รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตสะพานสูง

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 1

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชญานี เพ็ชรสงคราม
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 7106

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน 60 70 80
* กรณีมีผลการดาเนินการต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ 1

น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
40
ดาเนินการตามแผน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของ
สานักงานเขต
สะพานสูงเรียบร้อย
ตามแผนที่วางไว้

คะแนนที่ได้

4 5
90 100

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน (ภาพรวม):
- ผู้บริหารใส่ใจ ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
- ข้าราชการ บุคลากร มุ่งมั่น พัฒนาในการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- วัสดุ อุปกรณ์
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน (ภาพรวม) :
- สภาพพื้นที่ของเขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

1.

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนากลับไปใช้
ประโยชน์ที่แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการ
เฝ้าระวังและตรวจตรา

2.

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4)X 100
(3)

คะแนนเต็ม

ร้อยละ 12
( 3279.35 ตัน/ปี)

12.03
(3,284.63 ตัน/ปี)

100.25

10

ร้อยละ 5
( 12.21 ตัน)

6.39
(15.61 ตัน/ปี)

127.8

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

100

10

คะแนนที่ได้

3.

ร้อยละความสาเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

10

4.

ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
ร้อยละความสาเร็จของการ
ออกแบบ รายการประกอบแบบ
และใบประมาณราคาสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลักจากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

10

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

100

10

ร้อยละ 100

ร้อยละ 91.25

91.25

10

ร้อยละของการลงจุดแสดง
ตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคาร และตาแหน่งของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจาบ้าน

ร้อยละ 100

100

10

5.

6.

7.

ร้อยละ 100

8.

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมี
การจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

9.

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ
ภาษีบารุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ภาษี 3 ประเภทตามยอดรวม
ประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่
สานักการคลังกาหนด
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ภาษีค้างชาระ 3 ประเภท

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

200

10

10

ร้อยละ 95

ร้อยละ109.48

ร้อยละ 115.24

ร้อยละ 25

ร้อยละ 77.84

ร้อยละ 311.36

คะแนน

รวม
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน......9.....ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัด
แยกและนากลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
คัดแยกจากแหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

12

12.03

6.39

- เป้าหมายการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ตามข้อตกลงเจรจา กับ
สสล. มีปริมาณ 3,279.35 ตัน/ปี
(8.98 ตัน/วัน) ผลการดาเนินการ
จากเดือน ตค. 61- ก.ย.62 ได้
ปริมาณขยะอินทรีย์ จานวน
3,284.63 ตัน (9.00 ตัน/วัน)
- เป้าหมายการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากแหล่งกาเนิด
ตามข้อตกลงเจรจากับ สสล.
มีปริมาณ 12.21 ตัน/ปี ผลการ
ดาเนินการจากเดือน ตค. 61ก.ย..62 จัดเก็บได้ปริมาณมูล
ฝอยอันตราย จานวน 15.61 ตัน

ข้อมูล ณ
30 ก.ย.62

5

1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูล
ฝอยในชุมชน
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
3. กิจกรรมนากิ่งไม้ใบไม้กลับไปใช้
ประโยชน์
4. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกมูลฝอย
5. โครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลา
เก็บขยะชิ้นใหญ่ (ทิ้งของเหลือใช้)
และขยะอันตราย
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บชนมูลฝอยอันตราย

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงการคัดแยกขยะ แต่ละประเภทจากครัวเรือน และนากลับมาใช้ประโยชน์
2. ความร่วมมือจากชุมชนและสถานประกอบการ สถานศึกษา ในการคัดแยกและนาไปทิ้งให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกประเภท
ปัญหาอุปสรรค
1. เขตสะพานสูงยังขาดพื้นที่สาหรับเป็นจุดพักขยะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการนามาทิ้งรวมก่อนเคลื่อนย้ายไปยังโรงกาจัดขยะอ่อนนุ ช
2. ยังขาดมาตรการกวดขัน ควบคุม และป้องกันผู้รับเหมา ไม่ให้นาเศษวัสดุก่อสร้าง เศษกิ่งไม้ที่รับจ้างดาเนินการไปทิ้งตามที่ว่าง ที่สาธารณะ
หลักฐานอ้างอิง
1. เอกสารโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดาเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย
2. สรุปรายงานผลการดาเนินการตามแบบ SWM1-2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมภาพถ่ายการดาเนินการ
2. สรุปรายงานผลการดาเนินการตามแบบ SWM2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมภาพถ่ายการดาเนินการ
3. สรุปรายงานผลการดาเนินการรายเขต ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ของสานักสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
1. ขาดยานพาหนะและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ในการรวบรวมขยะอินทรีย์ นาส่งโรงงานทาปุ๋ยของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้า
ระวังและตรวจตรา

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1.โครงการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(สายตรวจตู้เขียว)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานประจาเดือน ตุลาคม
61 – สิงหาคม 62
- จัดทาแผน และดาเนินการตามแผนฯ
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทาแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินโครงการ
และคาสั่งมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็น
จานวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจาทางหน้า บริษัทสยาม
การประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9. ซอยมอเตอร์เวย์ 7

หมายเหตุ

10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. ซอยกาญจนาภิเษก 21
2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทางานของกล้องวงจร
ปิด (CCTV) เป็นจานวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด (พบว่ากล้องวงจรปิดปกติ)ดังนี้
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
3. ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณจุดเสี่ยงภัยที่และได้ดาเนินการ
แล้ว ดูแลตัดต้นไม้ ทาความสะอาด
พื้นที่

2.โครงการเทศกิจอาสาจราจรพา
น้องข้ามถนน

ผลการดาเนินงานประจาเดือน ตุลาคม
61 – สิงหาคม 62
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการ แผนการ
ปฏิบัติหน้าที่ และคาสั่งมอบหมาย
หน้าที่
โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจาจุดจานวน 7
จุด วันละ 2 ครั้ง ดังนี้
1. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
จานวน 1 นาย
2. โรงเรียนวิทยานนท์ จานวน 1 นาย
3. โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์
(200ปี) จานวน 1 นาย
4. โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ จานวน 1
นาย
5. โรงเรียนสุเหร่าซีรอ จานวน 2 นาย
6. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
จานวน 2 ราย
7. สายแยกสุเหร่าซีรอ จานวน 3 นาย

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ผู้บริหารเขต , เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ , ประชาชนให้ความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
- แผนฯ / รายงานผลการดาเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยประจาเดือน (ตู้เขียว , CCTV) พร้อมภาพถ่าย
- รายงานผลการดาเนินการอานวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมภาพถ่าย
- รายงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
3. ร้อยละความสาเร็จในการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.ขุดลอกลารางตาโห้ จากคลองแม่ ผู้รับจ้าง บ.บัวเหล็ก คอนสตรัคชั่น จากัด
จันถึงจุดที่กาหนด
ได้ส่งมอบงานขุดลอกลารางตาโห้ จาก
คลองแม่จัน ถึงจุดที่กาหนด ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 22-1-62 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 ในวงเงินจ้าง
170,520.- บาท
ผู้รับจ้าง บ.บัวเหล็ก คอนสตรัคชั่น จากัด
ขุดลอกลารางสาธารณะ จาก
ได้ส่งมอบงานขุดลอกลารางสาธารณะ
คลองทับช้างล่าง ถึงถนนราษฎร์
จากคลองทับช้างล่าง ถึงถนนราษฎร์
พัฒนา
พัฒนา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-2-62 ลง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในวงเงินจ้าง
140,400.- บาท

2.จ้างเหมาล้างทาความสะอาดท่อ
ระบายน้า

ผู้รับจ้าง บ.เอเจนเทค จากัด ได้ส่งมอบ
งานจ้างทาความสะอาดท่อระบายน้าใน
พื้นที่เขตสะพานสูง ตามสัญญาจ้างเลขที่
22-5-62 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็น
เงิน 675,260 .- บาท
ดาเนินการลอกท่อระบายน้าซอยที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักงานเขต ทั้งหมด
จานวน 35 ซอย

หมายเหตุ

- โดยวิธีจ้างเหมา จานวน 9 ซอย
ความยาว 29,547 ม.
- โดยใช้แรงงานเขต จานวน 26 ซอย
ความยาว 55,394 ม.
รวมความยาวทั้งหมด 84,941 ม.
ตั้งแต่ ต.ค. 2561 แล้วเสร็จ พ.ค. 2562

3.กิจกรรมเปิดทางน้าไหล

เปิดทางน้าไหล และเก็บวัชพืช คลองและ
ลาราง
- โดยวิธีจ้างเหมา จานวน 2 ลาราง ความ
ยาว 972 ม.
- โดยใช้แรงงานเขต จานวน 19 ซอย
ความยาว 24,639 ม.
รวมความยาวทั้งหมด 25,611 ม. ตั้งแต่
ต.ค. 2561 แล้วเสร็จพ.ค. 2562 (ไม่มี
งบประมาณ)
ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 1 – 2
สนข.
สะพานสูงได้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ผ่านเว็บไซด์สานักการระบายน้า ไม่
เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน และผลการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดได้ร้อยละ
100 ภายใน พ.ค.2562

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ผู้รับเหมา งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี่
หลักฐานอ้างอิง
- สัญญาจ้างเลขที่ 22-1-62 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- สัญญาจ้างเลขที่ 22-2-62 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- สัญญาจ้างเลขที่ 22-5-62 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ภาพถ่ายการขุดลอกคลอง ก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ หลังดาเนินการ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

4. ร้อยละความสาเร็จในการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จานวน ๑๓๖ แห่ง ดังนี้
๑. ควบคุม กากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะทางกายภาพ ของกรุงเทพมหานคร
๒. ควบคุมกากับให้ผู้ประกอบการผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ
แจ้งต้องผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร
๓. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. ได้รับงบประมาณในการดาเนินงาน
๒. ได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้าเบื้องต้น (Test Kit) จากกองสุขาภิบาลอาหาร สานักอนามัย
๓. สานักอนามัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เขต
สะพานสูง
ปัญหา อุปสรรค
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
๑. หนังสือสานักอนามัย ที่ กท ๐๗๑๔/๕๒๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งผลดาเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างสานักอนามัยและสานักงานเขต “ร้อยละ
ความสาเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”
๒. หนังสือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตสะพานสูง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไมมี-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
5. ร้อยละความสาเร็จของการออกแบบ
รายการประกอบแบบ และใบประมาณ
ราคาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- แผนการปรับปรุงสิ่งอานวยความ - สานักงานเขตสะพานสูงจัดส่ง
สะดวก สาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หนังสือที่ กท 8101/6861 ลว. 28
ธ.ค.2561 แบบ Checklist อาคาร
สถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ให้สานักการโยธา
- สานักงานเขตสะพานสูงจัดส่ง
หนังสือที่ กท 8101/4077 ลว. 14
ส.ค.2562 แบบ Checklist อาคาร
สถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ให้สานักการโยธา

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่บุคลากร
ปัญหาอุปสรรค
-ไม่มี่
หลักฐานอ้างอิง
หนังสือที่ กท 8101/6861 ลว. 28 ธ.ค.2561 เรื่อง ขอส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
หนังสือที่ กท 8101/4077 ลว. 14 ส.ค.2562 เรื่อง ขอส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) – ไม่มี

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่
กาหนด

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 91.25

โครงการที่สนับสนุน
1. ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าซีรอ
(ราษฎร์สามัคคี)
2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพี่อ
พัฒนาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
5. โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายโรงเรียน
7. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยจัดกิจกรรมการสอนที่
หลากหลายให้แก่นักเรียน จัด
ฝึกอบรมข้าราชการครูและนักเรียน
ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อให้การ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน

หมายเหตุ

สังกัดกรุงเทพมหานคร
9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
หัวหน้ายุวกาชาด
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต
11. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อการเรียนรู้
13. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษา
อาหรับ
14. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอด
สารพิษ
15. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคา
ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร
16. ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
17. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี
เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

19. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายาม
ดูแลทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
20. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้าเป็น
เล่นน้าได้ปลอดภัย
21. ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะชีวิต
22. ปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุง
อนุสรณ์ (200 ปี)
23.ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดบัว
ขาว
24. ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลอง
หลอแหล
25. ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว
26. ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
คลองบน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มาตรการที่ 2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ
ปัญหาอุปสรรค
1. นักเรียนกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้การศึกษาเท่าเทียมกัน
2. นักเรียน/ผู้ปกครองไม่ให้ความสาคัญในการสอบ O-NET
3.นักเรียน/ผู้ปกครอง ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เล็งเห็นความสาคัญในการเข้ารับการสอนเสริมอย่างเข้มตามที่โรงเรียนจัดให้
หลักฐานอ้างอิง
- หนังสือสานักการศึกษา ที่ กท 0805/5601 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ปี พ.ศ.2562
- หนังสือสานักการศึกษา ที่ กท 0805/3289 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่ง
พื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
และตาแหน่งของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจาบ้าน

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
กิจกรรมการลงจุดแสดงตาแหน่ง
พื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคาร และตาแหน่งของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจาบ้าน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน ต.ค.
61 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 20 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 20 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน พ.ย.
61 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 23 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 16 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน ธ.ค.
61 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 20 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 16 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน ม.ค.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 18 จุด

หมายเหตุ

และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 22 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน ก.พ.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 24 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 21 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน มี.ค.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 22 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 18 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน เม.ย.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 31 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 16 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน พ.ค.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 27 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ

อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 23 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน มิ.ย.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 28 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 18 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน ก.ค.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 12 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 21 จุด
- ผลการดาเนินงานประจาเดือน ส.ค.
62 ลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร จานวน 31 จุด
และลงจุดแสดงตาแหน่งของอาคารของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
จานวน 23 จุด

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการ , เครื่องคอมพิวเตอร์
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
- รายงานประจาเดือน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- ไม่มี

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมี
การจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

เป้าหมาย
- ร้อยละ 50
ของชุมชนใน
พื้นที่เขตมีการ
จัดทา
แผนพัฒนา
ชุมชน ทั้งนี้ต้อง
ไม่น้อยกว่า เขต
ละ 5 ชุมชน

ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
- ร้อยละ 100 ของ คชจ.ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ชุมชนในพื้นที่เขตมี ของคณะกรรมการชุมชน
การจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชน จานวน 29
ชุมชน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- งบประมาณประจาปี 2562 เป็นเงิน 1,950,000 บาท
ปัญหาอุปสรรค
-ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. แผนพัฒนาชุมชน
2. แบบสรุปจากสานักพัฒนาสังคม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่มี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ทุกชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูงมี
การจัดทาแผนพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง จานวน 29 แผนงาน จาก
29 ชุมชน โดยสานักพัฒนาสังคม
เป็นผู้สรุปการจัดทาแผนฯ
สานักงานเขตสะพานสูงมีการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน จานวน 29
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษี
บารุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี
3 ภาษี ที่สานักการคลังกาหนด

ร้อยละ 95

ร้อยละ 109.48

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดประมาณการ 3 ภาษี
ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 - โรงเรือนและที่ดิน 72,000,000.ภาษี ที่สานักการคลังกาหนด
บาท
- ภาษีบารุงท้องที่ 1,800,000.-บ าท
- ภาษีป้าย 10,100,000.- บาท
รวม 83,900,000.-บาท
ยอดแจ้งการจัดเก็บภาษีค้างชาระ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2561 – 27
กันยายน 2562
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยอดจัดเก็บ 78,144,207.33.บาท
- ภาษีบารุงท้องที่ ยอดจัดเก็บ
3,421,554.62.-บาท
- ภาษีป้าย ยอดจัดเก็บ
10,291,414.36.- บาท
รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี
91,857,176.31.- บาท

หมาย
เหตุ

คิดเป็นร้อยละ 109.48%
ยอดรวมภาษีค้างชาระ 3 ภาษี
- โรงเรือนและที่ดิน 427,622.44.บาท
- ภาษีบารุงท้องที่ 34,832.30.-บ าท
- ภาษีป้าย - บาท
รวม 462,454.74-บาท
ยอดแจ้งการจัดเก็บภาษีค้างชาระ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2561 – 27
กันยายน 2562

- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี
ค้างชาระ 3 ประเภท

ร้อยละ 25

ร้อยละ 77.84

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยอดจัดเก็บ 336,026.00
บาท
- ภาษีบารุงท้องที่
ยอดจัดเก็บ 23,935.10บาท
- ภาษีป้าย
ยอดจัดเก็บ - บาท
รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี
359,961.10บาท
คิดเป็นร้อยละ 77.84%

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- การทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้/การให้ความร่วมมือของผู้เสียภาษี
- ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนาและความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษี
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
- สนค.01 แบบรายงานสรุปการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และ สนค.02 แบบรายงานการจัดเก็บภาษีค้างชาระ 3 ประเภท บันทึกรายงานผู้บริหารประจาเดือน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- ไม่มี

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางอรทัย กสิกรรม
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 7133

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.1
5
5
5
5
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
-ผลการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวม 100 %
-โครงการจานวน 15 โครงการ ก่อหนี้ได้ 15 โครงการ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
-เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
-ระบบ Mis 2

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางอรทัย กสิกรรม
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 7133

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
1.4 2.8 4.2 5.6
7
ภาพรวม
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.2
7
7
3
7
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
-ดาเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมของสานักงานเขตได้ 80.54 % ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- หัวหน้าหน่วยงานให้ความสนใจและติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือนจากทุกฝ่าย/
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานผ่านระบบ MIS2

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางอรทัย กสิกรรม
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 7133

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
0.4 0.8 1.2 1.6
2
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 0.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.3
2
2
2
2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- ไม่มีรายการกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานผ่านระบบ Mis2

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศิริวิมล ขาฉา
ตาแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 7132

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง 20 40 60 80 100
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2
6

ผลการดาเนินงาน
6

คะแนนที่ได้
6

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
6

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- ส่งรายงานการเงินประจาปี 2561 ให้ สนค. ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตรงตามกาหนด
- แก้ไขครั้งที่ 1 กองบัญชีส่งคืนเขต วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เขตแก้ไขส่งคืนวันที่ 13 ธันวาคม 2561
- แก้ไขครั้งที่ 2 กองบัญชีส่งคืนเขต วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เขตแก้ไขส่งคืนวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
- สมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ
- งบการเงินประจาปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงาน
- รายงานการเงินประจาปี 2561

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 2

ชือ่ ตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวกาญจนา นกขุนทอง
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 7131

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
ผลคะแนนความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง
60
70
80

4
90

5
100

* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

5

4

100

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
100

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1.จัดตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
2.จัดตั้งคณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทาตาราง SR1, แผนการจัดการความเสี่ยง SR2 พร้อมส่งรายงานการประชุม
ส่งภายในเวลาที่กาหนด
4.จัดทารายงานการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4 กทม และแบบ ปค.5 กทม ) ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- คณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน , ตาราง SR1, แผนฯ SR2 , รายงานการ
ประชุม , แบบ ปค.4 กทม และแบบ ปค.5 กทม , เอกสารหลักฐานการดาเนินการตามแผน

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 3

ชือ่ ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวเอื้อมพร ศิริกุล
ตาแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :

เบอร์โทรศัพท์ : 7107

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่อง
90
50 60
70 80
ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ขึ้นไป
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
3.1
7
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- จานวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ส.ค. 62 รวม 1,067 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 1,067 เรื่อง เมื่อได้รับ
เรื่องร้องเรียน ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาเรียน ผอ.เขต เพื่อพิจารณาสั่งการ มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
2. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขภายใน 3 วันทาการ
3. รายงานผลการดาเนินการให้ผอ.เขตทราบ และทารายงานในระบบ MIS
โดยสามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ความสาคัญในการดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนให้สาเร็จลุล่วงได้โดยเร็ว
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหา เช่น การไฟฟ้า ประปา กรมทางหลวง อาจเกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินการ
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
- รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาเดือน

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวปิยนุช แก้วคารอด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2372 2940 ต่อ
7119
ตาแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)
80 85 90 95 100
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.2
7
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตสะพานสูง ดาเนินการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ) ดังนี้
โครงการสะพานสูงร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
๑. จัดทาโครงการสะพานสูงร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และแต่งตั้งคณะทางานเครือข่ายความร่วมมือ
การป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสะพานสูง
๒. จัดประชุมคณะทางานสร้างเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต
๓. สร้างเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้ช่องทาง Line Application
๔. กาหนดพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง จัดทาแผนและปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรค
จัดทาแผนและปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเอกชน สวนสาธารณะ และทางเดินเท้าในพื้นที่
เขตสะพานสูง
สานักงานเขตสะพานสูง ดาเนินการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (รักษารอบ) ดังนี้
โครงการเยาวชนคนปลูกผัก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างเครือข่ายขยายพันธุ์พืชสู่มืออาชีพ
1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสุเหร่าซีรอ 2.โรงเรียน
สุเหร่าลาดบัวขาว 3.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 4.โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล 5.โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ 200
ปี 6.โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน
2. จานวนชนิดพืชที่ผลิตไม่น้อยกว่า 4 ชนิด/โรงเรียน
3. ทุกโรงเรียนมีการจาหน่ายผลิตผลภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (1 ครั้ง/เดือน)
4. เจ้าหน้าที่มีการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (2 ครั้ง/เดือน/
โรงเรียน)
5. สมาชิกเครือข่ายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑.

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
๑. ผู้บริหารหน่วยงานสานักงานเขตสะพานสูง ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ
2. การใช้สื่อเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี -

หลักฐานอ้างอิง :
โครงการสะพานสูงร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- รายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรม โครงการสะพานสูงร่วมใจ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการเยาวชนคนปลูกผัก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างเครือข่ายขยายพันธุ์พืชสู่มืออาชีพ
- รายงานการจัดฝึกอบรม/รายงานการติดตามให้ความรู้ คาแนะนา/จานวนชนิดพืชที่ผลิต
- สรุปแบบสารวจความคิดเห็น
- ภาพถ่ายการฝึกอบรม /การจาหน่ายสินค้าในโรงเรียน /การเข้าตรวจเยี่ยมติดตาม

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชญานี เพ็ชรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ : 7106
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.3
ร้อยละ 6

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตสะพานสูงดาเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่ว ๆ ไป กับประชาชน หรือบุคคลของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการ
ทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
โดยผลการการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจสานักงานเขตสะพานสูง จานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ได้ 4.699 คะแนน
- ครั้งที่ 2 ได้ 4.715 คะแนน
สรุปคะแนนความจากการทอดแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อสานักงานเขตสะพานสูง ประจาปีงบประมาณ
2562 ได้ 4.707 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานสะพานสูง มีความเข้าใจ ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติงานทาให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากกองงานผู้ตรวจราชการ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชญานี เพ็ชรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ : 7106
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
60
70
80
90
เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

5
100

* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.1
ร้อยละ 7

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
การดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน จานวน 3 หัวข้อ
1. ฝ่ายพัฒนาฯ : การทุจริตในการเบิกจ่ายค่าอาหารทาการนอกเวลา
- บันทึกรายงานการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เอกสารเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
2. ฝ่ายโยธา : การทุจริตในการเบิกจ่ายค่าอาหารทาการนอกเวลา
- บันทึกรายงานการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เอกสารเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
3. ฝ่ายเทศกิจ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม
- เอกสารที่แสดงถึงการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ
4) โดยหัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน
- หนังสือ กท 8109/- ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 4.1
- หนังสือฝ่ายเทศกิจ ที่ กท 8109/- ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติมาตรการและการควบคุม
เกี่ยวกับการใช้รถราชการ
- คาสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 9/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การดูแล บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง(รถสายตรวจ) ลงวันที่

16 ตุลาคม 2561
- คาสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 10 /2561 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ 3) และแบบ
รายงานการใช้รถ(แบบ 4) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
- รายงานสรุปผลการใช้รถราชการ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ผู้บังคับบัญชา ,หัวหน้าฝ่าย ,หัวหน้างานที่รับผิดชอบให้ความสาคัญในการควบคุมและตรวจสอบ,เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
- บันทึกรายงานการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เอกสารเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
- เอกสารที่แสดงถึงการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3)
- แบบรายงานการใช้รถ (แบบ 4) โดยหัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน
- หนังสือ กท 8109/- ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 4.1
- หนังสือฝ่ายเทศกิจ ที่ กท 8109/- ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติมาตรการและการควบคุม
เกี่ยวกับการใช้รถราชการ
- คาสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 9/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การดูแล บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง(รถสายตรวจ) ลงวันที่
16 ตุลาคม 2561
- คาสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 10 /2561 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ 3) และแบบ
รายงานการใช้รถ(แบบ 4) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
- รายงานสรุปผลการใช้รถราชการ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวอุษณี แสงเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 7118, 7119
ตาแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย
1
2
3
4
5
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
4.2.1
4
5
5
4
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทางาน โดยเลือกความเสี่ยง 3 อันดับแรก
2. มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทางาน อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง โดยจัดส่งโครงการ/
กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สานักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2561
3. มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุจานวนเป้าหมายที่กาหนดครบถ้วน
4. มีการกากับ ติดตาม การดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5. มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรในสังกัด
พร้อมเวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ พร้อมติดตามผล/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อปฏิบัติ
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฯ ดังกล่าว
7. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8. มีการรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของทั้งโครงการหรือกิจกรรมให้หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้า
หน่วยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งมีการจัดส่งผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องตามที่กาหนดให้สานักอนามัย ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
9. เป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดให้สานักอนามัย ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงานเขตสะพานสูงให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานมีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินอันตรายจากการ
ทางาน
2. สาเนาโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทางานของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง โดย
จัดส่งโครงการ/กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สานักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2561
3. เอกสารหลักฐานของหน่วยงานได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กาหนดครบถ้วน
4. เอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่ได้กากับ ติดตามการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็ฯไปตามแผนงานที่กาหนด
5. เอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่ได้มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. สาเนาแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรใน
สังกัด พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานการติดตามผล/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ฯ ดังกล่าว
7. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8. เอกสารหลักฐานการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ตามที่กาหนดให้
สานักอนามัย ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
9. เอกสารหลักฐานการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินงาน หรือใช้ประโยชน์ อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดให้สานักอนามัย ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานเขตสะพานสูง
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวปิยนุช แก้วคารอด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2372 2940 ต่อ
7119
ตาแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ 50
60
70
80
90
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
4.2.2
4
ร้อยละ 88.50
4.85
3.88
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในสานักงานเขตสะพานสูง
2. ประชุมคณะทางานโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากในสานักงานเขตสะพานสูง ในวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๕๒
3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
4. วัดค่าน้าหนักและส่วนสูงของบุคลากรในหน่วยงานก่อนและหลังการดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารหน่วยงานสานักงานเขตสะพานสูง ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างเสริม
สุขภาพ และบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง ในการให้
คาแนะนาในการวัดค่าดัชนีมวลกาย การถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง การเลือก
รับประทานอาหาร และการออกกาลังกายที่เหมาะสม
3. บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนัก และมีความสนใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี –

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานค่าดัชนีมวลกาย (แบบฟอร์ม A) ของบุคลากรก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และแบบสรุปการคานวณ (แบบฟอร์ม B)
2. รายงานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสานักงานเขตสะพานสูง “Healthy Organization”
พร้อมภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ

