สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

2

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดมีการดําเนิน
งานดานการปองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ น
ื ที่
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการกอสราง
/ปรับปรุงตามโครงการที่ไดรับ

เป าหมาย
50.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :15.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําคําสัง่ และ
ดําเนินการตามโครงการ

(2.1). คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาถนน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจ ถนน
ตรอก ซอย ในพ้ น
ื ที่เขต เพื่อจะไดดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณการซอมแซม
:: ฝ ายโยธา

ม
พ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

กร
ุงเ

4

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตสัมพันธวงศ (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ
รักษาความสะอาดคลอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
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ความกาวหน าของงาน :15.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประชุม
การเตรียมความพรัอมในการดําเนินโครงการ

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

6

(ฐานขอมูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(5.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ

ท
100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :15.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจและ
รวบรวมขอมูลกลุมเป าหมายแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย
ในพ้ น
ื ที่เขตสัมพันธวงศ

(6.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -จัดทําแผน
ปฏิบัติงานและดําเนินการในกลุมเป าหมาย ตรวจแนะนํ าดานกายภาพตามเกณฑดาน
สุขลักษณะของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ
.ศ.2545 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
2545 -ตรวจสอบคุณภาพอาหารดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน - เก็บตัวอยางอาหารสงตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการที่สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรณีตรวจยืนยันผล - รายงานผล
การตรวจใหกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
ตามแบบที่กําหนด

พ
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

กร
ุงเ

7

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.00
(ฐานขอมูล)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

าน

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(7.1). ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีที่ถูกตองแกประชาชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได
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ความกาวหน าของงาน :6.00%

26/11/2562 : 1. จัดทีมมอบหมายเจาหน าที่
ประจําแขวงผูรับผิดชอบ เนื้องานรายขน
ั ้ ตอน
รอยละ 5 2. เจาหน าที่ออกประชาสัมพันธตาม
พื้นที่และกรอบเวลาที่กําหนด แขวงจักวรรดิ
จํานวน 1,000 หลังคาเรือน/แขวงสัมพันธวงศ
จํานวน 1,000 หลังคาเรือน/แขวงตลาดนอย
จํานวน 500 หลังคาเรือน รวม 2,500 หลังคาเรือ
น เนื้องานรายขน
ั ้ ตอน รอยละ 90 3. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานพรอมภาพถายรายงานใหหัวหน าฝาย
ทราบ เนื้องานรายขน
ั ้ ตอน รอยละ 5

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

9

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันตอวัน)

(รอยละ)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(8.1). โครงการสํารวจที่ดิน สิ่งปลูกสราง และ
ความกาวหน าของงาน :55.00%
หองชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. 2562
26/11/2562 : 1. เจาหน าที่ประจําแขวงออก
สํารวจและตรวจสอบพ้ น
ื ที่ เนื้องานรายขน
ั ้ ตอน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รอยละ 50 2. ดําเนินการตรวจสอบการใช
:: ฝ ายรายได
ประโยชนตามคํารองการใชประโยชน (ภ.ด.ส.5)
เนื้องานรายขน
ั ้ ตอน รอยละ 20 3.จัดทําขอมูล
สํารวจเพื่อการประเมินภาษีแกเจาของทรัพยสิน
เนื้องานรายขน
ั ้ ตอน รอยละ 30
(9.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรียนํากลับมาใชประ
โยชน และสาธิตการทํานํ้ าหมักชีวภาพจาก
เปลือกผลไม ตามสถานศึกษา ชุมชน และสถาน
ประกอบการ

(9.2). โครงการ “วันทงิ้ ของเหลือใช และขยะชน
ิ้ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ใหญ”
29/11/2562 : ดําเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และขยะชน
ิ้ ใหญ ตามชุมชน จัดเก็บได 4,200
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
กก.

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560(993 ตันตอปี)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

10

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของการบังคับภาษี

เป าหมาย

ห

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(10.1). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย ความกาวหน าของงาน :20.00%
อันตราย
29/11/2562 : ดําเนินการจัดเก็บขยะอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสํานักงาน จัดเก็บ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ได 575 กก. หรือ 0.575 ตัน
(11.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ ความกาวหน าของงาน :15.00%
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดซ้ อ
ื จัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จางตนไมและวัสดุปลูก
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
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100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(12.1). โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :15.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหโรงเรียนในสังกัด
:: ฝ ายการศึกษา
(12.2). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน (โดยเมื่อปลายเดือน ต.ค.
62 ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกที่
ขวยปฏิบัติงานดานการสอน พรอมประกาศผล
รายช่ อ
ื ผูผานการคัดเลือก และใหโรงเรียนใน
สังกัดดําเนินการจัดตารางการเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศ เพื่อรับการเปิ ดภาคเรียนที่ 2
ประจําปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

เป าหมาย

คร

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(13.2). โครงการเทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจ
อาสาพานองขามถนน

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(13.3). กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ

พ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

(13.4). โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดลอแหลมตอ
การเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่เขตสัมพันธวงศ

14

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
ตัง้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการจอด
รถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่
รถจักรยานยนตบนทางเทา
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). โครงการรักษาความสงบเรียบรอยความ ความกาวหน าของงาน :25.00%
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนฝาย
เทศกิจ
25/11/2562 : จัดเจาหน าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยง
ภัยในพ้ น
ื ที่เขตตามจุดที่กําหนด ไมนอยกวา 3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ครัง้ / วัน/จุด
:: ฝ ายเทศกิจ

าน

13

เป าหมาย

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ความกาวหน าของงาน :16.00%

25/11/2562 : จัดเจาหน าที่เทศกิจอํานวยความ
สะดวกดานการจราจร จํานวน 3 จุด และอาสาร
จราจรพานองขามถนน บริเวณหน าโรงเรียนใน
พื้นที่ จํานวน 7 จุด
ความกาวหน าของงาน :17.00%

25/11/2562 : จัดเจาหน าที่ออกตรวจตระเวน
ตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และ
จอดรถใชปฏิบัติการฯ บริเวณใกลปายรถเมล
โดยสารประจําทาง หน าโรงแรมไชนาทาวน ฯ
ความกาวหน าของงาน :17.00%

25/11/2562 : จัดเจาหน าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยใน
พื้นที่เขต จํานวน 9 จุด , ตรวจสอบไฟฟ าสอง
สวาง, ตรวจสอบกลอง CCTV, ตรวจเฝ าระวัง
บริเวณทาเทียบเรือ, ฝ ายรักษาฯ ดําเนินการดูแล
ตัดตนไม ทําความสะอาดพ้ น
ื ที่, ฝ ายโยธา ดําเนิน
การติดตงั ้ หรือซอมแซมไฟฟ าสองสวาง ติดตงั ้
หรือซอมแซมกลองวงจรปิด CCTV และดําเนิน
การอ่ น
ื ที่เกี่ยวของ

(14.1). โครงการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่บน ความกาวหน าของงาน :17.00%
ทางเทา ในพ้ น
ื ที่เขตสัมพันธวงศ
25/11/2562 : จัดเจาหน าที่ตงั ้ จุดกวดขันการจอด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หรือขับขี่รถบนทางเทา ในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 1
:: ฝ ายเทศกิจ
ครัง้ /วัน/จุด

5/8
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19

ผูรับบริการในชุมชนพ้ น
ื ที่เขต
สัมพันธวงศเขารวมกิจกรรม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(ภูมิปัญญา)

(ภูมิปัญญา)

100.00
(คน)

(คน)

(รอยละ)

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :16.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
ประชาสัมพันธการลงทะเบียนเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
ประจําปี งบประมาณ 2564 และผูมาลงทะเบียน
เพื่อขอเงินเบีย
้ ยังชีพ เดือนพฤศจิกายน 2562
จํานวน 63 ราย

(16.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :16.00%
ของกรุงเทพมหานคร
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดเตรียม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารการจัดกิจกรรม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
(17.1). คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(15.1). กิจกรรมการแจงประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารการรับสวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ

ห

17

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

16

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการแจงประชา
สัมพันธ ขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ

เป าหมาย

ท

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :16.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการฝึก
อบรมวิชาชีพเสริมรายได ระหวางเดือนกุมภา
พันธ - มีนาคม 2563

(18.1). กิจกรรมติดตามการเบิกจายงบประมาณ ความกาวหน าของงาน :5.79%
ในภาพรวม
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การเบิกจาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เบิกจายตงั ้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27
:: ฝ ายการคลัง
พฤศจิกายน 2562 เบิกจายไดรอยละ 5.79
(19.1). กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

6/8

ความกาวหน าของงาน :60.00%

27/11/2562 : อยูขน
ั ้ ตอน..ส่งรายงานงบการเงิน
ประจําปี  2562 ใหกองบัญชีสํานักการคลัง และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน วันที่ 27 พ.ย. 2562
สงทันภายในกําหนด

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019
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(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมประชาสัมพันธใน
พื้นที่เขต

100.00
(รอยละ)

1.00
(ครัง้ /เดือน)

23

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(20.1). กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอก
ทรัพยสิน(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.
ศ. 2562

(21.1). กวดขันจับ - ปรับผูทงิ้ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
หรือ สิ่งอ่ น
ื ใดลงบนที่สาธารณะ

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :60.00%
27/11/2562 : อยูขน
ั ้ ตอน...สงรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี งบประมาณ 2562 ไดทันเวลา
ที่กําหนด สงสํานักการคลัง และสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน วันที่ 31 ต.ค. 2562
ความกาวหน าของงาน :25.00%
25/11/2562 : จัดเจาหน าที่เทศกิจอยูประจําจุด
จับ - ปรับ ผูทงิ้ สิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จํานวน 2 จุด
คือ บริเวณตลาดเกา ถนนเยาวราช และบริเวณ
แยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงคประชา
สัมพันธฯ จํานวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร
ตัง้ แตถนนเจริญกรุง ถึงถนนทรงวาด และถนน
จักรวรรดิ ฝั ่ งขวา ตัง้ แตแยกวัดตึกถึงสะพาน
พระปกเกลาฯ

(22.1). กิจกรรมการดําเนินงานของศูนยรับเรื่อง ความกาวหน าของงาน :15.00%
ราวรองทุกข
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินรับเรื่อง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รองเรียนและดําเนินการแกไขพรอมรายงานผล
:: ฝ ายปกครอง
การดําเนินงานใหผูรองเรียนทราบ เรื่องรองเรียน
ตัง้ แตวันที่ 1 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62 มีเรื่องรอง
เรียนทงั ้ สน
ิ้  62 เรื่อง แกไขแลว 59 เรื่อง อยู
ระหวางดําเนินการ 9 เรื่อง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(23.1). โครงการคลองสวยน้ํ าใส คลองผดุงกรุง
เกษม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(23.2). โครงการสัมพันธสุข สัมพันธกาย
สัมพันธใจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

พ

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ครัง้ /เดือน)

ท

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริ
การ

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562

เป าหมาย

าน

20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ
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ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําคําสัง่ และ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําคําสัง่ และ
เตรียมการดําเนินการตามโครงการฯ

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

25

26

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(24.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริ ความกาวหน าของงาน :15.00%
การ
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมความ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พรอมรอรับการประเมินความพึงพอใจครัง้ ที่ 1
:: ฝ ายปกครอง
(25.1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนซักซอมความ
เขาใจในการดําเนินตามโครงการ

(26.1). การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Quality of Work Life)

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด //

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน การทบทวน
วิเคราะหความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการ
ทํางานของหนวยงาน

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

เป าหมาย

ห

24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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