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

รอยละของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือนที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตอปี

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(2.2). คาใชจายในการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

รอยละของขาราชการและลูกจาง
สังกัดสํานักงานเขตยานนาวาที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

50.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
(รอยละ)

(3.1). สัมมนาเพื่อพัฒนาองคการสํานักงานเขต
ยานนาวา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การรับสมัคร
อาสาสมัครอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวัง
ภัยและยาเสพติด
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวและผูเขารับการฝึกอบรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
เบิกจาคาตอบแทนประจําเดือนตุลาคม 2562 แล
ว
ความกาวหน าของงาน :0.00%

(4.1). แผนปฏิบัติการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวยไฟฟ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สาธารณะในพ้ น
ื ที่ ประจําเดือน ตุลาคม:: ฝ ายโยธา
พฤศจิกายน 2562
(5.1). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทอง ความกาวหน าของงาน :10.00%
คลอง) คลองสวนจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ถึงสุดระยะที่กําหนดให
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทําราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

4

(2.1). โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขตยานนาวาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพตอปี

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

2

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตยานนาวา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(5.2). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองสานจากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหนว
อุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่กําหนดให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(5.3). โคงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองโบสถจากเขื่อนเดิม ถึงปลายคลอง
โบสถ

6

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :10.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทําราคากลาง

ความกาวหน าของงาน :10.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทําราคากลาง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(รอยละ)

(6.1). โครงการยานนาวารวมใจ คูคลองใสสะอาด ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําแผน
งานกิจกรรมเปิ ดทางน้ํ าไหล
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8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

รอยละสถานประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อการปฏิบัติงานอยางถูกตอง
เหมาะสม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(7.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

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

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :5.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
ตรวจสอบสนถานบริการจํานวน 1 ครัง้  สถาน
บริการ 5 แหง วันที่ 7 พ.ย.62

(8.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการที่ ความกาวหน าของงาน :5.00%
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ออกสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของสถาน
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ประกอบการ
(9.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :5.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ 1.
เดือนตุลาคม 2561 สถานประกอบการดานอา
หาร จํานวน 690 ราย ไดรับปายรับรอง 669 ราย
คิดเป็ นรอยละ 96.96 1.1 ขอรับปายรับรองฯ
รายใหม จํานวน 0 ราย 1.2 ขอตออายุปายรับ
รองฯ จํานวน 91 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจ
สุขลักษณะสถานประกอบการดานอาหาร จํานวน
91 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้ อนในอา
หาร จํานวน 108 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน
108 ตัวอยาง (คิดเป็ นรอยละ 96.60) 4. การ
ตรวจหาจุลินทรีย จํานวน 69 ตัวอยาง ไมพบการ
ปนเปื้ อน 69 ตัวอยาง (คิดเป็ นรอยละ 100) 5.
เดือน ตุลาคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู
การสุขาภิบาลอาหาร ที่สํานักงานเขตยานนาวา มี
ผูเขารับการอบรม/ทดสอบ จํานวน 6 คน

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

(10.1). เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ความกาวหน าของงาน :10.00%

พ

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

(10.2). ขยายฐานผูเสียภาษีปาย

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
ความกาวหน าของงาน :65.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจและ
ประเมินภาษีปายรายใหมและแจงการประเมิน
ตลอดจนเรงรัดการจัดเก็บภาษี

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

ท

10

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

คร

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/11

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2560

20.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(11.1). โครงการคัดแยกกิ่งไม ใบไม ไปใช
ประโยชนในพ้ น
ื ที่หรือสงโรงงานหมักปุย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 กิ่งไมบดยอยทําป ุยในพ้ น
ื ที่เขต
จํานวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไมทําป ุยหมักใน
พื้นที่เขต จํานวน 1.0 ตัน, วัชพืชผักตบชวา
ทําป ุยหมักในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 19.00 ตัน , กิ่ง
ไมสงโรงงานทําป ุยหมัก จํานวน 39.05 ตัน

คร

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(11.2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :16.00%
ชน
22/11/2562 : จายเงินอาสาสมัครชักลาก เดือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พฤศจิกายน2562
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(11.3). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

าน

ลําดับ

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(11.5). กิจกรรมจัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย

ความกาวหน าของงาน :17.90%

20/11/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน พฤศจิ
กายน2562 ปริมาณน้ํ าหนัก 2,210 ก.ก.

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ห

(11.4). โครงการสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ ความกาวหน าของงาน :10.00%
อยางมีประสิทธิภาพ 14 กลุมเป าหมาย
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(11.6). โครงการรณรงคประชาชนมีสวนลดการ
สรางมูลฝอย

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(11.7). กิจกรรม นัดเวลาทงิ้  นัดเวลาเก็บ
สิ่งของเหลือใช(ขยะชน
ิ้ ใหญ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

100.00
(รอยละ)

(12.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ความกาวหน าของงาน :10.00%

กร
ุงเ
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20/11/2562 : จัดกิจกรรมเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ
ประจําเดือน พฤศจิกายน2562 จํานวน 4 ครัง้ 
ไดแก (1)ซอยสาธุประดิษฐ58 (2)ซอยพระรามที่
3 ซ.77ซ.อมร (3)หมูบานวัฒนา,หมูบานทวี
วัฒนาวิลลา ซอยสาธุประดิษฐ15 (4)ชุมชนเศต
ะพราหมณ ซอยสาธุประดิษฐ49

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :16.67%

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว

3/11

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). กวดขันและบังคับใชกฎหมายในการขับขี่ ความกาวหน าของงาน :18.00%
รถยนตรถจักรยานยนตบนทางเทา
24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เทศกิจกวดขันรถจอด-วิ่งบนทางเทา บริเวณ
:: ฝ ายเทศกิจ
ถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดา
ภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร , ถนนสาธุ
ประดิษฐ , ถนนนางลน
ิ้ จี่ , ถนนยานนาวา ตัง้ แต
เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น.

คร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(13.2). จัดระเบียบจุดกวดขันพิเศษ(หาบเร-แผง ความกาวหน าของงาน :17.00%
ลอย)
24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จํานวน 2 จุด
:: ฝ ายเทศกิจ
บนผิวจราจรหน าตลาดรุงเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ
และทางข้ น
ึ -ลงสะพานลอยคนเดินขาม ใกล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ ถนน
พระรามที่ 3 วันละ 3 ครัง้  1. 09.00 – 10.00 น.
2. 11.00 – 12.00 น. 3. 15.00 – 16.00 น.
และรณรงคประชาสัมพันธมิใหผูคาทําการฝาฝื น
คาขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

90.00
(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

าน

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ทัศนพัฒนาคูคลอง และถนน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผลการดําเนิ น
งาน

(13.3). จับ-ปรับผูทงิ้ ขยะในที่สาธารณะ

ความกาวหน าของงาน :16.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เจาหน าที่
เทศกิจ กวดขันไมใหมีผูทงิ้ ขยะ บริเวณหน าหาง
เซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตัง้ แตเวลา 08.
00 – 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธงดทงิ้ ขยะในที่สาธารณะ บริเวณ
จุดจับ-ปรับหน าหางเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ม
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(14.1). โครงการคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :10.00%
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการติดตอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประสานงานวิทยากร
:: ฝ ายการศึกษา

พ

ลําดับ

(14.2). โครงการคาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน

22/11/2562 : ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
และโรงเรียนแกนนําไดจัดประชุมเพื่อเตรียม
ความพรอมในเบื้องตนแลว

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(14.3). โครงการคาใชจายโครงการสอนภาษาจีน ความกาวหน าของงาน :10.00%

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเรียนการ
สอนในแตละโรงเรียน (เริ่มภาคเรียนที่ 2/62
และ ภาคเรียนที่ 1/63)

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.4). โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.5). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :25.00%

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสอนเสริม
แบบเขมในแตละโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเรียนการ
สอนในแตละโรงเรียน (สอนในภาคเรียนที่ 2
/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563)
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

เงินเหลื่อมปีแบบไมมีหนี้ไมเกินรอย
ละ 4 ของเงินงบประมาณ

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00
(ไมเกินรอยละ)

(ไมเกินรอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

16

(15.1). กิจกรรมเรงรัดการกอหนี้ผูกพัน

ความกาวหน าของงาน :78.49%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

25/11/2562 : สํานักงานเขตยานนาวาไดรบอนุ
มัติงบประมาณหลังปรับโอนในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 53 รายการ เป็ นเงิน
33,406,189 บาท กอหนี้ผูกพันแลว 52 รายการ
เป็ นเงิน 26,220,989 บาท คิดเป็ นรอยละ 78.49
โดยแยกเป็ น - คาครุภัณฑ จํานวน 45 รายการ
เป็ นเงิน 5,248,035 บาท กอหนี้ผูกพันทงั ้ สน
ิ้  45
รายการ เป็ นเงิน 5,248,035 บาท (รวมงบ
ประมาณกอหนี้คงเหลือ) คิดเป็ นรอยละ 100 คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 8 รายการ เป็ น
เงิน 28,158,154 บาท กอหนี้ผูกพันทงั ้ สน
ิ้  7
รายการ เป็ นเงิน 20,972,954 บาท (รวมงบ
ประมาณกอหนี้คงเหลือ) คิดเป็ นรอย 74.48

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.1). สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ความกาวหน าของงาน :17.00%

24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เจาหน าที่
เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครัง้  ตัง้ แต
เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00
น. และประชาสัมพันธใหเกิดความไมประมาทใน
การใชชีวิตประจําวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จํานวน
8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงชองนนทรี
2. ป ายหยุดรถประจําทาง BRT วัดดอกไม ถนน
พระรามที่ 3 3. อุโมงคทางขามถนนพระรามที่ 3
หน าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาส
ราชนครินทร 24 เขาซอย 20 เมตร 5. สวน
หยอมแยกถนนยานนาวาตัดถนนสาธุประดิษฐ 6.
ทานํ้ าสาธุประดิษฐ ถนนสาธุประดิษฐ 7. ทางเดิน
เลียบคลองตาเริก ขางธนาคารกรุงเทพ ถนน
พระรามที่ 3 8. ป ายหยุดรถประจําทาง ถนน
พระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน พฤศจิกายน 2
562 ไดออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครัง้ ตอจุด
ตัง้ แตเวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา
19.00 น. จํานวน 720 ครัง้

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

าน

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :17.00%

24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เจาหน าที่
เทศกิจ ที่ผานการฝึกอบรมอาสาจราจร ออก
ปฏิบัติหน าที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร
และดูแลความปลอดภัยแกนักเรียน บริเวณหน า
สถานศึกษา จํานวน 8 แหง ประกอบดวย 1.
โรงเรียนวัดชองนนทรี จํานวน 1 นาย 2.
โรงเรียนวัดดอกไม จํานวน 1 นาย 3. โรงเรียน
วัดคลองภูมิ จํานวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดชอง
ลม จํานวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดดาน จํานวน 1
นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จํานวน 1 นาย 7.
โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย จํานวน 1 นาย 8.
โรงเรียนสารสาสนพิทยา จํานวน 1 นาย เจา
หน าที่ออกปฏิบัติหน าที่อาสาจราจรหน าสถาน
ศึกษาดังกลาว ชวงเชาเวลา 06.00 น.-08.00 น.
และชวงเย็นเวลา 15.00 น. – 16.30. น.

ท

(16.2). โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
และอาสาจราจร (School Care)

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

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

เป าหมาย

(6) รอยละความสําเร็จของโครงการ
/กิจกรรม ที่จัดข้ น
ึ เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกายหรือใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(17.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพใหแก
ประชาชนประกอบดวย 1.การจายคาตอบแทน
อาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จํานวน 4 คน 2.
พัฒนากีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโดยการจัดซ้ อ
ื วัสดุกีฬาเพื่อ
แจกจายไปยังลานกีฬาในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา
จํานวน 13 ลาน 3. การจัดแขงขันกีฬาฟุตซอล
จํานวน 4 รุน (ขณะนี้เบิกคาตอบแทนอาสาสมัคร
เดือนตุลาคม 62 แลว)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสง
เสริมสุขภาพใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวาและพ้ น
ื ที่อ่ น
ื ที่สนใจโดยเตนแอโรบิค
และกิจกรรมเตนลีลาศ ณ ลานกีฬาในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวา ใหแกผูสนใจ ดังนี้ กิจกรรมแอโรบิค ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ2 วันจันทร - วันศุกร
ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาชุมชน
คลองดาน วันจันทร - วันศุกร ตัง้ แตเวลา 18.00
- 19.00 น. - ลานกีฬาชุมชนโสณมัย-อรามดวง
วันจันทร - วันศุกร ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00
น. - ลานกีฬาโรงเรียนวัดคลองภูมิ วันจันทร วันศุกร ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00 น. - ลาน
กีฬาโรงเรียนวัดชองนนทรี วันจันทร - วันศุกร
ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00 น. - ชมรมแมบาน
ยานนาวา วันจันทร - วันศุกร ตัง้ แตเวลา 17.00
- 18.00 น. กิจกรรมเตนลีลาศ - สํานักงานเขต
ยานนาวา วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตัง้ แต
เวลา 17.00 - 19.00 น. -ลานกีฬาชุมชนเย็นอา
กาศ2 วันอาทิตย ตัง้ แตเวลา 17.00 – 18.00 น.
(ขณะนี้เบิกคาตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม
62 แลว)

รอยละของผูสูงอายุไดรับการข้ น
ึ
ทะเบียนภูมิปัญญาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และไดรับการถายทอดภู
มิปัญญา

1.00
(ภูมิปัญญา)

(18.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :8.00%
ของกรุงเทพมหานคร
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดกิจกรรมที่มุง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เน นความสําคัญของผูสูงอายุเพื่อใหภูมิปัญญา
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ของผูสูงอายุสามารถถายทอดไดชัดเจนโดยคัด
เลือกผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา
จํานวน 50 คน เขารวมกิจกรรม ประกอบดวย
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การข้ น
ึ
ทะเบียนภูมิปัญญาและการถายทอดภูมิปัญญา
ของผูสูงอายุ (ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวอยู
ระหวาง ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินโครงการประมาณเดือนมกราคม 63)

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ภูมิปัญญา)

ท

18

พ

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

าน

(17.2). คาใชจายในการจัดกิจกรรมออกกําลัง
กาย

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร
ความรู ใหความรูหรือการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการออม การสรางวินัย
ทางการเงินและการสรางโอกาสทาง
อาชีพ ที่จัดใหแกประชาชนใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

3.00
(ไมนอยกวา
โครงการ/กิจกร
รม)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(19.1). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ
(ไมนอยกวา ฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
โครงการ/กิจกร
รม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(19.2). คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได

ความกาวหน าของงาน :7.00%
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนและเยาวชนรูจักเก็บออม มีวินัย
ทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัว
เพิ่มข้ น
ึ  อันเป็ นการชวยสรางความมน
ั ่ คงทาง
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว จัดกิจกรรม
รณรงคเผยแพรความรูดานการออม ดานการ
สรางวินัยทางการเงิน การเก็บเงินออมประชาชน
และเยาวชนในเชิงรุกดานการบริหารจัดการเงิน
ออมเป็ นทุนประกอบอาชีพเพื่อเป็ นชองทางเสริม
รายได โดยจัดหนวยรณรงคเคลื่อนที่สงเสริมการ
บริหารเงินออมเขาถึงประชาชนและเยาวชนใน
ชุมชนและ ในพ้ น
ื ที่เขต กําหนดดําเนินโครงการ
ประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
(อยูระหวางรอการอนุมัติเงินประจํางวดในงวดที่
2 )
ความกาวหน าของงาน :7.00%

19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริมรายไดใหแกกลุมสตรี แมบาน เด็ก เยาวชน
และประชาชนทว
ั ่ ไปกําหนดจํานวน 6 หลักสูตร
กลุมเป าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดัง
นี้ ขณะนี้อยูระหวางการปรับโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติเงินประจํางวดในงวดที่ 2 (ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ 63)

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

พ

ม

(19.3). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก ความกาวหน าของงาน :7.00%
การอาน
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสงเสริม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานใชเวลาวาง
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ใหเป็ นประโยชน โดยการทํากิจกรรมเชิงสราง
สรรค โดยกําหนดจัดกิจกรรมจํานวน 6 ครัง้ 
กลุมเป าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั่
ไป ครัง้ ละ 50 คน กําหนดดําเนินโครงการใน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติ
เงินประจํางวดในงวดที่ 2)

กร
ุงเ

ท

(19.4). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่ดําเนินการเพื่อ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นใหเป็ นแหลง
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เรียนรู เก็บขอมูลตางๆทงั ้ ดานประวัติศาสตร วิถี
ชีวิตภูมิปัญญาทองถิ่น ดังนี้ 1. จายเป็ นคา
ตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ จํานวน 2 คน 2
. คาสาธารณูปโภค (ขณะนี้เบิกคาตอบแทนอาสา
สมัคร และคาสาธารณูปโภคเดือนตุลาคม 62
แลว)
(19.5). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :10.00%

19/11/2562 : เป็ นโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของสภาเยาวชนเขต
ยานนาวาในการรวมกันดําเนินกิจกรรมเชิง
สรางสรรคและเป็ นประโยชนตอสังคมและเปิ ด
โอกาสใหเยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตไดมีการแสดงออก
ทางความคิด เสนอแนะนโยบายตางๆที่เป็ น
ประโยชนรวมทงั ้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาของ
เยาวชน โดยดําเนินการดังนี้ 1. จางอาสาสมัคร
ชวยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกคาตอบแทน
อาสาสมัคร เดือนตุลาคม 62 แลว) 2. จัด
กิจกรรมทัศนศึกษา กลุมเป าหมายประกอบดวย
เด็กและเยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา (อยู
ระหวางประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียม
ดําเนินโครงการประมาณเดือนธันวาคม 62 )
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20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวาที่ยังไมไดจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(20.1). โครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :7.00%
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหาความ
ตองการและแนวทางการแกไขปัญหาของชุมชน
และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง
เพิ่มมากข้ น
ึ  โดยกําหนดจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 ชุมชน
โดยไมใชงบประมาณดําเนินการ (อยูระหวางการ
ลงพื้นที่สํารวจขอมูลเพื่อเตรียมจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน)

คร

ลําดับ

23

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม (ตัวชว
ี้ ัดที่ 2
.1)
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัว
ชีว
้ ัด 2.2.1)
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

24

(รอยละ)

(21.1). โครงการการลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขหมายประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

96.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :18.00%

พ

(อัตราเกิน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

25/11/2562 : ฝ ายทะเบียนไดดําเนินการลงจุด
แสดงตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขหมาย
ประจําบาน ตงั ้ แตวันที่ 1 - 25 พ.ย.2561
จํานวน 2 ราย

ท

22

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน

(22.1). กิจกรรมการเบิกจ
 า ยงบประมาณประจาํ ปี ความกาวหน าของงาน :6.44%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

25/11/2562 : - งบประมาณหลังปรับโอน
จํานวน 298,184,412 บาท - เบิกจายทงั ้ สน
ิ้ 
จํานวน 19,197,981.24 บาท - คิดเป็ นรอยละ 6.
44

กร
ุงเ

21

ม

ห

าน

(20.2). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :7.00%
ของคณะกรรมการชุมชน
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่สงเสริมใหคณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรรมการชุมชนดําเนินกิจกรรมและโครงการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ตางๆที่เป็ นประโยชนแกประชาชนในชุมชนและ
สนับสนุนการเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยใหชุมชนสงเอกสาร
การดําเนินกิจกรรมเพื่อเบิกคาใชจายที่ไดใชไปใน
การจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจํานวนบานไม
เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกไดไมเกิน 5,000 บาท
2. ชุมชนที่มีจํานวนบานตงั ้ แต 201-500 หลังคา
เรือนเบิกไดไมเกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มี
จํานวนบานตงั ้ แต 501 หลังคาเรือนข้ น
ึ ไปเบิกได
ไมเกิน 10,000 บาท กําหนดสงเอกสารไมเกิน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว อยูระหวางการรวบรวมเอกสาร
การเบิกเงินของชุมชนเพื่อเบิกคาใชจายของ
เดือนตุลาคม 62

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ) (ตัวชว
ี้ ัด 2.2.2)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(23.1). กิจกรรมรายงานงบการเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(24.1). กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชี
ทรัพยสิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

ความกาวหน าของงาน :63.00%

25/11/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว จัดสงรายงานการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหกับสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน (กท 4508/008009 ลว. 19 พ.
ย. 2562) ผูอํานวยการกองบัญชี (กท
4508/008011 ลว. 19 พ.ย. 2562) และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (กท 4508/008010
ลว. 19 พ.ย. 2562) เรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :80.00%

25/11/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สงรายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําปี  พ.ศ. 2562 เรียบรอยแลว ตามบัทึกที่
กท 4508/007353 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
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(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5.00
(คะแนน)

(คะแนน)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
27

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) (ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และเรงรัดเรื่องรองเรียน
พรอมรายงานผลการแกไขในระบบฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

(26.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการตอการใหบริการ

85.00
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอการ
ประสานงานจากกองงานผูตรวจราชการเพื่อ
ประชุมชแ
ี้ จงแนวทางการดําเนินงานฯ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

(27.1). เฝ าระวังความสะอาดของน้ํ าแข็งบริโภค ความกาวหน าของงาน :5.00%
ในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา ปี  2563
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอเพื่อขอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อนุมัติโครงการ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(27.2). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการและผู
ดอยโอกาสที่ขอรับความชวยเหลือ
หรือเป็ นผูสมควรไดรับความชวยเห
ลือ ไดรับความชวยเหลือตาม
ระเบียบหรือขน
ั ้ ตอนที่กําหนดใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(25.1). กิจกรรมตรวจสอบเรงรัดเรื่องรองเรียน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28

โครงการ/กิจกรรม

คร

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ (ตัวชว
ี้ ัด 3.1)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

26

เป าหมาย

ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทําราคากลาง

ห

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(28.1). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดใหมีข้ น
ึ เพื่อสง
เสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความชวยเหลือแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
และผูดอยโอกาส โดยจายเป็ นคาตอบแทนแก
อาสาสมัครชวยปฏิบัติงานฯทุกเดือน จํานวน 4
คน (ขณะนี้เบิกคาตอบแทนอาสาสมัคร เดือนตุลา
คม 62 แลว)

ม

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(28.2). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดใหมีข้ น
ึ เพื่อสง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนา
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน โดยจายเป็ นคาตอบแทนแกอาสาสมัคร
ชวยปฏิบัติงานฯจํานวน 4 คน ทุกเดือน (ขณะนี้
เบิกคาตอบแทนอาสาสมัคร เดือนตุลาคม 62
แลว)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรม
วันสําคัญที่จัดข้ น
ึ เพื่อเปิ ดโอกาสให
เด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไป
ไดเขารวมหรือมีสวนรวมใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

3.00
(ไมนอยกวา
โครงการ/กิจกร
รม)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(29.1). คาใ ชจ
 า ยในการจด
ั ง านวน
ั ส
 าํ คัญ อนุรก
ั ษ
(ไมนอยกวา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
โครงการ/กิจกร
รม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :7.00%
19/11/2562 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย เผยแพร
วัฒนธรรมอันดีงามใหเป็ นที่รูจักของเยาวชนและ
ประชาชนทว
ั ่ ไปโดยกําหนดจัดกิจกรรม จํานวน
6 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกีย
รติ “วันพอ” กลุมเป าหมายประกอบดวย เด็ก
เยาวชน พอตัวอยางและประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวม
กิจกรรมจํานวน 200 คน เจาหน าที่ดําเนินการ
10 คน รวม 210 คน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ กลุมเป าหมายคือเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไปที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 500
คน เจาหน าที่ดําเนินการจํานวน 10 คน รวม
510 คน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต
จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่1 พิธี
รดนํ้ าขอพรผูสูงอายุปูชนียบุคคลกลุมเป าหมาย
ประกอบดวย เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทว
ั ่ ไปที่
เขารวมกิจกรรม จํานวน 250 คน เจาหน าที่
ดําเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรม
ประกอบดวยการแสดงของผูสูงอายุ การรดนํ้ าขอ
พรผูสูงอายุและการรับประทานอาหารรวมกัน
กิจกรรมที่2 พิธีแหพระพุทธมงคลญาณพิศาล
ประชาสิทธิ ์ พระพุทธรูปประจําเขตยานนาวาไป
ตามเสนทางตางๆ เพื่อใหประชาชนไดสรงน้ํ า
กิจกรรมที่3 งานสงกรานตวัดคลองภูมิกลุมเป า
หมายประกอบดวย เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทัว
่ ไปที่มารวมกิจกรรมจํานวน 250 คน เจา
หน าที่ดําเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรม
ประกอบดวยขวนแหนางสรงกรานต แหผาหม
หลวงพอโตไปตามเสนทางเพื่อนําไปวัดคลองภูมิ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุมเป า
หมายไดแก เด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไป
กิจกรรมประกอบดวย - การสวดบูชาคุณ
พระพุทธเจา - พิธีแหพระปางดับทุกขไปตามเสน
ทางในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา - พิธีจําลองการถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม”
มอบวุฒิบัติเชิดชูแมดีเดนเขตยานนาวา กลุมเป า
หมายประกอบดวย เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทัว
่ ไปที่มารวม กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวาน
ถิ่นยานนาวา กลุมเป าหมายประกอบดวยเด็ก
เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวมกิจกรรม
จํานวน 250 คน เจาหน าที่ดําเนินการ 10 คน
รวม 260 คน กิจกรรมประกอบดวยการสาธิต
ทําขนมไทยโบราณ การประกวดแขงขันของเด็ก
นักเรียน (อยูระหวางรอการอนุมัติเงินประจํางวด
)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(29.2). คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :7.00%

19/11/2562 : เป็ นโครงการที่สงเสริมใหเด็กใช
เวลาวางระหวางปิดภาคเรียนใหเป็ นประโยชน
ไดรับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา
หาความรูรอบดานตางๆ และไดศึกษาหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนารวมทงั ้ เป็ นการ
ป องกันปัญหายาเสพติดไดอีกทางหนึ่ง โดยจัด
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนจํานวน 75 รูป โดย
รับสมัครเด็กและเยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา
และเด็กที่สนใจทว
ั ่ ไปดําเนินโครงการในเดือน
เมษายน 2563 (อยูระหวางรอการอนุมัติเงิน
ประจํางวดในงวดที่ 2 )

10/11

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

31

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล (ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน (ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(30.1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอการ
ประสานงานเพื่อประชุมชแ
ี้ จงแนวทางการดําเนิน
งานฯ

(31.1). จัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :5.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดสง
ขอมูลรายช่ อ
ื ผูรับผิดชอบกิจกรรมใหสํานัก
อนามัย และศึกษาขอมูลขน
ั ้ ตอนการดําเนิน
กิจกรรมของตัวชว
ี้ ัดฯ ที่สํานักอนามัยกําหนด

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 31 ตัวชว
ี้ ัด //

ม

ห

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

30

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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