รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สานักงานเขตบึงกุ่ม

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักงานเขตบึงกุ่ม
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 1

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวพัชรี อินสว่าง
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-3647349

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

1 2 3 4 5
20 40 60 80 100

ผลการดาเนินงาน : ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 30) และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)
ส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 30)
องค์ประกอบ
1. การวางแผน

ร้อยละ
14

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

6

3. การติดตามและประเมินผล

10

ผลงาน

รายละเอียดผลการดาเนินการ

ผลการประเมิน : (สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก)
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

1. กาวางแผน
2. การแปลงแผนไปสู่กาปฏิบัติ

3. การติดตามแลประเมินผล

รวม

คะแนนทีไ่ ด้

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 70)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
(1)
ลาดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

1

-จานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการ
เกิดอาชญากรรม
-ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการ
ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
- การสารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยง
อันตรายและจัดทาแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูา
แสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
- ร้อยละของความสาเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนที่กาหนด
การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด

อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

2 ครั้ง/วัน/จุด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95

1 แผน

1 แผน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 87

87 X 100 = 108
80

3

อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง

3

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

2 X 100 = 100
2
100 X 100 = 125
80

2

3
4

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)
2 X 100 = 100
2
95 X 100 = 118
80
1 X 100 = 100
1

คะแนน
เต็ม
3
3
3

3

คะแนน
ที่ได้

(1)
ลาดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

5

-การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่
สาธารณะ
-การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่เขต
-ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการ
มีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ
-จานวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

อย่างน้อย 1 จุด

1 จุด

เดือนละ 1 ครั้ง

12 ครั้ง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 97

อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

2 ครั้ง/วัน/จุด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 97

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน

1 ครั้ง/วัน

ร้อยละ 16

รอผลจาก สสล.

6

7
8

9
10

-ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษ
มีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
จานวนครั้งของการปฏิบัติงานของเทศกิจใน
การกวดขันปูายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่
แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556
- มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เมื่อเปรียบกับปี
พ.ศ. 2556
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/
สวนหย่อม)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการดาเนินงานศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)
1 X 100 = 100
1
12 X 100 = 100
12
97 X 100 = 121
80
2 X 100 = 100
2
97 X 100 = 121
80
1 X 100 = 100
1

คะแนน
เต็ม
3

3

3

ร้อยละ 4
ร้อยละ 100
(ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.)
25 ไร่
ร้อยละ 80

28 ไร่

28 X 100 = 112
25

3

ร้อยละ 85

85 X 100 = 106
80

3

คะแนน
ที่ได้

(1)
ลาดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด

11

ผลสาเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขต
1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
(SMART School)
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของ
ประเทศ
ร้อยละของบ้านหนังสือในพื้นที่เขตบึงกุ่มที่มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมีมุม
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดาเนินมาตรการปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพ
โภชนา
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ
ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ

12
13
14
15

16

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป

3.88

ตั้งแต่ 8.00 คะแนนขึ้นไป

11.62

ร้อยละ 100

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

คะแนน
เต็ม

3.88 X 100 = 129
3.00
11.62 X 100 = 145
8.00

3

ร้อยละ 100

100 X 100 = 100
100

3

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

100 X 100 = 125
80

3

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

3

ร้อยละ 60

ร้อยละ 100

100 X 100 = 125
80
100 X 100 = 166
60

ร้อยละ90

ร้อยละ 90

90 X 100 = 100
90

3

3

คะแนน
ที่ได้

(1)
ลาดับ
ที่
17

(2)
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเปูาหมายที่
กรุงเทพมหานครประมาณการไว้

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 87

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)
87 X 100 = 125
85
รวมคะแนน

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน....17.......ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน

คะแนน
เต็ม
3

คะแนน
ที่ได้

ตัวชี้วัดงานเประจาพื้นฐาน
(1)
ลาดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)
100 X 100 = 100
100
80 X 100 = 100
80

คะแนน
เต็ม

1

ร้อยละพื้นที่รกร้างในพื้นที่เขตลดลง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2

ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การเป็นเครือข่ายเฝูาระวังเหตุอาชญากรรม
พื้นที่เขตบึงกุ่ม
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ประจาปี พ.ศ. 2560
ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่ที่
อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวนครั้งของการรายงานผลการดาเนินงาน
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่
รับผิดชอบ
จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพมีความรู้ตามที่กาหนด
ความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายต่อกิจกรรม
การปูองกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ ฝุายทะเบียน สานักงานเขตบึงกุ่ม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

100 X 100 = 100
100

3

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

3

12 ครั้ง

12 ครั้ง

100 X 100 = 100
100
12 X 100 = 100
12

4 กิจกรรม

5 กิจกรรม

3

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95

5 X 100 = 125
4
100 X 100 = 125
80
85 X 100 = 106
80
95 X 100 = 118
80

3
4
5
6
7
8
9

3
3

3

3
3
3

คะแนน
ที่ได้

(1)
ลาดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

10

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี
ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูล
บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่กาหนด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

11
12

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)
100 X 100 = 125
80
95 X 100 = 118
80
100 X 100 = 125
80
รวมคะแนน

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน....12.......ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน

คะแนน
เต็ม
3
3
3

คะแนน
ที่ได้

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. - จานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยง
ภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

อย่างน้อย 2
ครั้ง/วัน/จุด

- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม

ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2 ครั้ง/วัน/จุด 1. โครงการรักษาความสงบ 1. ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด
ของประชาชน (ตรวจตู้เขียว)
ร้อยละ 95
2. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาต่อการออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อ
การเกิดอาชญากรรม

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
2. - การสารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซม มีแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซม
พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทาแผน ไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ ไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่าง
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย ภัยหรือเสี่ยงอันตรายที่มี
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
ทีม่ ีข้อมูลครบถ้วนและ
ข้อมูลครบถ้วนและจัดส่ง
จัดส่งภายในเวลาที่กาหนด
ภายในเวลาที่กาหนด
- ร้อยละของความสาเร็จใน
การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาแสง
สว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนที่กาหนด

ร้อยละ 80
(เปูาหมาย 150 ดวง)

ร้อยละ 87
(ดาเนินการได้ 131 ดวง)

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
- รายงานผลการดาเนินการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมจัดทาแผนการ ดาเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูา
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาแสง แสงสว่างได้ทั้งหมด 131 ดวง
สว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ จากเปูาหมาย 150 ดวง
เสี่ยงอันตราย

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
3. การซักซ้อมการปฏิบัติการ
ตามแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและด้านความมั่นคง

เป้าหมาย
อย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี

ผลสาเร็จ
2 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมซักซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัย
และอพยพหนีไฟในอาคารสานักงานเขต
บึงกุ่ม
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ดาเนินการซักซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ดาเนินการจัดการซักซ้อมฯ ที่สานักงานเขต
จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4. ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมี
ระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยและ
ระบบอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยตามที่
กฎหมายกาหนด

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายงานการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยฯ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย
และระบบอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย
จานวน 15 อาคาร ครบถ้วน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
5. -การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ใน
พื้นที่สาธารณะ

เป้าหมาย
อย่างน้อย 1 จุด

ผลสาเร็จ
1 จุด

-การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต

1 ครั้ง/เดือน

12 ครั้ง

2. ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 97

3. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ
ของสานักงานเขตบึงกุ่ม

-ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่
สาธารณะ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. โครงการรณรงค์ ไม่ทิ้ง ไม่จับ 1. จัดให้มีจุดกวดขัน จานวน 1 จุด บริเวณ
ไม่ปรับ
หน้าสันติอโศก

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
6. –จานวนครั้งของการตรวจพื้นที่
กวดขันพิเศษ

เป้าหมาย
อย่างน้อย 2
ครั้ง/วัน/จุด

ผลสาเร็จ
2 ครั้ง/วัน/จุด

-ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการ
ตรวจจุดกวดขันพิเศษ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 97.75

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการจุดกวดขันพิเศษ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ
2 ครั้ง/วัน/จุด และสารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุด
กวดขันพิเศษ

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
7. จานวนครั้งของการปฏิบัติงานของ
เทศกิจในการกวดขันปูายผิดกฎหมายใน
ที่สาธารณะ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง/วัน

ผลสาเร็จ
1 ครั้ง/วัน

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการตรวจสอบปูายโฆษณาที่ผิด
กฎหมายในที่สาธารณะ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขัน
จัดเก็บการติดตั้งปูายผิดกฎหมาย
ในที่สาธารณะทุกวัน อย่างน้อย 1
ครั้ง/วัน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
8. - ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
ที่คัดแยกที่แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

เป้าหมาย
ร้อยละ 16

- มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง
เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ร้อยละ 4

ผลสาเร็จ
รอผลจาก
สสล.

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
2. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเปูาหมาย โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
3.โครงการชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย
4. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของรถเก็บขนมูลฝอยทิ้งนอกเวลาในถนนสายหลัก
สายรอง ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
5. โครงการเขตบึงกุ่มร่วมใจกาจัดไขมันอย่างถูกวิธี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไขมันจาก
แหล่งกาเนิด
6. โครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อ
นากลับมาใช้ประโยชน์และลดปริมาณ
มูลฝอยจากแหล่งกาเนิด
7. โครงการวันอาทิตย์รีไซเคิลนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บ
“สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่”

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ความร่วมมือของประชาชนและชุมชนในเขตบึงกุ่ม
ปัญหา อุปสรรค
อัตราการขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและประชากรแฝง
หลักฐานอ้างอิง
แบบสรุปรายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกและนากลับมาใช้ใหม่
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รายงานผลผ่านระบบ Google
Drive ของสานักสิ่งแวดล้อม ตาม
แบบรายงานตัวชี้วัดบูรณาการ
(SMM1-7)

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

9. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
(สวนสาธารณะ/
สวนหย่อม)

ร้อยละ 100
(ตามที่ตกลง
ร่วมกับ สสล.)
25 ไร่

28 ไร่

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. โครงการบารุงรักษาปรับปรุง พื้นที่สีเขียว จานวน 11 แห่ง เนื้อที่ 28 ไร่
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1. สวนหย่อมโรงเรียนอนุบาลแช่มเสริม จานวน 3 ไร่
2. การสารวจและรายงานการเพิ่ม
2. ข้างทางถนนประดิษฐ์มนูธรรมตัดแยกถนนประเสริฐ
พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี
มนูกิจ จนวน 48.21 ตารางวา
ของกรุงเทพมหานคร
3. เกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจตั้งแต่ลารางบางเตยถึง
3. การรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียว
แยกถนนเกษตร-นวมินทร์ จานวน 2 ไร่ 2 งาน
เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของ
47.79 ตารางวา
กรุงเทพมหานคร
4. สวนหย่อมหน้าหมูบ่ ้านโครงการบิชแกลเลอเรีย
จานวน 98.32 ตารางวา
5. สวนหย่อมหมู่บ้านโครงการทาวน์พลัส จานวน 1 ไร่
3 งาน 86.20 ตารางวา
6. สวนหย่อมหน้าบริษัทสยามเกมส์ จานวน 2 ไร่ 3 งาน
59.49 ตารางวา
7. สวนหย่อมภายในโครงการหมู่บ้าน THE CONNECT
จานวน 2 ไร่ 3 งาน
8. สวนหย่อมในโรงเรียนสายสุดา จานวน 4 ไร่ 1 งาน
9. บ้านก้ามปู จานวน 4 ไร่ 3 งาน
10. สวนภายในโครงการ GOLDEN TOWN จานวน 3 ไร่
2 งาน
11. สวนภายในโครงการบ้านสวนนวมินทร์ โครงากร1,2
(ซอยประเสริฐมนูกิจ) จานวน 2 ไร่

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือน สถานประกอบการ ที่รกร้าง ให้มีการปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
ปัญหา อุปสรรค
การขอใช้พื้นที่เอกชน/หน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่กรุงเทพมหานคร
หลักฐานอ้างอิง
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

10. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ดาเนินงานศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออกมครอบครัวและ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน

ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 85.87 1.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
และแก้ไขปัญหาหนี้สิน
โครงการประกอบ
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพเสริมสร้าง
รายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
4. ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า
เผชิญหน้า เผชิญหนี้
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
6. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
7. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดทคโนโลยีการเกษตร
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญและ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
10. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2560-9 เมษายน 2560 จานวน 8
ครัง้ ๆ ละ 100 คน รวม 800 คน
กิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย
การตรวจสุขภาพทางการเงินน สอนทาบัญชี
รายรับ-รายจ่าย มอบกระปุกออมสิน เล่านิทาน
ปลูกฝังการออม วาดภาดระบายสีเกี่ยวกับการ
ออมแข่งขั้นตอบคาถามชิงรางวัล เล่นเกมให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการออมเงินและปัญหา
หนี้สิน ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์
- ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม
- ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
ณ ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี 53
- ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
ณ ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณประสิทธิ์ 1
- ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
ณ ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์
- ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
ณ หมู่บ้านสหกรณ์
- ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
ณ หมู่บ้านปัฐวิกรณ์

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

11. ผลสาเร็จในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ตั้งแต่ระดับ 3.00
มาตรฐาน (SMART School)
ขึ้นไป
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ 8.00
ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขต
คะแนนขึ้นไป
เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

ผลสาเร็จ

3.88
11.62

โครงการที่สนับสนุน
1.ค่าใช้จ่ายในการประชุม
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต
8. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
9. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร
10. ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
12. ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
13. ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว
14.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
15. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน
โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตบึงกุ่ม
ได้ดาเนินการตาม
โครงการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว

หมาย
เหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
16. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้าเป็นเล่นน้าได้ปลอดภัย
17. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ
การเรียนรู้
18. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
19. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ
20. ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย
21. ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา
22. ปรับปรุงโรงเรียนคลองลาเจียก
23. ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
24. ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมา ผลสาเร็จ
โครงการที่
ย
สนับสนุน
12. ร้อยละของบ้าน
ร้อยละ ร้อยละ 1. โครงการ
หนังสือในพื้นที่เขตบึงกุ่มที่ 100
100 ครอบครัวรักการ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
อ่าน
การอ่าน และมีมุมความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมตามโครงการ จานวน 5 ครั้งๆ ละ 80 คน รวมเป็น 400 คน จัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559-21 มกราคม 2560 กิจกรรมโครงการฯ
ประกอบด้วย กิจกรรมในการอ่านหนังสือให้ฟังและตอบคาถาม การทาการ์ดอวยพร
รูปสัตว์และสิ่งของต่างๆ การทากระปุกออมสิน การทาสิ่งประดิษฐ์จากจานกระดาษ
การให้ความรู้ในการใช้ห้องสมุด การเล่านิทานพระมหาชนก การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชา เช่น โครงการในพระราชดาริฯ พระราชกรณียกิจ ฯลฯ ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บ้านหนังสือเคหะนวมินทร์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บ้านหนังสือนวลจันทร์
- ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บ้านหนังสือนวลจันทร์
- ครั้งที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ บ้านหนังสือเคหะนวมินทร์
- ครั้งที่ 5 วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ บ้านหนังสือนวลจันทร์

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
13. ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครดาเนินมาตรการปูองกัน
โรคอ้วนและภาวะทุพโภชนา

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
ร้อยละ 100 1.กิจกรรมมาตรการปูองกันโรคอ้วน
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โตรงการ รายงานผลการดาเนินการ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินกิจกรรมตามมาตรการปูองกัน
โรคอ้วนและภาวะทุพโภชนา ครบทั้ง ๘
โรงเรียนในสังกัด และรายงานผลการ
ดาเนินการในสานักอนามัยทราบ ครบ
ทั้ง ๔ ไตรมาส

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

14. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 100 1. โครงการกรุงเทพฯ ดาเนินการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดยุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เขตปลอดยุงลาย
ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปูองกันและเฝูาระวังโรค
ไข้เลือดออกแก่กลุ่มเปูาหมาย โดยดาเนินการครบทั้ง 4
กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 มีการสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เป็นประจาทุกเดือน
- กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- กิจกรรมที่ 3 มีการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะโรค
- กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ปุวยได้รับการควบคุมโรคภายใน
24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ได้รับการสนับสนุนทราบกาจัดลูกน้ายุงลาย โลชั่นกันยุง จากสานักอนามัย เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามโครงการฯ
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

15. ร้อยละความสาเร็จใน
การส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี

ร้อยละ 60

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 1. โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจา พ.ศ. 2560
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษใน
อาหาร รวมทั้งตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และ
โรงเรียนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม และส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารในสถาน
ประกอบการในพื้นที่เขตบึงกุ่ม เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดอบรมของ
ส่วนกลางหรือวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สถานประกอบการใน
พื้นที่ได้รับปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานฯ จานวน 164 แห่ง จาก
ทั้งหมด 164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
16. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
หรือสารพิษ

เป้าหมาย
ร้อยละ90

ผลสาเร็จ
ร้อยละ90

โครงการที่สนับสนุน
1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจา พ.ศ. 2560
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและ
สารพิษในอาหาร และตรวจวิเคราะห์สารกาจัดศัตรูพืชใน
ผักสด รวมทั้งตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต
มินิมาร์ท และโรงเรียนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

17. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตาม
เปูาหมายที่กรุงเทพมหานคร
ประมาณการไว้

ร้อยละ 85

ร้อยละ 87 1. โครงการเร่งรัดจัดเก็บ
รายได้สู่ความเป็นเลิศ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษีและสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชน เช่น การแจกแผ่นพับ ฯลฯ
2. มุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้าง
มาตรฐานความพึงพอใจมากที่สุดในการบริการ
- สามารถจัดเก็ฐภาษีเพิ่มจากฐานภาษีเดิมตามสถิติ
การจัดเก็บภาษี
- จัดเก็บภาษีได้ใกล้เคียงกับเปูาหมายที่
กรุงเทพมหานครกาหนด

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
1. พื้นที่เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สีเขียว ส่วนใหญ่เป็นแหล่งพักอาศัยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
2. สภาพปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่า ทาให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดกาลังทรัพย์ที่จะมาชาระภาษี
3. มีการรื้อถอน ดัดแปลงอาคารโรงเรือนในพื้นที่จานวนมาก ทาให้ค่าภาษีลดลง
หลักฐานอ้างอิง
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ของภาษี 3 ประเภท
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดงานเประจาพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละพื้นที่รกร้างในพื้นที่เขต
ลดลง

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่รก
ร้างเพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
ภาพถ่ายการดาเนินงาน แผนการปฏิบัติงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงพื้นที่รกร้างในพื้นที่เขตตามแผนปฏิบัติงานที่
กาหนด

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80
ความเข้าใจในการเป็นเครือข่ายเฝูา
ระวังเหตุอาชญากรรม
พื้นที่เขตบึงกุ่ม

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 80 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายเฝูาระวังเหตุ
อาชญากรรม พื้นที่เขต
บึงกุ่ม

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
ภาพถ่าย แบบทดสอบก่อน-หลัง การอบรม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จัดอบรมเครือข่ายเฝูาระวังเหตุอาชญากรรม พื้นที่เขต
บึงกุ่ม โดยกลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบอาชีพขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการปฏิบัติงานตามแผน
ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
พื้นที่เขต
บึงกุ่ม ประจาปี พ.ศ. 2560

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 1. แผนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่
เขตบึงกุ่ม ประจาปี พ.ศ.
2560
2. ขุดลอกลารางนาปุา จาก
หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ถึง
คลองบางเตย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1. ดาเนินการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในคลอง 4 คลอง
5,405 เมตร
2. ดาเนินการเก็บวัชพืชและผักตบชวา จานวน 24 แห่ง
ความยาว 23,921 เมตร
3. ดาเนินการล้างทาความสะอาดท่อระบายน้าโดยจ้าง
เหมา ความยาว 36,726 เมตร
4.ดาเนินการล้างทาความสะอาดท่อระบายน้า โดย
แรงงานเขต ความยาว 10,000 เมตร
5. จ้างเหมาขุดลอกลารางนาปุา จากหมู่บ้านสุวรรณ
นิเวศน์ถึงคลองบางเตยแล้วเสร็จ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- บุคลากรของสานักงานเขตมีความพร้อม มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทาให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2560 ที่กาหนดไว้
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
- แผนการเตรียมความพร้อมการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ประจาเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560
- รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4. ร้อยละของการลงจุดแสดง
ตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคาร และตาแหน่งของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจา
บ้าน

ร้อยละ ๑๐๐

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ ๑๐๐ 1.กิจกรรมการลงจุดแสดง ฝุายโยธา สานักงานเขตบึงกุ่มได้ดาเนินการลงจุดแสดง
ตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี ตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร พร้อม
การก่อสร้างอาคาร
รายงานให้กับสานักผังเมือง ทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
เรียบร้อยแล้ว
2. กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตาแหน่งอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจาบ้านที่บ้าน

ฝุายทะเบียน สานักงานเขตบึงกุ่ม ได้ดาเนินการลงจุด
แสดงตาแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้านที่
บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจา
บ้านของสานักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) พร้อม
รายงานให้กับสานักผังเมืองทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
เรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสานักงานเขตคันนายาว มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตและเจ้าหน้าที่ของสานักผังเมืองได้ติดต่อประสานกันในการปฏิบัติงาน ทาให้ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. แบบรายงานการลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
2. แบบรายงานการลงจุดแสดงตาแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจาบ้าน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5. จานวนครั้งของการ
12 ครั้ง
รายงานผลการดาเนินงาน
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
ตรอก ซอย ในพื้นที่
รับผิดชอบ

ผลสาเร็จ
12 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บารุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่ง
สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน
2. ปรับปรุงซอยแยกนวมินทร์ 70 แยก
11-2 (ซอยเงินนาค) จากซอยนวมินทร์
70 แยก 11-2-3 ถึงสุดทางสาธารณะ
3. ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 133
4. ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 88 แยก 4
จากซอยนวมินทร์ 88 แยก 4 ถึงสุด
ทางสาธารณะ
5. ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 33
จากประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐ์
มนูธรรม

ฝุายโยธา ได้ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย
ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังนี้
1.ซ่อมแซมบารุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่ง
สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน
2. ปรับปรุงซอยแยกนวมินทร์ 70 แยก 11-2 (ซอยเงิน
นาค) จากซอยนวมินทร์ 70 แยก 11-2-3 ถึงสุดทาง
สาธารณะ
3. ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 133
4. ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 88 แยก 4 จากซอยนวมินทร์
88 แยก 4 ถึงสุดทางสาธารณะ
5. ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 33 จากประเสริฐมนูกิจ
ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- บุคลากรของสานักงานเขตคันนายาว มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทาให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
- การรายงานผลการงาน เดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560
- สัญญาจ้างเหมา
- ใบรายงานผลการควบคุมงาน
- ใบตรวจรับการจ้างงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

6. จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนและ 4 กิจกรรม
ส่งเสริมการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬาของประชาชน

ผลสาเร็จ
5 กิจกรรม

โครงการที่สนับสนุน
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและ
ลานกีฬา
2. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการออกกาลังกาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ฝุายพัฒนาชุมขนฯ สานักงานเขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมที่
สนับสนุนุและส่งเสริมการออกกาลังกาย จานวน 5
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา
2. กิจกรรมและการดาเนินงานสโมสรกีฬา
3. กิจกรรมออกกาลังกายแอโรบิค
4.กิจกรรมฝึกอบรมกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
5.กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลรอบคัดเลือกทีมตัวแทน
สานักงานเขต

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการลานกีฬา และเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรลานกีฬา
ปัญหา อุปสรรค
- สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย เนื่องจากฝนตก
หลักฐานอ้างอิง
- ภาพถ่าย รายงานผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

7. ร้อยละของครูและบุคลากร
ร้อยละ 80
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพมีความรู้ตามที่กาหนด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 100 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม จานวน 8 แห่ง เข้า
การดาเนินงานศูนย์วิชาการ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานศูนย์วิชาการ
เขต
เขตครบถ้วน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
- โครงการ รายงานงานการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

8. ความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมาย
ต่อกิจกรรมการปูองกันและควบคุม
โรคอุจจาระร่วง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85 1.กิจกรรมการปูองกันและ
ควบคุมโรคอุจจาระร่วง

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงเป็น
ประจาทุกเดือน และสารวจความพึงพอใจของประชาชน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
9. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ
ณ ฝุายทะเบียน สานักงานเขตบึง
กุ่ม

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 95 1. โครงการเพิ่มชื่อและ
รายการบุคคลเข้าใน
ทะเบียนบ้านเขต
บึงกุ่ม (ไม่ใช่งบประมาณ)
2. โครงการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนช่องทาง
ด่วนให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
และผู้พิการ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ ภาพถ่าย ผลการดาเนินงาน แบบสารวจความพึงพอใจ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ฝุายทะเบียน สานักงานเขตบึงกุ่ม ดาเนินการดังนี้
1. จัดให้มีช่องทางด่วนสาหรับบริการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชนช่องทางด่วนให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย และผู้พิการ
2. จัดทาโครงการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าไป
ทะเบียนบ้านเขตบึงกุ่ม
และสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นประจาทุก
เดือน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

10. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ร้อยละ 80
อบรมมีความเข้าใจกระบวนการใช้
จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา ปี พงศ. 2560 ในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ฝุายการคลัง
ชั้น 3 สานักงานเขตบึงกุ่ม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน
48 คน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- มีการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่แน่นอน
- ความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
- รายงานผลการอบรมให้ผู้บริหารทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 6708/2269 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
11. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 95

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการภาษีสร้างยิ้ม
พิมพ์ใจ จุดประกายการยื่น
ภาษีประจาปี

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการ แบบสารวจความพึงพอใจ ผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินโครงการบริการด้วยใจ คืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี แล้วเสร็จ
และสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

12. ผลคะแนนการประเมินผลการ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน กทม.ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่กาหนด

80 คะแนน

90 คะแนน

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของสานักงานเขตบึงกุ่ม

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และรายงาน
ผู้บริหารทราบทุกเดือน

หมายเหตุ

นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นโยบายของ ผว.
กทม.
นโยบายที่ 1
“สะอาด”(CLEAN) :
บ้านเมืองสะอาดการ
บริการราชการใส
สะอาด
1.3 คลองปลอด
ผักตบชวา ลดปัญหา
น้าท่วม

เป้าหมาย
1. จัดเก็บมูลฝอยและ
วัชพืชในคลอง 4 คลอง
5,405 เมตร
2. เก็บวัชพืชและ
ผักตบชวา จานวน 24
แห่ง ความยาว 23,921
เมตร
3. ล้างทาความสะอาดท่อ
ระบายน้าโดยจ้างเหมา
ความยาว 36,726 เมตร
4.ล้างทาความสะอาดท่อ
ระบายน้า โดยแรงงานเขต
ความยาว 10,000 เมตร

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชใน แผนปูองกันและแก้ไข
คลอง 4 คลอง 5,405 เมตร
ปัญหาน้าท่วมในพื้นที่เขต
2. เก็บวัชพืชและผักตบชวา
บึงกุ่ม
จานวน 24 แห่ง ความยาว
23,921 เมตร
3. ล้างทาความสะอาดท่อ
ระบายน้าโดยจ้างเหมา ความ
ยาว 36,726 เมตร
4.ล้างทาความสะอาดท่อระบาย
น้า โดยแรงงานเขต ความยาว
10,000 เมตร
5. สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอย
จานวน 100 ตัน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดเก็บมูลฝอยและ
วัชพืชในคลอง 4 คลอง 5,405 เมตร
2. ดาเนินการเก็บวัชพืชและ
ผักตบชวา จานวน 24 แห่ง ความ
ยาว 23,921 เมตร
3. ดาเนินการล้างทาความสะอาดท่อ
ระบายน้าโดยจ้างเหมา ความยาว
36,726 เมตร
4.ดาเนินการล้างทาความสะอาดท่อ
ระบายน้า โดยแรงงานเขต ความยาว
10,000 เมตร

รวมคะแนน หน่วยงานมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายและภารกิจเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 +
ผลดานเนินการสาเร็จตามเปูาหมาย มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน

คะแนน
เต็ม
5

คะแนน
ที่ได้
5

10

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธีรดา ทรัพย์เจริญกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 6284
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระด บคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกฟัน 1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.1
100

ผลการดาเนินงาน
99.06

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
การก่อหนี้ผูกพันตามงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 99.06 ดังนี้
1. ค่าครุภัณฑ์ จานวน 26 รายการ ก่อหนี้แล้วทั้ง 26 รายการ
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 10 รายการ ก่อหนี้แล้วทั้ง 10 รายการ
3. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จานวน 8 รายการ ก่อหนี้แล้วทั้ง 8 รายการ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- มีแนวทางและแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน
- ระบบ MIS 2 ทุกระบบไม่ขัดข้อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือสานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/713 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง การติดตาม
การดาเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธีรดา ทรัพย์เจริญกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 6284
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
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
96

ผลการดาเนินงาน
88.21

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ในภาพรวม ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 87.94%
2. การเบิกจ่ายงบกลาง ประจาปี พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 88.47%
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- มีการกาหนดแผน กาหนดระยะเวลาการดาเนินการทุกขั้นตอนประกอบการเร่งรัดติดตาม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- สภาพดินฟูาอากาศในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนดไว้
หลักฐานอ้างอิง :
- แบบรายงานในระบบ MIS 2 แบบ ง.401 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 29 สิงหาคม
2560

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธีรดา ทรัพย์เจริญกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 6284
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
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
100

ผลการดาเนินงาน
0.08%

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- งบประมาณปี พ.ศ. 260 มียอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 1 รายการ จานวนเงิน 350,000
บาท
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- มีแนวทางและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
หลักฐานอ้างอิง :
- แบบรายงานในระบบ MIS 2 แบบ ข
- หนังสือสานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/01714 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จัดสรร
งบประมาณ

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม
เบอร์โทรศัพท์ : 6284
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทางบการเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง
1
2
3
4
5
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2.1
100

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- จัดทางบการเงินให้เป็นปัจจุบัน และส่งรายงานงบการเงินทันตามเวลาที่กาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านเอกสารการเงินเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทางบการเงิน
- สามารถนาระบบ MIS 2 มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- การยืนยันยอดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับเจ้าหน้าที่พัสดุกับ กองทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุล่าช้า
- การจัดบัญชีด้วยมือทั้งบัญชีย่อยและบัญชีหลักมีปริมาณมาก อีกทั้งยังไม่สามารถทาในระบบ MIS 2 ทาให้
การบันทึกบัญชีและรายงานได้ล่าช้า
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ กท 6708/6869 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานงบการเงินให้
สานักการคลัง

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักงานเขตบึงกุ่ม
ประเภทหน่วยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจาปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธัญญ์นภัส เหมือนต้นเทียน
เบอร์โทรศัพท์ : 6283
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
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
100

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- ส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินให้สานักการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 (ภายในกาหนดเวลา)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนจัดส่งรายงานล่าช้า และไม่ถูกต้อง จึงต้อง
มีการส่งคืนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ กท 6708/2293 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานทรัพย์สิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สานักการคลัง

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวพัชรี อินสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3647349
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90 100
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

2.3

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

5

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานบริหารความเสี่ยงของสานักงานเขตบึงกุ่ม
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ตารางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (SR 1)
4. แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ (SR 2)
5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
6. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ได้รับความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลและจัดส่งรายงานระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจากคณะทางานการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นอย่างดี ทาให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่สานักงานตรวจสอบ
ภายในกาหนด

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ส่วนราชการในสังกัดส่งเอกสารการรายงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด และจัดทาเอกสารไม่ถูกต้อง

หลักฐานอ้างอิง :
1.
2.
3.
4.

คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 377/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ตารางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (ตาราง SR 1)
แผนการจัดการความเสีย่ งของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตาราง SR 2)
หลักฐานการส่งรายงานควบคืบหน้าของการจัดทาบริหารความเสี่ยง
- ครั้งที่ 1 ตามหนังสือสานักงานเขตบึงกุ่มที่ กท 6701/6333 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
- ครั้งที่ 2 ตามหนังสือสานักงานเขตบึงกุ่มที่ กท 6701/2765 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

หลักฐานอ้างอิง :
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
- ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจุฑาทิตย์ วัฒนะธรรมนนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3647349
ตาแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
7
7.25 7.50 7.75 8
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.1

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

8

100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ครบทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 1) การรับเรื่องร้องเรียน 2) การดาเนินการแก้ไข 3)
การรายงานผลโดยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ทุกวัน แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหา และบันทึกรายละเอียดผลการดาเนินการให้สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบ
เรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กาหนด พร้อมส่งรูปถ่าย
การดาเนินการแก้ไขทางอีเมล์ bma.rongtook@gmail.com เรียบร้อย
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เสร็จตามเวลา รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของ
สานักงานเขตบึงกุ่ม และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทาให้การดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวร้องทุกข์
2. แบบสรุปผลการดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
3. แบบสรุปรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดาเนินการ
4. การส่งหลักฐานภาพการดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนทางอีเมล์

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายบรรลือ คล้ายปักษี
เบอร์โทรศัพท์ : 6275
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
90
95 100 105 110
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.2
7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. โครงการสอนอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อชุมชนพึ่งตนเอง (รักษาหรือคงไว้ของโครงการฯ)
1) ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอฝึกอาชีพในชุมชนของเขตบึงกุ่ม จานวน 360 ราย
2) ผู้สนใจฝึกอาชีพได้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 391 คน
3) มีผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพแล้วมาขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
- กลุ่มอาชีพสร้างเศรษฐกิจเพิ่มคุณภาพชีวิตคนจนเมือง
- กลุ่มอาชีพรักษ์บึงกุ่ม
4) สินค้าที่กลุ่มอาชีพและผู้ผ่านการฝึกอาชีพผลิตได้และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนมี 2 ชนิด
- สลัดโรล
- วุ้นแฟนซี
5) แห่งจาหน่ายสินค้าของผู้ผ่านการฝึกอาชีพที่ผลิตชิ้นงานได้
- ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบึงกุ่ม จัดบริเวณหน้าสานักงานเขตบึงกุ่มทุกวันศุกร์ที่เปิดทาการ
- ร้านขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบึงกุ่ม เปิดขายทุกวันทาการบริเวณชั้น 1 สานักงานเขตบึงกุ่ม
- ตลาดนัดหมู่บ้านวังทองวิลเวจ 1
- ตลาดเช้าหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-สิงหาคม 2560 จานวน 40 ครั้ง ดังนี้
- กิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตรทุกวันศุกร์ จานวน 38 ครั้ง
- กิจกรรมวันสงกรานต์สานักงานเขตบึงกุ่ม จานวน 1 ครั้ง
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
จานวน 1 ครั้ง

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
7) จานวนยอดขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย เดือนละ 9,493 บาท/กลุ่ม
8) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.32
2. โครงการธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
1) ผู้ให้ความสนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบเครือข่ายสมาชิกในการนากิ่งไม้ใบไม้มา
แลกเปลี่ยนกับปุ๋ยหมัก จานวน 220 ราย
- เครือข่ายสมาชิกในชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จานวน 38 ชุมชน โดยมีการรับรู้ผ่าน
เครือข่ายการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- เครือข่ายหมู่บ้านและสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย หมู่บ้านสราญรมณ์ หมู่บ้าน
สหกรณ์และบริษัท บุญถาวร สาขานวมินทร์
- เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม จานวน 8 แห่ง
- หน่วยงานราชการในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 50
2) มีเครือข่ายผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ยจัดทาปุ๋ยหมักจากใบไม้กิ่งไม้ด้วยตนเอง เนื่องจากมี
สถานที่ดาเนินการพร้อมสาหรับการทาปุ๋ยหมัก จานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
- หมู่บ้านสหกรณ์
- ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเขตบึงกุ่ม
- หมู่บ้านสราญรมณ์
- บริษัทบุญถาวร สาขานวมินทร์
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ
- โรงเรียนประภาสวิทยา
- วัดสุวรรณประสิทธิ์
-สวนหย่อมทางจักรยานเลียบประดิษฐ์มนูธรรม
-โรงเรียนวัดนวลจันทร์
3) สานักงานเขตบึ งกุ่มสามารถลดปริมาณมูล ฝอยอินทรีย์ (เศษกิ่งไม้ใบไม้)ได้ทั้งหมดโดยกิ่งไม้ใบไม้ที่
จัดเก็บได้ทั้งหมดน าเข้ามาเป็ นวัส ดุดิบสาหรับการผลิ ตปุ๋ยที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวด ล้อม
เขตบึงกุ่ม
4) สามารถลดการซื้อดินผสม (ปุ๋ย) ในรอบปี 2560 ลงได้ร้อยละ 14.29 เมื่อเทียบกับสถิติข้อมูลการ
จัดซื้อดิน ผสม (ปุ๋ ย ) ในรอบปี 2559 (ไม่สามารถลดการจัดซื้อลงได้ร้อยละ 50 เนื่องจากมีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการภารกิจพิเศษเพาะต้นดาวเรือง จานวน 8,900 ต้น เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในพื้นที่
เขตบึงกุ่ม
5) สามารถผลิตปุ๋ยหมักจากมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้สาหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตได้ไม่น้อยกว่า 10
ตัน โดยแบ่งเป็นการแจกจ่ายแก่เครือข่ายสมาชิกที่นาใบไม้มาแลกปุ๋ย และใช้ในภารกิจของศูนย์ก ารเรียนรู้การ
จัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนภารกิจพิเศษเพื่อปลูกดาวเรืองในกระถางยางรถยนต์ จานวน
๓๗๙ กระถาง ตามกิจกรรมเก็บยางรถ (ยนต์) ลดยุง (ลาย) ปลูกดาว (เรือง) ถวายพ่อหลวง
6) สานักงานเขตบึงกุ่ม สามารถผลิตถังหมักปุ๋ยหมักขยะประเภทใบไม้ กิ่งไม้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตปุ๋ยได้
ไม่น้อยกว่า 2 ตัน/ครั้ง/รอบ (2 เดือน) สามารถผลิตปุ๋ยไม้จานวน 5 ตันในระยะเวลา 6 เดือน (ยังไม่ได้มีการ
ทดสอบคุณภาพจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้อ งมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะมากกว่า 6 เดือนในการ
ส่งผลการทดสอบ)

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
7) ประชาชนพึงพอใจกับโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เพราะทาให้ลดปัญหาขยะตกค้างประเภทกิ่งไม้ใบไม้
และได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกใบไม้มาใช้ประโยชน์ โดยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 99.42
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ความใส่ใจของผู้บริหารและความร่วมมือของทุกฝุาย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
โครงการสอนอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อชุมชนพึ่งตนเอง (รักษาหรือคงไว้ของโครงการฯ)
1. โครงการสอนอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อชุมชนพึ่งตนเอง
2. ใบตอบรับชุมชนพร้อมรายชื่อผู้ต้องการฝึกอาชีพ
3. แผนปฏิบัติงานโครงการ
4. หนังสือเชิญวิทยากรฝึกอบรมอาชีพ
5. รายชื่อผู้ฝึกอาชีพในชุมชน
6. แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ
7. ทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
8. การส่งเสริมการขายโครงการเพิ่มตลาดเพิ่มรายได้สร้างพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. รายงานยอดขายประจาเดือน
10. สรุปยอดจาหน่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
โครงการธนาคารกิ่งไม้ ใบไม้ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
1. โครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้
2. รายชื่อเครือข่ายธนาคารกิ่งไม้ใบไม้
3. รายงานผลการดาเนินการโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้
4. รายงานการจัดซื้อปุ๋ยปี 2560 เทียบปี 2559
5. ภาพถ่าย

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวพัชรี อินสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3647349
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ระดับ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.3
5

ผลการดาเนินงาน
4.506

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินการสารวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน
2560
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินการสารวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน
2560
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1
2. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักงานเขตบึงกุ่ม
ประเภทหน่วยงาน :  Line  Staff  Line & Staff
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
มิติที่ : 4
ของกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางอุษา ตรีอุดม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3647349
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5
ร้อยละของผลการดาเนินการตามเปูาหมาย
≤75
80
85
90
95
100
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ น้าหนัก(ร้อยละ)
4.1
5

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
หลักนิติธรรม
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ข้อบังคับที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักงานเขตบึงกุ่ม
2. จัดประชุมคณะทางานฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
3. สรุปรายงานผลการประชุม
4. จัดทาประกาศสานักงานเขตบึงกุ่ม
หลักจริยธรรม
1. จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนา เดือนละ 1 ครั้ง เช่น ใส่บาตรและรับฟังธรรมะจากพระสงฆ์ ทา
ความสะอาดวัด มัสยิด ในพื้นที่เขต
2. จัดทาโครงากรรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดการทุจริตของสานักงานเขตบึงกุ่ม โดยการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ การอบรมข้าราชการและลูกจ้างสานักงานเขตบึงกุ่ม ผ่านการประชุมข้าราชการและลูกจ้างฯ
3. จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม โดยมีกิจกรรมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน 3
รูป ทุกวันศุกร์ และกิจกรรมการฟังพระธรรมเทศนา
4. จัดทาประกาศสานักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง การให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ที่แจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริต
5. จัดทาประกาศสานักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และแจ้งข้อมูลการทุจริต
6. จัดทาประกาศสานักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง มาตรการปูองกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รับชั่น
7. จัดทาข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งให้ สานักงาน ก.ก. ทุกเดือน
8. ข้าราชการ ลูกจ้างร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี โดยยึดหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
มาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
หลักความโปร่งใส
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานเขตบึงกุ่ม และคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. จัดทาสมุดลงทะเบียนสาหรับประชาชนที่มาขอรับข้อมูลข่าวสารเขตบึงกุ่ม
3. ทุกฝุายจัดทากล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในบริเวณที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4. เว็บไซต์ เฟสบุค ของสานักงานเขตบึงกุ่ม
5. จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่อราชการในแต่ละฝุาย
6. สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของสานักงานเขตบึงกุ่ม
หลักการมีส่วนร่วม
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้ประชาชนเข้ามาเป็นร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
3. ทอดแบบแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาด จานวน 100 ชุด
4. เวียนแจ้งประกาศ จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนหากพบพฤติกรรมหรือการกระทาทุจริต
ให้แจ้งผู้บริหารทราบ
หลักความรับผิดชอบ
1. ติดตามผลการปฏิบัติราชการผ่านการประชุมผู้บริหารเขต
2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายไตรมาส
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีและคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2560 ของสานักงานเขตบึงกุ่ม เมื่อันที่ 18 มกราคม 2559
4. จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่มทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน
หลักความคุ้มค่า
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประหยัดน้าของสานักงานเขตบึงกุ่ม
2. แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของสานักงานเขตบึงกุ่ม
3. รณรงค์ประหยัดน้าผ่านสื่อออนไลน์
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
หลักนิติธรรม
1. คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่4740/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
ตรวจสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักงานเขตบึงกุ่ม
2. รายงานการประชุมคณะทางานฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
หลักจริยธรรม
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน

หลักฐานอ้างอิง :
หลักจริยธรรม
2. โครงากรรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดการทุจริตของสานักงานเขตบึงกุ่ม
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
4. ประกาศสานักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง การให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ที่แจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริต
5. ประกาศสานักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และแจ้งข้อมูลการทุจริต
6. ประกาศสานักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง มาตรการปูองกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รับชั่น
7. ภาพถ่ายข้าราชการ ลูกจ้างร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี โดยยึดหลักนิติธรรมและธรร
มาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
หลักความโปร่งใส
1. คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 108/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานเขตบึงกุ่ม และคาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 109/2560 ลงวันที่ 19
เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานเขตบึงกุ่ม
2. สมุดลงทะเบียนสาหรับประชาชนที่มาขอรับข้อมูลข่าวสารเขตบึงกุ่ม
3. ภาพถ่ายกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในบริเวณที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4. ตัวอย่างคู่มือประชาชน
5. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่อราชการในแต่ละฝุาย
6. รายงานผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของสานักงานเขตบึงกุ่ม
หลักการมีส่วนร่วม
1. คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 396/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคลองลาเจียก
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
3. สรุปผลสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาด
5. หนังสือเวียนแจ้งประกาศ เชิญชวนประชาชนหากพบพฤติกรรมหรือการกระทาทุจริต
หลักความรับผิดชอบ
1. คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 6/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560
2. คาสังสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 386/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 192/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามผล
การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
4. รายงานประชุมผู้บริหารเขต
5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายไตรมาส
6. รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่มทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน
หลักความคุ้มค่า
1. แผนปฏิบัติราชการประหยัดน้าของสานักงานเขตบึงกุ่ม
2. คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 396/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการ
ประหยัดน้าของสานักงานเขตบึงกุ่ม
3. รายงานการดาเนินการตามมาตรการและแนวทางลดปริมาณใช้ไฟฟูาของกรุงเทพมหานคร
4. รายงานมาตรการประหยัดน้าของกรุงเทพมหานคร

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

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธารทิพย์ มั่งคั่ง
ตาแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.1
4

ผลการดาเนินงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-3647385

1
60

คะแนนที่ได้

2
70

3
80

4 5
90 100

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และมีการ
แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทางานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานประจาหน่วยงาน
2. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานประจาหน่วยงาน
3. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานประจา
หน่วยงานผ่านการอบรม/สัมมนา/ประชุมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของสานักอนามัย
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ภายในหน่วยงาน
5. ประเมินตนเองตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
6. จัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของหน่วยงาน และนาเสนอผู้บริหารหน่วยงานให้ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- คูม่ ือแนวทางการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสานักงานเขตบึงกุ่ม
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
3. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ของ
สานักงานอนามัย
4. รูปถ่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
5. แบบประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
6. การจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สานักงานเขตบึงกุ่ม
ประเภทหน่วยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวเบญจพร ปานเกิด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3647385
ตาแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี 90 92.5 95 97.5 100
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.2

น้าหนัก (ร้อยละ)
2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- บุคลากรสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี 2560
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
- แบบรายงานการมารับบริการตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร แบบรับรองการตรวจสุขภาพประจาปี
สาเนาใบเสร็จ สาเนาผลการตรวจสุขภาพ

