สวนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 70)
สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร
(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

1

- การสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและ
จัดทําแผนติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
แสงสวางเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
- รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
แสงสวาง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด
- จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิด
อาชญากรรม
- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิด อาชญากรรม

1 แผน

1 แผน

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

รอยละ 80

รอยละ 97.37

121.712

2 ครั้ง/วัน/จุด

3 ครั้ง/วัน/จุด

150

รอยละ 80

รอยละ 89.25

111.562

รอยละ 90

รอยละ 100

111.111

2

3

รอยละ 90 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

3

3

3

3

3

3

-2–
(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

4

การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและ
บรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง

2 ครั้ง/ป

2 ครั้ง/ป

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

5

- จํานวนคลองที่มีการเปดทางน้ําไหลและมีการเก็บ
ผักตบชวาและขยะในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

7 คลอง/ป

7 คลอง/ป

100

รอยละ 80

99.07

123.837

1 ครั้ง/เดือน
(ม.ค.- ส.ค.60
จํานวน 8 ครั้ง)
อยางนอย 1 จุด
เดือนละ 1 ครั้ง

25 ครั้ง

287.5

3

1 จุด
เดือนละ 1 ครั้ง

100
100

3

รอยละ 80

รอยละ 92

115

6

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

7

- การจัดใหมีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆในพื้นที่สาธารณะ
- การจัดใหมีกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธใน
พื้นที่เขต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการมีจุด
กวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

คะแนนเต็ม
3
3

คะแนนที่ได

-3–
(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

8

- จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
- ประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความ
พึงพอใจตอการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับป พ.ศ.2556

2 ครั้ง/วัน/จุด
รอยละ 80

3 ครั้ง/วัน/จุด
รอยละ 91.38

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
150
114.225

รอยละ 16

รอยละ 16.3

102

3

10

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

รอยละ 100
(14 ไร)

114.285

3

11

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร และตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน

รอยละ 100

รอยละ 114.285
(16 ไร 3 งาน
86.50 ตรว.)
100

100

3

12

- รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดเขารวมกิจกรรม(1)
- รอยละของผูเขารวม กิจกรรมมีความรูที่ไดจากการ
เขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น(2)

รอยละ 80
รอยละ 80

95.06
92.41

118.825
115.512

3

9

คะแนนเต็ม
3

คะแนนที่ได

-4–
(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

13

ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขต
1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
(SMART School)
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของประเทศ
รอยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนิน
มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการใน
โรงเรียน
รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

14
15
16

– รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ
การปนเปอนเชื้อโรคหรือสารพิษ
- รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

ระดับ 3.00 ขึ้นไป

ระดับ 3.8

126.666

8.00 คะแนน
ขึ้นไป
รอยละ 80

10.95 คะแนน

136.875

80

100

3

รอยละ 80

รอยละ 100

125

3

รอยละ 90

รอยละ 100

111.11

3

รอยละ 60

รอยละ 81.16

135.27

คะแนนเต็ม

3

คะแนนที่ได

-5–
(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดําเนินงาน

17

รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ (ศูนย BFC)

รอยละ 80

94.12

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)
117.65

18

รอยละของการจัดเก็บภาษีตามเปาหมายที่
กรุงเทพมหานครประมาณการไว

รอยละ 100

รอยละ 104.41

104.41

คะแนนเต็ม
3
3

คะแนนที่ได

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
1. - การสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ
พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผน
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
แสงสวางเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่
เสี่ยงฯ

เปาหมาย
1 แผน
(76 ดวง)

ผลสําเร็จ
1 แผน

- รอยละของความสําเร็จในการ
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ใน
พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด

รอยละ 80
(61 ดวง)

รอยละ 97.37
(75ดวง)

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา - ทําการสํารวจและทําแผนการติดตั้ง
แสงสวางในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2560
อันตราย *
26 แหง จํานวน 76 ดวง

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การรวมมือระหวางกรุงเทพมหานคร และการไฟฟาฯ ในการประสานเพื่อดําเนินการประมาณราคาและติดตั้ง
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
- รายงานการติดตั้งไฟฟาแสงสวางประจําเดือนใหสํานักการโยธา
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) -

- ดําเนินการติดตั้งได 25 แหง 75 ดวง

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
2. - จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด
เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
3 ครั้ง/วัน/จุด 1 โครงการตรวจพื้นที่เสียงตอการ
เกิดอาชญากรรม *

- ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิด อาชญากรรม

รอยละ 89.25

รอยละ 80

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ประชาชน และภาคเอกชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

- ดําเนินการตรวจจุดเสีย่ งภัย จํานวน 9 จุด โดย
การตรวจ ตูเขียวจากเจาหนาที่ทุกวัน วันละ 3 ครั้ง/จุด
โดยมีรายละเอียดตูเ ขียวที่ตรวจและจํานวนครั้ง ดังนี้
1. สะพานลอยคนเดินขามหนาหมูบานโฮมเพลส
ถ.รามคําแหง
2. สะพานลอยหนารร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
3. สะพานลอยคนเดินขามหนาบริษัทมิสทีน
4. ซอยเคหะรมเกลา 72
5. ทางเดินเลียบคลองทับชาง ถ.กาญจนาภิเษก
6. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่ ถ.กาญจนาภิเษก
7. สะพานลอยสามแยกสุเหราซีรอ ถ.กาญจนาภิเษก
8. ซอยกาญจนาภิเษก 21
9. หมูบานสุวรรณพฤกษ ซอยรามคําแหง 118
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 59 - 31 สิงหาคม 60
เปนจํานวนทั้งสิ้น 9,045 ครั้ง

หมายเหตุ

ปญหา อุปสรรค
- ไมมี –
หลักฐานอางอิง
- โครงการ /ปฏิทินการปฏิบัติงาน/คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาที่/บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย/เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่/สมุดควบคุม
การตรวจตูเขียว/เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมภาพถาย เสนอผูอํานวยการเขตทราบทุกเดือน/เอกสารรายงานการสํารวจความพึงพอใจ
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
3. รอยละ 90 ของอาคารเสี่ยงภัยมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

เปาหมาย
รอยละ 90

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ไดรับความรวมมือจากเจาของอาคารในการตรวจสอบ
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
- แบบตรวจอาคาร/ภาพถาย
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) -

-

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย - ตรวจปละ 2 ครั้ง จํานวนอาคารเสี่ยง
และระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ภัยทั้งหมด 11 อาคาร ทุกอาคารมีระบบ
ตามที่กฎหมายกําหนด
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยตามที่
กฎหมายกําหนด

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
4. การซักซอมการปฏิบัติการตาม
แผนปองกันและบรรเทาภัย
ดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง

เปาหมาย
2 ครั้ง/ป

ผลสําเร็จ
2 ครั้ง/ป

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการจัดทําแผนซักซอม
ปองกัน และบรรเทาอัคคีภัย
สาธารณภัย
2. คชจ.เกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. การซักซอมการปฏิบัติตามแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยดานความมั่นคง
(การปองกันและอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม)
1.1 สถานที่ บริษัท โต โย ตา ที บี เอ็น
จํากัด สาขาถนนรามคําแหง เมื่อวันที่ 10
– 11 ตุลาคม 2559 หนวยงานที่ เขารวม
ดําเนินการซักซอม เจาหนาที่ปกครอง
สํานักงานเขตสะพานสูง สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เขต
สะพานสูง เจาหนาที่ สถานีดับเพลิงบาง
กะป พนักงานบริษัท โต โย ตา ที บี เอ็น
จํากัด
1.2 สถานที่ สํานักงานเขตสะพานสูง เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
หนวยงานที่เขารวมดําเนินการซักซอม 1
เจาหนาที่ขาราชการ ลูกจาง ภายใน
สํานักงานเขตสะพานสูง สมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เขตสะพานสูง เจาหนาที่สถานีดับเพลิง
ลาดกระบัง

หมายเหตุ

2. คาใชจาย เกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน งบประมาณ
352000 บาท คาใชจาย ตั้งแต เดือน
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 รวมเปน
เงิน 281600 (คาตอบแทนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน)
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การใหความรวมมือของเจาหนาที่ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และภาคเอกชน / วัสดุอุปกรณทีเกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / งบประมาณ
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
- โครงการ /ภาพถาย / รายงานผลกากรดําเนินงาน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) -

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
5. -จํานวนคลองที่มีการเปดทางน้ํา
ไหลและมีการเก็บผักตบชวาและขยะ
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

เปาหมาย
7 คลอง/ป

ผลสําเร็จ
7 คลอง

- รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

รอยละ 80

รอยละ 99.07

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ใชแรงงานเจาหนาที่ฝายโยธา ดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
- รายงานผลการดําเนินงาน/ภาพถาย/เอกสารประกอบความพึงพอใจฯ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)

-

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมการเปดทางน้ําไหล
(เก็บผักตบชวาและขยะ) *

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
คลองที่ดําเนินการเปดทางน้ําไหล จํานวน
7 คลอง
1. คลองญี่ปุน
2. คลองแยกคลองสะพานสูง
3. คลองวังใหญลาง
4. ลํารางแยกคลองหลอแหล
5. ลํารางขางซอยจักรา
6. ลําลางตาให
7. คลองสะพานสูง

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
6. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big
Cleaning Day

เปาหมาย
1 ครั้ง/เดือน
(ม.ค.- ก.ย.60
จํานวน 9 ครั้ง)

ผลสําเร็จ
23 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรม Big Cleaning Day *

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการตั้งแตเดือน มกราคม 2560
ถึง 31 สิงหาคม 2560 จํานวน 23 ครั้ง
1.วันที่ 15 ม.ค. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดสะพานลอยถนนรามคําแหง
2.วันที่ 10 ก.พ.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)
3.วันที่ 22 ก.พ.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดมัสยิดยามีลุลอิบาดะห
4.วันที่ 10 มี.ค.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดมัสยิดยามีลุลอิบาดะห
5.วันที่ 28 มี.ค.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)
6.วันที่ 18 เม.ย.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดสะพานลอยถนนรามคําแหง
7.วันที่ 19 เม.ย.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดมัสยิดยดารุลมูนีร
8.วันที่ 9 พ.ค.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
9..วันที่ 17 พ.ค.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดมัสยิดกันซูลณันนะฮ
10.วันที่ 23 พ.ค.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดคลองทับชางลาง
11.วันที่ 26 พ.ค.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดหมูบานนักกีฬาแหลมทอง
12.วันที่ 27 พ.ค.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดหมูบานเคหะธานี 4
13.วันที่ 12 มิ.ย.60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาด กวาดลางถนนนักกีฬาแหลม
ทอง (ชวงธนาคารไทยพาณิชยถึงอูรถเมล
สาย 93
14.วันที่ 17 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางลานกีฬาหมูบาน
เคหะธานี 4 ณ ลานกีฬาหมูบานเคหะธานี
4 ถนนราษฎรพมนา
15.วันที่ 20 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางถนนรามคําแหง ณ
ถนนรามคําแหง

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
16.วันที่ 21 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางมัสยิดนูรุลเอี๊ยะหซาน
ถนนหมูบานนักกีฬาแหลมทอง
17.วันที่ 21 มิ.ย60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางพื้นมัสยิดดารุลมูนีร
ถนนมอเตอรเวย
18.วันที่ 6 ก.ค. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดณ วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)
19.วันที่ 20 ก.ค 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางถนนทางเขา
สํานักงานเขตสะพานสูง
ถนนซอยรามคําแหง 118
20.วันที่ 29 ก.ค. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางมัสยิดอัลยุซรอ
(สุเหราซีรอ) ถนนราษฎรพัฒนา
21.วันที่ 11 ส.ค. 60 จดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดลางบริเวณมัสยิดอัลยุซรอ
ถนนราษฎรพัฒนา

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- เจาหนาที่ฝายรักษาความสะอาดฯ พรอมอุปกรณทําความสะอาด เชน ไมกวาด แปรงถูพื้น รถน้ํา
ปญหา อุปสรรค
- การดําเนินงานบางครั้งมักจะมีปญหาเรื่องการจลาจรติดขัด เชน การลางถนน การลางสะพานลอย
หลักฐานอางอิง
- รายงานผลการดําเนินงานประจํา ทุกเดือน ใหผูบริหารฯ ทราบ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
22. วันที่ 23 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางบริเวณมัสยิดเนี้ยมาตุล
อิสลามถนนนักกีฬาแหลมทอง
23.วันที่ 30 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทํา
ความสะอาดกวาดลางบริเวณ มัสยิดนูรุล
เอี้ยะซาน ถนนกรุงเทพกรีฑา

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
7. - การจัดใหมีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ
ในพื้นที่สาธารณะ

เปาหมาย
1 จุด

- การจัดใหมีกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธในพื้นที่เขต

1 ครั้ง/เดือน

- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ
ในพื้นที่สาธารณะ

รอยละ 90

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
1 จุด
1.โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ
เดือนละ 1 ครั้ง ปรับผูทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่
สาธารณะ
1 ครั้ง/เดือน
รอยละ 92

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
กําหนดจุดจับ-ปรับ จํานวน 1 จุด
- จุดกวดขันผูทิ้งสิ่งใดๆ ถูกจับ-ปรับ
จํานวน 1 จุด คือบริเวณปากซอยนักกีฬา
แหลมทอง หมูบานนักกีฬาแหลมทอง
- จัดเจาหนาที่ประจําจุดทิ้งจับ-ปรับ
วันละ 2 นาย เดินเทากวดขันบริเวณ
โดยรอบตั้งแตเวลา 09.00-17.00น.
- รณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่สาธารณะ
ตางๆในเขตสะพานสูง
เดือนละ 1
กิจกรรม
- รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรให
ความรูดานการรักษาความสะอาด โดย
การ ไมทิ้งสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ โดยการ
แจกเอกสารแผนพับ และใชเครื่องขยาย
เสียง
- ดําเนินการตามแผนการรณรงค ไมทิ้ง
ไมจับ ไมปรับ ตามชุมชน หมูบาน เดือน
ละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่เดือนตุลาคม 59 - สิงหาคม 60
ดังนี้
1. วันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริเวณหนา
สวนยูนิลิเวอรหมูบานนักกีฬาแหลมทอง
2. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริเวณ
หนาตลาดหมูบานนักกีฬาแหลมทอง
3. วันที่ 14 ธันวาคม 2559 บริเวณหนา
โรงเรียนศรีพฤฒา
4. วันที่ 18 มกราคม 2560 บริเวณหนา
โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200ป)
5. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 บริเวณหนา
สํานักงานที่ดินประเวศ
6. วันที่ 15 มีนาคม 2560 บริเวณทา
ปลอยรถประะจําทาง สาย 93
7. วันที่ 19 เมษายน 2560 บริเวณหนา
สวนยูนิลิเวอร หมูบานนักกีฬาแหลมทอง
8. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริเวณหนา
ตลาดหมูบานนักกีฬาแหลมทอง

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
9. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริเวณหนา
โรงเรียนศรีพฤฒา
10. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริเวณ
หนาโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200ป)
11. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 บริเวณหนา
สํานักงาน ที่ดิน สาขาประเวศ

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ประชาชน และภาคเอกชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
ปญหาอุปสรรค
- ไมมี –
หลักฐานอางอิง
- โครงการ /ปฏิทินการปฏิบัติงาน/ปฏิทินการรณรงคประชาสัมพันธ/บัญชีพื้นที่กวดขันทิ้งจับ-ปรับ/คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาที่/เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
/สมุดการลงชื่อปฏิบัติงานประจําวัน และสมุดลงชื่อรับการตรวจจากสํานักเทศกิจ/แผนพับประชาสัมพันธไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ/เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมภาพถาย
เสนอผูอํานวยการเขตทราบทุกเดือน/เอกสารรายงานการสํารวจความพึงพอใจ
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
8. – จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่
กวดขันพิเศษ

เปาหมาย
2 ครั้ง/วัน/จุด

- ประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอการ
ตรวจจุดกวดขันพิเศษ

รอยละ 80

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
3 ครั้ง/วัน/จุด 1. โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
รอยละ 91.38

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ประชาชน และภาคเอกชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี –

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- กําหนดจุดกวดขันพิเศษ โดยกําหนด
สถานที่บริเวณหนาโรงเรียนโสมาภา
นุสสรณ ซึ่งมีจุดกวดขันที่รับผิดชอบ
5 จุด ดังนี้
1.ผิวจราจร 2.ปายรถโดยสารประจําทาง
3.สะพานลอยคนเดินขาม 4.ทางมาลาย
5. ตูโทรศัพทสาธารณะ
- จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่โดยให
เจาหนาที่เทศกิจตรวจจุดกวดขัน ผูคา
บริเวณจุดกวดขันพิเศษทั้ง 5 จุด
โดยตรวจ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 21 ครั้ง/
สัปดาห ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 59 - 31
สิงหาคม 60 เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,005
ครั้ง

หมายเหตุ

หลักฐานอางอิง
- โครงการ /ปฏิทินการปฏิบัติงาน/ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่/ เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมภาพถายเสนอผูอํานวยการเขตทราบทุกเดือน
การสํารวจความพึงพอใจ
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
9. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ
กับป พ.ศ.2556

เปาหมาย
รอยละ 16

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รอยละ 13.37 1. กิจกรรมรณรงคสงเสริมการคัด
แยกมูลฝอย
2. คชจ.โครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บขนมูลฝอยอันตราย
4. กิจกรรมการใหบริการจัดเก็บ
ไขมันและสิ่งปฏิกูล
5. โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ
ขยะชิ้นใหญ(ทิ้งของเหลือใช) และ
ขยะอันตราย
6. กิจกรรมการนํากิ่งไมใบไมกลับไป
ใชประโยชน
7. กิจกรรมศูนยการเรียนรูการ
จัดการมูลฝอยโดยชุมชน
8. กิจกรรมการคัดแยกเศษอาหารไป
ทําอาหารสัตว

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ความรวมมือจาก 14 กลุมเปาหมาย
- การคิดคนนําวัสดุที่จัดเก็บไดจากการปฏิบัติงานกลับมาใชประโยชน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ดําเนินการตามแผนการนําขยะไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิด
(เดือน ต.ค.59 - ส.ค.60)
1. การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล 2,055
ตัน
2. การใชประโยชนจากกิ่งไม ใบไม
865.64 ตัน
3. การใชประโยชนจากเศษอาหาร กิ่งไม
และใบไม 892.12 ตัน
4. การบริการจัดเก็บไขมัน จํานวน 345
ลบ.ม. (345 ตัน)
5. การรวบรวมมูลฝอยอันตราย 4,508
กก. (4.5 ตัน)
6. การรวบรวมสิ่งปฏิกูล จํานวน
1,251.50 ตัน
รวมดําเนินการไดทั้งสิ้น 5,534.76 ตัน
คิดเปนรอยละ 13.37

หมายเหตุ

- มียานพาหนะ วัสดุอุปกรณพรอมในการทํางาน
ปญหา อุปสรรค
- ในพื้นที่เขตสะพานสูงมีการเพิ่มของประชากรและประชากรแฝงจํานวนมาก
- ประชาชนทั่วไปยังไมนิยมใชบริการสูบไขมันเนื่องจากมีปริมาณเล็กนอย
- ประชาชนยังไมตระหนักถึงการคัดแยกขยะ และนํากลับไปใชประโยชน
หลักฐานอางอิง
- รายงานจากระบบกูเกิลไดรฟ (SWM 1 ถึง SWM 7 )
- รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมภาพถาย
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) -

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
รอยละ 100
(14 ไร)

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
รอยละ 114.28 1 โครงการบํารุงรักษาปรับปรุง และ ไดดําเนินการรายงานผลการเพิ่มพื้นที่สี
(16 ไร 3 งาน เพิม่ พื้นที่สีเขียว
เขียว ดังนี้
86.50 ตรว.)
1.สวนหยอมหมูบานศิรณี (สวนหมูบาน)
พื้นที่ 50 ตร.วา
2.สวนหยอมหมูบาน THE METRO
ราษฎรพัฒนา 15 (สวนหยอมขนาดเล็ก)
พื้นที่ 2 ไร 5 งาน 30 ตร.วา
3. สวนหยอมหมูบานพฤกษาวิลล 1
(สวนหยอมขนาดเล็ก) พื้นที่ 3 ตร.วา)
4.บริเวณริมทางระหวางซอยรามคําแหง
118 – 120 (ฝงขาเขา) พื้นที่ 50 ตร.วา
5.ซอยรามคําแหง 118 (สวนถนน) พื้นที่
1 งาน 49 ตร.วา
6.สวนหยอมอาร เค ดิ ไอเฟล (สวนหยอม
ขนาดเล็ก) พื้นที่ 3 งาน
7.สวนหยอมหมูบานมัณฑนาพื้นที่ 2 (สวน
หมูบาน) พื้นที่ 4 ไร 2 งาน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
8. สวนหยอมหนาหมูบานมัณฑนา พื้นที่
1 ไร 2 งาน
9. .สวนหยอมหมูบาน the metro
(สวนหยอมขนาดเล็ก) พื้นที่ 49.50 ตร.วา
10. .สวนหยอมราษฎรพัฒนา 15
(สวนหยอมขนาดเล็ก) พื้นที่ 83 ตร.วา
11.หมูบานศิวลี จุดที่ 2 (สวนหยอมขนาด
เล็ก) พื้นที่ 1 ไร 1 งาน 30 ตร.วา
12.เรื่อนไทยรามคําแหง (สวนหยอมขนาด
เล็ก) พื้นที่ 2 งาน 52 ตร.วา
13. .ราษฎรพัฒนา 6 (สวนหมูบาน) 3 ไร
3 งาน 90 ตร.วา
14.รามคําแหง 118 แยก 47 (พื้นที่ไมยืน
ตน) พื้นที่ 1 ไร
15.รามคําแหง 118 แยก 48-1 (ที่ลุม)
พื้นที่ 8 ไร 3 งาน 8 ตร.วา
16.รามคําแหง 118 แยก 46-1 (ที่ลุม)
พื้นที่ 4 ไร 1 งาน 22 ตร.วา

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
17.เกาะกลางถนนรามคําแหงคลองหลอ
แหลถึงแยกมิสทีน (พื้นที่อื่นๆ) พื้นที่ 1
งาน 7 ตร.วา
18.ราษฎรพัฒนา 21 (ที่วาง) พื้นที่ 3 ไร
19.ขางหมูบานสีวลี (ที่วาง) พื้นที่ 30 ไร
20.ราษฎรพัฒนา 21 (ที่วาง) พื้นที่ 3 ไร
21.รามคําแหง 118 แยก 46-5 (ที่วาง)
พื้นที่ 1 ไร 1 งาน 57 ตร.วา
22.รามคําแหง 118 แยก 57 (แหลงน้ํา)
พื้นที่ 2 งาน 33 ตร.วา
23.ตรงขามหมูบานลัดดารมย รามคําแหง
118 แยก 44 (ที่ลุม) พื้นที่ 5 ไร
24.หลังแมนชั่น รัตนพร แมนชั่น
รามคําแหง 118 แยก 6 (ที่ลุม) พื้นที่ 4 ไร
1 งาน 2 ตร.วา
25.ถนนรามคําแหง 118 แยก 53 (พื้นที่
ไมยืนตน) พื้นที่ 2 ไร 2 ตร.วา

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
26.เกาะกลางถนนรามคําแหงสะพาน
คลองบานมาถึงคลองหลอแหล (พื้นที่
อื่นๆ) พื้นที่ 3 งาน 75 ตร.วา
27.รามคําแหง 118 แยก 57 (ที่วาง) พื้นที่
10 ไร

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- มีการกอสรางหมูบานจัดสรรเพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต โดยมีการจัดทําสวนสาธารณะ ปลูกตนไม และปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อการพักผอนหยอนใจ
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี หลักฐานอางอิง
- เอกสารจากการรายงานขอมูลสวน 7 ประเภท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
- เอกสารจากการรายงานขอมูลสวน 9 ประเภท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
- โปรแกรมเพื่อการจัดการขอมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
.

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
11. รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

เปาหมาย
รอยละ 100

ผลสําเร็จ
100

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของเจาหนาที่
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี –
หลักฐานอางอิง
- หนังสือรายงานผลการดําเนินงานสงสํานักผังเมือง
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง - มีการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่
พื้นที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงของอาคารที่มีการออก รอยละ 100
เลขรหัสประจําบาน
- การลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน จํานวน 200
จุด รอยละ 100

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
12. - รอยละของกลุมเปาหมายที่ได
เขารวมกิจกรรม (1)

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รอยละ 95.06 1. โครงการสงเสริมการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม

- รอยละของผูเขารวม กิจกรรมมี
ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น(2)

รอยละ 80

รอยละ 92.41

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- กรรมการชุมชน 29 ชุมชน/เจาหนาที่ดําเนินการ/หนวยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวของในพื้นที่
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี –
หลักฐานอางอิง
- โครงการ/ภาพถายกิจกรรม/รายงานผลการดําเนินงาน
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) -

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- จัดกิจกรรมตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม
2559 - 4 กุมภาพันธ 2560 ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
35 ครั้ง จากเปาหมาย 35 ครั้ง 1,054 คน
/มีผูเขารวม 1,002 คน คิดเปนรอยละ
95.06
- จัดกิจกรรมตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม
2559 - 4 กุมภาพันธ 2560 ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว 35 ครั้ง จากเปาหมาย 35
ครั้ง/มีผูเขารวม 1,002 คน ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขารวม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 92.41

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
ระดับ 3.8
13. ผลสําเร็จในการจัดการศึกษา
ระดับ 3.00 ขึ้น
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ไป
1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐาน (SMART School)
10.95 คะแนน
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ตั้งแต 8.00
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบ
คะแนน
กับเกณฑเฉลี่ยของประเทศ
ขึ้นไป

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการสอนภาษาจีน
2. โครงการสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู
3. โครงการโรงเรียนสีขาว
(หลักสูตรโตไปไมโกง)
4. โครงการการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
5. โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
6. โครงการพีธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
7. โครงการอบรมนายหมูลูกเสือ สามัญ
รุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด
8. โครงการสอนภาษาอาหรับ
9. การสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย
ใหแกนักเรียน จัดฝกอบรมขาราชการ
ครูและนักเรียนตามโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนครบถวนทุกโครงการ
เพื่อใหการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก
นักเรียน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
10. โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
11. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
12. โครงการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
13. โครงการสัมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
14. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
15. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
16. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
17. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได
ปลอดภัย
18.โครงการการประชุมครู

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
19. ปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ
(200 ป)
20. ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราซีรอ
21. ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว
22. ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหลอ
แหล
23. ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราทับชาง
คลองบน
24. ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- นักเรียน คณะขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ผูปกครอง ชุมชน ประชาชนทั่วไป บริษัทหางราน ฯลฯ
ปญหา อุปสรรค
- ขาดแคลนครูผูสอนเฉพาะวิชา เชน ครูผูสอน คณิต วิทย อังกฤษ
หลักฐานอางอิง
- หนังสือ สํานักการศึกษา ที่ กท 0805/4121 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง สงผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (Smart School) ประจําป 2560
- หนังสือ สํานักการศึกษา ที่ กท 0805/6651 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปการศึกษา 2559
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) -

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
14. รอยละของโรงเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการ
ปองกันโรคอวนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียน

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
รอยละ 80

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการเด็กไทยไรพุง

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การใหความรวมมือของบุคลากรทางการศึกษา / นักเรียน / ผูปกครอง/ชุมชน /ประชาชนทั่วไป/บริษัทหางราน
ปญหา อุปสรรค
- ขั้นตอนการดําเนินการสลับซับซอนทําใหการดําเนินการลาชา

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- โรงเรียนในสังกัดดําเนินการตาม
มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 มาตรการ และ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 6 มาตรการ โดยมีการจัดกิจกรรม
เชน การออกกําลังกายหนาเสาธง จัดหา
น้ําดื่มสะอาดใหดื่มฟรี ลดอาหารน้ําตาล
ไมมีการขายน้ําอัดลม และขนมกรุบกรอบ
ใหความรูแกเด็กนักเรียนในการ
รับประทานอาหารที่เปนประโยชน มีการ
วัดและชั่งน้ําหนักใหกับเด็กเปนประจํา
และสงรายงานผลใหสํานักอนามัย

หมายเหตุ

หลักฐานอางอิง
- ประกาศสํานักงานเขตสะพานสูง เรื่อง มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาในโรงเรียน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
- รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
- โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2560 โดยจัดกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและจัดประชุมคณะกรรมการงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
15. รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรม
การปองกันโรคไขเลือดออก ครบ 4
กิจกรรม

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการกรุงเทพฯเขตปลอด
ยุงลาย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ดําเนินกิจกรรมปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก ในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูง
จํานวน ๒๙ ชุมชน ครบ ๔ กิจกรรม ดังนี้
๑. สํารวจและทําลายแหลงพันธุยุงลาย
เปนประจําทุกเดือน
๒. จัดนิทรรศการ แจกเอกสารประชา
สัมพันธุ เผยแพรความรูการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก โดยเนนการมี
สวนรวมของชุมชน
๓. ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนไมใหเปนแหลงนําโรค
๔. ดําเนินการควบคุมการระบาด ประกาศ
แจงเตือน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ให
ประชาชนรวมมือในการกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลาย ใหสุขศึกษาและพน
สารเคมีกําจัดยุงลาย ภายหลังการไดรับ
แจงขาวพบผูปวยไขเลือดออก

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
๑. งบประมาณปกติของทางราชการ เครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย
๒. เอกสารวิชาการ สื่อประชาสัมพันธใหความรูปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย โลชั่นทากันยุง สารเคมีกําจัดยุงจากสํานักอนามัย

หมายเหตุ

3. เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง ประชาชน และผูประกอบการรวมดําเนินกรรมรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ปญหา อุปสรรค
หลักฐานอางอิง
๑. โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน การดําเนินการควบคุมการระบาด ประกาศแจงเตือน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
๓. แบบการตรวจราชการดานยุทธศาสตรและสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑-๓
๔. ภาพถายการดําเนินกิจกรรมที่ ๑-๔
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
16. – รอยละของตัวอยางอาหารที่
ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอน
เชื้อโรคหรือสารพิษ

เปาหมาย
รอยละ 90

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

- รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับ
ดี

รอยละ 60

รอยละ 81.16

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการกรุงเทพเมืองอาหาร
ปลอดภัย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ตรวจประเมิน แนะนําดานสุขลักษณะ
สถานประกอบการอาหาร ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน ๑๓๘
ราย
- ตรวจวิเคราะหสารเคมีปนเปอนใน
ตัวอยางอาหารดวยชุดทดสอบอยางงาย
(Test KIT) และตรวจวิเคราะหการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียในอาหาร ภาชนะ
และมือผูสัมผัสอาหาร ดวยชุดทดสอบเชื้อ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI2) รวมจํานวน
๔๘๙ ตัวอยาง
- กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
สนับสนุนการจัดอบรมและประเมินผล
ความรูดานการสุขาภิบาลอาหารตาม
หลักสูตรของกรุงเทพมหานครแก
ผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารในพื้นที่
เขตสะพานสูง จํานวน ๑๐๐ คน ในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และดําเนินการจัด
ทดสอบความรูจากการเรียนรูการ
สุขาภิบาลอาหารดวยตนเอง (Self
Study)

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
๑. งบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม งานควบคุมอนามัย หมวดรายจายอื่น รายการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
จํานวน ๕๖,๐๐๐.-บาท
๒. เอกสารวิชาการ สื่อประชาสัมพันธใหความรูดานอาหารปลอดภัย และชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอนในอาหารและน้ํา โดยกองสุขาภิบาลอาหาร
สํานักอนามัย
๓. บุคลากรผูสัมผัสอาหารไดรับการอบรมใหความรูดานการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี หลักฐานอางอิง
๑. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร (บูรณาการ) สอป.๑
๒. แบบรายงานขอมูลการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (สอป.๒.๒)
๓. หนังสือสํานักอนามัย ที่ กท ๐๗๐๔/๕๙๕๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสงปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
๔. หนังสือสํานักอนามัย ที่ กท ๐๗๐๔/๖๖๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอสงปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
17. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ (ศูนย BFC)

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รอยละ 94.126 1. โครงการปรับปรุงกระบวน
การทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการประชาชน *

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน (มีนาคม 2559 –
สิงหาคม 2560)
- ประจําเดือนมีนาคม รอยละ 94.6
- ประจําเดือนเมษายน รอยละ 93.97
- ประจําเดือนพฤษภาคม รอยละ 94.11
- ประจําเดือนมิถุนายน รอยละ 93.14
- ประจําเดือนกรกฎาคม รอยละ 94.43
- ประจําเดือนสิงหาคม รอยละ 94.51
สรุปรอยละความพึงพอใจฯ เฉลี่ยรวม
เทากับ 94.126

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ผูบริหารใหความสําคัญ/เจาหนาที่/การใหความรวมมือของผูร ับบริการในการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจฯ
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี –
หลักฐานอางอิง
- รายงานผลความพึงพอใจฯสรุปทุกเดือน / แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ ศูนย BFC สํานักงานเขตสะพานสูง
- คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย BFC
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) -

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ตัวชี้วัด
18. รอยละของการจัดเก็บภาษีตาม
เปาหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณ
การไว

เปาหมาย
รอยละ 100

ผลสําเร็จ
104.41

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ยอดประเมิน เดือน ต.ค 59 – ส.ค.60
74,640,123 -บาท
- สามารถจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
ไดจํานวน 81,719,332.66-บาท
คิดเปนรอยละ 104.41

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- การทํางานอยางมีประสิทธิภาพมีการอบรมแลกเปลี่ยนความรูบุคลากรภายในองคกรเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได/การใหความรวมมือของผูเสียภาษี
- ใชวิธีการประชาสัมพันธใหคําแนะนําและความรูแกประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ในการเสียภาษี
ปญหา อุปสรรค
- ไมมีหลักฐานอางอิง
- สนค.01 แบบรายงานสรุปการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)
-

หมายเหตุ

