาย
3,050,000.00 บาท
ยอดจัดเก็บ
3,055,886.46 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100.19
3. ภาษีป้าย
เป้าหมาย
22,110,000.00 บาท
ยอดจัดเก็บ
20,864,295.93 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.37
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ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ประชาชน
2. กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
3. บุคลากร
ปัญหา อุปสรรค
ภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้มีการเลิกกิจการจานวนมาก และมีการผ่อนชาระภาษีมากขึ้น อีกทั้งทาให้มีจานวนหนี้ค้างภาษีและค้างยื่นแบบฯ เพิ่ มมากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง
1. เปูาหมายการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประมาณการจัดเก็บที่สานักการคลังกาหนด)
2. แบบรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีฯ (แบบ สนค.01)
3. โครงการ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธนพร หนูมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของความสาเร็จของการก่อหนี้ ผูกพัน 1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.1
5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. จัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณีวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : e-market) วิธีคัดเลือก หรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน 33 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. จัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding) ณ วันที่ 10
กันยายน 2561 จานวน 9 รายการ ได้รับการยกเว้นจากผลการอุทธรณ์ จานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
3. เงินกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เนื่องจากมีการเปลี่ยนกฏหมายจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2561 ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ
หลักฐานอ้างอิง :
สรุปรายละเอียดการก่อหนี้ผูกพัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชือ่ ผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธนพร หนูมา
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6
7
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

2.1.2

7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 31.67 สรุปผลการเบิกจ่าย
รายไตรมาส ดังนี้
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 18.54 จากค่าเปูาหมายที่กาหนด
ร้อยละ 30.29 = 5 คะแนน
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 31.67 จากค่าเปูาหมายที่กาหนด
ร้อยละ 52.29 = 5 คะแนน
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 56.43 จากค่าเปูาหมายที่กาหนด
ร้อยละ 73.29 = 2 คะแนน
4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 78.27 จากค่าเปูาหมายที่กาหนด
ร้อยละ 96.00 = 5 คะแนน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561)
5. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบกลาง ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 80.91

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
23

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ
หลักฐานอ้างอิง :
ข้อมูลในระบบ MIS2
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธนพร หนูมา
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
0.4 0.8 1.2 1.6
2
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

2.1.3

2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ โดยจะสามารถทราบผลว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (อานาจผู้ว่าฯ)
ในเดือนกันยายน 2561
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
ไม่มี
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธนพร หนูมา
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + - 1 คะแนนการจัดทางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง
1 2 3 4
5
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

2.2.1

3

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
จัดทางบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และส่งงบการเงิน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ซึ่งสามารถส่งได้ทันเวลาและถูกต้องครบถ้วน (ตามเกณฑ์ให้ส่งภายใน 30 พ.ย. 60)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. การบันทึกบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. การบันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
สาเนาหนังสือส่งกองบัญชี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และปลัดกรุงเทพมหานคร
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจาปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธนพร หนูมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 7639
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
1
2
3
4
5
ที่ทาได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

2.2.2

3

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
จัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ 2560 และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งสามารถส่งได้ทันเวลาและถูกต้องครบถ้วน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ได้รับข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
กับเจ้าหน้าที่บัญชี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
สาเนาหนังสือส่งกองบัญชี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และปลัดกรุงเทพมหานคร
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชือ่ ตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายมนตรี ชมนา
เบอร์โทรศัพท์ : 5806 - 7
ตาแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางขวัญตา แช่มช้อย
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง
≤ 80
85
90
95
100
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

2.3

5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สานักงานเขตบางขุนเทียนได้จัดทาคาสั่ง ที่ 487/2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสานักงานเขตบางขุนเทียน และคาสั่ง ที่ 517/2560
ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
สานักงานเขตบางขุนเทียน และคาสั่งที่ 324/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 แก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสานักงานเขตบางขุนเทียน (เฉพาะราย)
2. สานักงานเขตบางขุนเทียนนาตัวชี้วัดมิติที่ 1 จานวน 15 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561
ของหน่วยงานมาดาเนินการค้นหา ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงของตัวชี้วัดมาตรการ (ตาราง SR 1)
3. นาโครงการสนับสนุนตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงสูงสุด 3 ลาดับ มาจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์ม
SR2 ประกอบด้วย
3.1 โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในฝุายทะเบียน สนับสนุนตัวชี้วัด ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝุายทะเบียน
3.2 กิจกรรมตามแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขต สนับสนุนตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขตฝุายโยธา
28

3.3 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สนับสนุน
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
4. ส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 จานวน 2 ครั้ง ภายในกาหนด ดังนี้
ครั้งที่ 1 ส่งรายงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2 ส่งรายงานวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ครั้ง
5. ดาเนินการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานของการจัดการความเสี่ยงแต่ละตัวชี้วัดตามตาราง SR 1 และเอกสาร
หลักฐานประกอบการดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง แบบฟอร์ม SR 2 ส่งสานักงานตรวจสอบภายใน
ภายในเดือนกันยายน 2561
6. อยู่ระหว่างจัดทารายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2) เพื่อส่งสานักงานตรวจสอบภายใน
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสนใจในการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน โดยมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บ่อยครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการและร่วมกันบริหารจัดการ
ให้การจัดทาความเสี่ยงเป็นไปตามเปูาหมาย และเจ้าหน้าที่ทุกฝุายให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งสานักงานเขตบางขุนเทียน ที่ 487/2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสานักงานเขตบางขุนเทียน
2. คาสั่งสานักงานเขตบางขุนเทียน ที่ 517/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสานักงานเขตบางขุนเทียน
3. คาสั่งสานักงานเขตบางขุนเทียน ที่ 324/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 แก้ไขคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสานักงานเขตบางขุนเทียน (เฉพาะราย)
4. รายงานผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2 ครั้ง พร้อมแบบฟอร์ม SR 1
และ SR 2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
5. แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 ของหน่วยงาน (เฉพาะมิติที่ 1)
6. เอกสารหลักฐานประกอบการดาเนินการตามแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชือ่ ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายภาณุมาศ จานงค์จีนารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 5806 - 7
ตาแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่วงเอี่ยม
ตาแหน่ง : พนักงานสถานที่ บ1
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับ
≤6 6.25 6.5 6.75 7
แจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

3.1

7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จานวน 2,727 เรื่อง ดาเนินการแก้ไขตามขั้นตอนที่กาหนดเสร็จสิ้น
2,727 เรื่อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การสรุปเรื่องร้องเรียนคงค้างและติดตามผลการดาเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ฝุายที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียนภายในกาหนด
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
2. สรุปเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (1555)
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุนทรี วงศ์ชารี
เบอร์โทรศัพท์ : 5838-9
ตาแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชานาญการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวปาหนัน เวฬุวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 5828-9
ตาแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ร้อยละ) 90 95 100 105 110
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

3.2

7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตบางขุนเทียน ดาเนินการรักษารอบหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารและการแก้ไขปัญหาชุมชนเขต
บางขุนเทียน (ปีงบประมาณที่ดาเนินการ 2559) โดยฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยเพิ่มช่องทางในการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย
และได้รับความรู้ต่างๆ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านแอพพิเคชั่น Line “ชุมชนบางขุนเทียน”
โดยมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน 1 เครือข่าย รวมจานวนสมาชิก 161 คน สมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย
ชุมชนเขต จานวน 52 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ จานวน 11 แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน จานวน 4 แห่ง
สรุปผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. ตัวชี้วัดร้อยละ 90 ของปัญหาชุมชนที่ได้รับแจ้งทางไลน์ที่ได้รับการแก้ไข
- ผลการดาเนินงาน มีปัญหาที่ได้รับแจ้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561 รวม 103 เรื่อง
แก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
2. ปัญหาที่ดาเนินการแก้ไขไม่มีการ้องเรียนซ้า/แจ้งซ้า
- ผลการดาเนินงาน ไม่มีการร้องเรียนซ้า/แจ้งซ้า
3. สมาชิกเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านไลน์ อย่างน้อยร้อยละ 90
- ผลการสารวจความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.99 คิดเป็นร้อยละ 99.80
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ดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน
โดยฝุายการศึกษา ประกอบด้วย
1. ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ จานวน 880 คน โดยได้ดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561
2. สารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนหลังจากครูได้ทากิจกรรมเยียมบ้
่ านนักเรียนแล้ว สรุปความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.13
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในโรงเรียน โดย
กลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังนี้
3.1. กิจกรรมประชุมครู เพื่อชี้แจงแนวทางในการเยี่ยมบ้านนักเรียนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านต่างๆและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
3.2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองทราบ และร่วมกันหาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
3.3. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างมีความสุข
3.4. กิจกรรมโครงการ เช่น กีฬา to Be Number one/รณรงค์ยาเสพติด ค่ายต่างๆ/ชุมนุม/ศิลปะตนตรีบาบัดเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม เกี่ยวกับสารเสพติด มาโรงเรียนสาย ติดเกม ขาดระเบียบวินัย เป็นต้น
4. สรุปการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในโรงเรียน
โดยมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียนทั้งสิ้น 267 คน คิดเป็นร้อยละ 30.34 ของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 โรงเรียน หลังจากการดาเนินการโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน พบว่า
นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางดีที่ขึ้น 171 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมในโรงเรียน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารและการแก้ไขปัญหาชุมชนเขตบางขุนเทียน
1.1 กาลังคนในการดาเนินการ
1.2 แอพพลิเคชั่น Line
1.3 โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
2. โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน
2.1 สานักงานเขตบางขุนเทียนได้สร้างความตระหนัก ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเห็นความสาคัญ
ของการบริหารด้านการดูแลนักเรียนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษา
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ
2.3 คณะครูให้ความร่วมมือในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทั้งทางด้านการเรียน/พฤติกรรมในด้านต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนและได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ตรงกับความต้องการ
2.4 ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน ผู้ปกครอง
และคณะครูผู้ดูแล ในการที่นาข้อมูลเหล่านั้นมาสนับสนุน /ส่งเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ช่วยเหลือ
และจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
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อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน
1. ครูบางท่านไม่มีพาหนะในการเดินทาง จึงทาให้ไม่สะดวกในการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. สถานที่บ้านของนักเรียนอยู่ห่างไกลกัน จึงทาให้การเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งได้จานวนจากัด เพราะใช้เวลา
ช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียน/ในวันหยุด
3. เวลาครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนบางครั้งไม่พบผู้ปกครองเพราะยังไม่กลับจากการทางาน นักเรียนต้องอยู่ในบ้าน
โดยลาพัง และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์น้อย โดยไม่มีข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ปกครอง (ในกรณีนี้ ครูประจาชั้น
จึงได้ติดต่อผู้ปกครองทางโทรศัพท์ )
4. ผู้ปกครองมีเวลาตอบแบบสอบถาม/เล่าถึงปัญหาและพฤติกรรมนักเรียนในเวลาที่จากัด เนื่องจากผู้ปกครอง
บางท่านได้ทางานในเวลากลางคืน
5. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางอย่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เท่าที่ควรเนื่องจากมีช่วงเวลาที่จากัด เช่น
การติดเกม สมาธิสั้น เป็นต้น
6. นักเรียน 1 คน มีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่าง ทาให้การแก้ปัญหาได้ไม่ครบทุกปัญหา
หลักฐานอ้างอิง : สรุปรายงานผล
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารและการแก้ไขปัญหาชุมชนเขตบางขุนเทียน
1.1 Line “เพื่อนบางขุนเทียน”
1.2 สรุปปัญหาที่รับแจ้งทางกลุ่มไลน์ชุมชนบางขุนเทียน ประจาเดือน
1.3 แบบสรุปความพึงพอใจ
1.4 แบบรายงานผล
2. โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน
2.1 แบบสารวจความพึงพอใจ
2.2 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.3 แบบติดตามการดาเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน
2.4 ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน
2.5 เอกสารสรุปรายงาน
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รั บบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางขวัญตา แช่มช้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 5806-7
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.3
6

1

2

ผลการดาเนินงาน

3

4

คะแนนที่ได้

5
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
กองงานผู้ตรวจ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทาการสารวจความพึงพอใจประเด็นต่างๆ
โดยทาการสารวจความพึงพอใจ ณ สานักงานเขตบางขุนเทียน จานวน 2 ครั้ง สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม
ของสานักงานเขตบางขุนเทียน ค่าเฉลี่ย 4.377
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.155
- ประเด็นสารวจความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.361
- ประเด็นสารวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.925
- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทุกสานักงานเขตอยู่ที่ 4.350 คะแนน สานักงานเขตบางขุนเทียน
มีค่าต่าว่าอยู่ 0.195 คะแนน
- ข้อเสนอแนะ คือ ควรจดทาปูายสื่อสารทางเข้าที่จอดรถให้ชัดเจน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.598
- ประเด็นสารวจความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.656
- ประเด็นสารวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.519
- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทุกสานักงานเขตอยู่ที่ 4.330 คะแนน สานักงานเขตบางขุนเทียน
มีค่าสูงกว่าอยู่ 0.268 คะแนน
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ไม่มี
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อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายชูเกียรติ วงศ์จันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 0066
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ ≤60
70
80
90
100
เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.1
5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สานักงานเขตบางขุนเทียน ดาเนินการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนงานที่ขอรับการ
ประเมินจานวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
1.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีสาระสาคัญที่แตกต่างไปจาก
พระราชบัญญัติเดิม และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีความซับซ้อนยุ่งยาก อาจจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต ) ฝุายโยธา
1.2 การยักยอกเงิน (เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ) ฝุายรักษาความสะอาดฯ
1.3 การยักยอกเงิน (เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยยังชีพเพียงไม่กี่คน
จึงรับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ จัดเตรียมข้อมูล
วางแผนเส้นทาง จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมเงิน และนาส่งเงิน ซึ่งมีโอกาสที่จะยักยอก
เงินค่าธรรมเนียมหรือเงินเบี้ยยังชีพไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนาส่งเงินล่าช้า) ฝุายเทศกิจ
และจัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตจากฝุายที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งรายงานผลการดาเนินการให้สานักงาน ก.ก. ตามที่กาหนด
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3. ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดผลสาเร็จของการจัดการความเสี่ยง
ด้านการทุจริตตามที่กาหนด
4. ดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
3. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4. มีการตรวจสอบควบคุมอีกชั้นหนึ่ง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนบริหารความเสี่ยงฯ ฝุายโยธา
1. คาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝุายโยธา
2. คาสั่งมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)
3. หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รายงานการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจฯ พร้อมภาพถ่าย
5. ภาพถ่ายการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
6. สรุปแนวทางการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตบางขุนเทียน
2. แผนบริหารความเสี่ยงฯ ฝุายรักษาความสะอาดฯ
1. รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561
2. สมุดคุมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
3. คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
4. แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
5. คาสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่สอบทานการเก็บเงิน การรวบรวมเงิน ลแะการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
6. คาสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบฝุายรักษาความสะอาดฯ
7. รายงานการประชุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม2 ครั้ง พร้อมภาพถ่าย
3. แผนบริหารความเสี่ยงฯ ฝุายเทศกิจ
1. รายงานผลการจัดเก็บค่าปรับ ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561
2. สาเนาใบเสร็จ
3. สมุดคุมใบเสร็จ
4. คาสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการตรวจทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน
และการนาเส่งเงิน
5. แผนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
6. รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวปิยธิดา ไหมทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 5818 - 9
ตาแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภั ย
60 70
80 90 100
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่ วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.1
3

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. ส่งข้าราชการในหน่วยงาน จานวน 18 คน ประกอบด้วย ข้าราชการฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2 คน
ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน จานวน 16 คน (โรงเรียนละ 1 คน) เข้าร่วมประชุมชี้แจง
ตัวชี้วัดที่สานักอนามัยจัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกลาง
2. จัดทาโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 และส่ง
สาเนาแผนงาน โครงการรวมของสานักงานเขตบางขุนเทียนให้สานักอนามัยเรียบร้อย เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2561
3. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของสานักงานเขต
บางขุนเทียน จานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และครั้งที่2 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 )
4. ทุกส่วนราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน จานวน 2 ครั้ง
5. การดาเนินการตามแผนงาน โครงการของทุกส่วนราชการของสานักงานเขตบางขุนเทียน ดังนี้
5.1 ทุกส่วนราชการได้จัดทาข้อปฏิบัติ แนวทางการทางานว่าด้วยปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
1) งานตรวจเอกสาร ฝุายการคลัง
2) งานฉีดพ่นสารเคมีกาจัดยุง ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
3) งานอานวยความสะดวกด้านการจราจร ฝุายเทศกิจ
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4) งานเปิดทางน้าไหล ฝุายโยธา
5) งานสูบสิ่งปฏิกูล ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
6) งานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝุายปกครอง ฝุายการศึกษา
ฝุายทะเบียน ฝุายรายได้ และโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
7) งานจัดการเรียนการสอน งานกิจกรรมกีฬาสี งานเดินรณรงค์ งานประกอบปรุงอาหาร งานตัดแต่งหญ้า
และต้นไม้ของนักการภารโรง งานซ่อมบารุง และงานปรับสภาพแวดล้อม โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
8) งานจัดการเรียนการสอน งานพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ และงานประกอบปรุงอาหาร โรงเรียน
วัดบางกระดี่
9) งานจัดการเรียนการสอน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ โรงเรียนวัดกาแพง โรงเรียนแก้วขาทับอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดแสมดา โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โรงเรียนวัดเลา โรงเรียน
วัดหัวกระบือ โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนวัดบัวผัน โรงเรียนวัดประชาบารุง โรงเรียน วัดกก และโรงเรียน
วัดสะแกงาม
5.2 ทุกส่วนราชการมีการนาข้อปฏิบัติไปใช้ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทางาน
5.3 ทุกส่วนราชการได้จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ซึ่งประกอบด้วย
1) หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ครั้ง
2) สาเนาข้อปฏิบัติ แนวทางการทางานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน รวมทั้งการดาเนินการเพื่อจัดทาข้อปฏิบัติฯ
3) หลักฐานที่แสดงให้เห็นการดาเนินการตามข้อปฏิบัติ เช่น ภาพถ่ายพร้อมคาอธิบาย
4) แบบประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม
5.4 ทุกส่วนราชการ รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้อานวยการเชต/ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ของหน่วยงาน รายงานผลในภาพรวมให้ผู้อานวยการเขตบางขุนเทียนทราบ
7. สานักงานเขตบางขุนเทียน ส่งผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ในภาพรวมให้สานักอนามัย เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2561
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานระดับเขต เขตบางขุนเทียน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าส่วนราชการมีความสาคัญในการผลักดันให้ตัวชี้วัดสาเร็จ
2. คณะทางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับเขต เขตบางขุนเทียน
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัยฯ ของส่วนราชการ มีความสาคัญในการผลักดันให้การดาเนินงาน
ในส่วนราชการสาเร็จ
3. สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานักอนามัย สนับสนุนสื่อความรู้ต่างๆ และเป็นหน่วยงานที่จัดประชุม
เพื่อชี้แจงตัวชี้วัด และจัดประชุมเพื่อให้ความรู้บุคลากรฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีว อนามัย ให้สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมาย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ภารกิจเร่งด่วนอื่นๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน
2. งบประมาณ เนื่องจากโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว ไม่มีงบประมาณ ทาให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ทั้งในการจัดประชุม และไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของส่วนราชการให้มีความปลอดภัย
39

หลักฐานอ้างอิง :
1. โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นโครงการ
รวมของหน่วยงาน
2. ภาพถ่าย
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับเขต
เขตบางขุนเทียน
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับ เขต
เขตบางขุนเทียน
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับเขต
เขตบางขุนเทียน จานวน 2 ครั้ง พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
6. แฟูมงานของส่วนราชการ ประกอบด้วย
1) หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ครั้ง
2) สาเนาข้อปฏิบัติ แนวทางการทางานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
รวมทั้งการดาเนินการเพื่อจัดทาข้อปฏิบัติฯ
3) หลักฐานที่แสดงให้เห็นการดาเนินการตามข้อปฏิบัติ เช่น ภาพถ่ายพร้อมคาอธิบาย
4) แบบประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม
5) รายงานผลการดาเนินการให้ผู้อานวยการเขต/ผู้อานวยการโรงเรียน ทราบ
7. เอกสารการรายงานผลในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
8. สาเนาหนังสือส่งผลการดาเนินการในภาพรวมให้สานักอนามัย
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานเขตบางขุนเทียน
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศิริลักษณ์ แคนเภา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2416 0066
ตาแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ 50
60
70
80
90
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.2
2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรของสานักงานเขตบางขุนเทียน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรของสานักงานเขตบางขุนเทียน
3. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย
3.1 กิจกรรมเต้นแอโรบิคออกกาลังกายทุกวันพุธและพฤหัสบดีของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561
เป็นต้นไป
3.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การควบคุมอาหาร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นกิจกรรม
ต่อเนื่อง 5 ครั้ง ประกอบด้วย
1) การตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้เรื่อง น้าตาลเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง โดยนายแพทย์
เจริญ ฉันทวานิช ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 8 และ 15 มีนาคม 2561
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 3 และผู้ที่สนใจ จานวน 202 คน
2) กิจกรรมฝันดี ฝันร้าย กิจกรรมรักสุขภาพและการตั้งเปูาหมายสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรมีความสนใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จานวน 42 คน
3) กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกาลังกายในกลุ่มออฟฟิศซินโดรม โดยนักวิทยาศาสตร์
การกีฬา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกาลังกาย เมื่ อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากร
มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จานวน 42 คน
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4) การตรวจสุขภาพครั้งที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลกับครั้งแรก และอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ
ความเครียดและอุปสรรคในการออกกาลังกาย และแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้ผลและยั่งยืน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีค่า BMI
อยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 3 และผู้ที่สนใจ จานวน 42 คน
5) พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง จานวน 38 คน
4. ผลการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในสานักงานเขตบางขุนเทียน โดยมีบุคลากรที่ได้รับ
การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายครบทั้ง 2 ครั้ง จานวน 1,843 คน แบ่งเป็น
4.1 กลุ่มผอม
จานวน 106 คน คะแนนเฉลี่ย 4.35 ค่าร้อยละของคะแนน 86.98
4.2 กลุ่มปกติ
จานวน 612 คน คะแนนเฉลี่ย 5 ค่าร้อยละของคะแนน 100
4.3 กลุมอ้วนระดับ 1 จานวน 344 คน คะแนนเเฉลี่ย 4.06 ค่าร้อยละของคะแนน 81.28
4.4 กลุมอ้วนระดับ 2 จานวน 556 คน คะแนนเเฉลี่ย 4.06 ค่าร้อยละของคะแนน 81.26
4.5 กลุมอ้วนระดับ 3 จานวน 225 คน คะแนนเเฉลี่ย 4.32 ค่าร้อยละของคะแนน 86.35
สรุปร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในสานักงานเขตบางขุนเทียน
คะแนนเฉลี่ย 4.32 ค่าร้อยละของคะแนน 86.35
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา) ให้การสนับสนุนบุคลากรในการตรวจวัดค่า BMI
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสุขภาพ
และเป็นวิทยากรให้ความรู้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. บุคลากรของหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
2. บุคลากรยังต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
หลักฐานอ้างอิง :
1. แบบฟอร์ม A แบบรายงานค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) ของบุคลากรในหน่วยงาน
2. แบบฟอร์ม B แบบรายงานค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) ของบุคลากรในหน่วยงาน
(จาแนกตามค่าดัชนีมวลกาย)
3. แบบฟอร์ม C แบบสรุปร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
4. สาเนาแบบการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เงินค่าจ้างประจา เงินค่าจ้างชั่วคราวจากระบบ MIS
กรุงเทพมหานคร และแบบรายละเอียดเงินเดือนครู ณ วันที่ 1 กันยายน 2561
5. เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการกิจกรรม/โครงการ
6. หลักฐานต่างๆ ที่สามารถแสดงเหตุผลของผู้ที่ไม่ได้วัดค่าดัชนีมวลกาย
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