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

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง (ผลลัพธ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

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

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

3

(ขอมูล)

7 ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
7.1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). การจัดทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่ ความกาวหน าของงาน :10.00%
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียของสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
เขตใหครบถวน และจัดทําขอมูลสถานประกอบ
การที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.00
(ขอมูล)

โครงการ/กิจกรรม

(2.1). กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
รักษาความสะอาดคลองในพ้ น
ื ที่เขตกลุมกรุงเทพ
กลาง (คลองเปรมประชากร)
26/11/2562 : อยูระหวางประสานฝายรักษา
ความสะอาดฯ กําหนดแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ห

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

1

เป าหมาย

(3.1). โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

25/11/2562 : ดําเนินการสุมตรวจสถานประกอบ
การอาหาร เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
จํานวน 78 ราย จาก 429 ราย ผานเกณฑ
มาตรฐานระดับดี จํานวน 78 ราย คิดเป็ นรอยละ
18.18

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตดุสิต (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

1/6

ความกาวหน าของงาน :40.00%

28/11/2562 : ดําเนินดังนี้ 1. ออกสํารวจ
ทรัพยสินพ้ น
ื ที่เขตดุสิตทุกแขวง 2. จัดเก็บขอมูล
ทะเบียนทรัพยสินทงั ้ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 3.
จัดเก็บขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร 4. ออก
ประกาศพรอมสงรายการทรัพยสินตามแบบ ภ.ด.
ส.3 และ ภ.ด.ส.4

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันตอ
วัน)

โครงการ/กิจกรรม
(5.1). กิจกรรมการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

20.00
(ตัน)

(ตัน)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

พ

(6.2). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย
เพื่อนํากลับมาใชประโยชน

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.2 รอยละปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2
560(993 ตันตอปี)

15.00
(ตัน)

(ตัน)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(7.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :20.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเรงรัดจัดเก็บ
ภาษีคางชําระโรงเรือนและที่ดินรายเกา
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 2 ราย
เป็ นเงิน 44,285.43

(6.1). โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช ความกาวหน าของงาน :15.00%
พลาสติกหูหว
ิ้  งดใชโฟมบรรจุอาหาร
24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดออก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใหความรู เรื่องการคัดแยกขยะ ตาม
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
หลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิคส ลดปริมาณการใชพลาสติกหูหว
ิ้ 
โฟมบรรจุอหาร ตัง้ แตตนทาง และรณรงคประชา
สัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนรวมกิจกรรม
นํ าขยะรีไซเคิลมาแลกนํา้ยาเอนกประสงค (ฝ าย
รักษาฯ เป็ นผูผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชน
สวนออย และชุมชนเสริมสุข

ม

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7. ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
7.2. รอยละของการบังคับภาษี

เป าหมาย

าน

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

2/6

ความกาวหน าของงาน :15.00%

24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
การขอรับการสนับสนุนแผนพับประชาสัมพันธฯ
การคัดแยกขยะเศษอาหาร เพื่อนําไปแจกจาย
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ และในเดือนพฤศจิกายน
สามารถลงพื้นที่ดําเนินการประชาสัมพันธ
รณรงคการนํ าขยะเศษอาหารมาใชประโยชน
บริเวณชุมชนเสริมสุข และ ชุมชนสวนออย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ
3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส ลดปริมาณการใชพลาสติกหูหว
ิ้ 
โฟมบรรจุอาหาร ตัง้ แตตนทาง และตงั ้ แตวันที่ 1
ตุลาคม 2562 สามารถทําการคัดแยกขยะ
อันตรายไดจํานวน 1,000 กิโลกรัม

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

8

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/6
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100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(9.1). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(9.2). คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ผลลัพธ)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ครูเริ่มปฏิบัติ
การสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และอยู
ระหวางการรวบรวมเอกสารเพื่อตงั ้ ฎีกาเบิกจาย
เงินเดือนพฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :20.00%

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ครูเริ่มปฏิบัติ
การสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และอยู
ระหวางการรวบรวมเอกสารเพื่อตงั ้ ฎีกาเบิกจาย
เงินเดือนพฤศจิกายน 2562

พ

ม

(9.3). คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย ความกาวหน าของงาน :7.00%
โรงเรียน
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชุมผูเกี่ยวของ และรอหนังสือแนวทางการจัด
:: ฝ ายการศึกษา
กิจกรรมตามโครงการจากสํานักการศึกษา ทัง้ นี้
ไดรับเงินงวดแลว

กร
ุงเ

ท

(9.4). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :7.00%

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมการ
ดําเนินโครงการ และรอแนวทางจากสํานักการศึก
ษา

(9.5). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :7.00%
งานศูนยวิชาการเขต
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...วิเคราะห
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผนและโครงการ
:: ฝ ายการศึกษา

(9.6). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ความกาวหน าของงาน :40.00%
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อนุมัติแผนการปฏิบัิตนอกเวลาราชการ และ
:: ฝ ายการศึกษา
อนุมัติตัวบุคคลจากผูอํานวยการเขตแลว โดย
โรงเรียนเริ่มดําเนินการสอนเสริมแลว เมื่อวันที่
16 พ.ย. 62
4/6
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พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
ตัง้ จุดกวดขันผูกระทําในการจอดรถ
ยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทา

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(10.1). เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย ความกาวหน าของงาน :10.00%
ตออาชญากรรมเขตดุสิต
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน เจาหน าที่ชุด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สายตรวจออกปฏิบัติหน าที่ครวจตราความเป็ น
:: ฝ ายเทศกิจ
ระเบียบเรียบรอยรวมกับ ฝ ายรักษาความสะอาด
ฯตัดและตบแตงกิ่งไมไมใหรกรุงรัง ตรวจตรา
ไฟฟ าสองสวางในพ้ น
ื ที่โดยรอบ
(11.1). โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการ ความกาวหน าของงาน :10.00%
จัดระเบียบหาบเร-แผงลอยในจุดผอนผัน
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเจาหน าที่ชุด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สายตรวจออกปฏิบัติหน าที่ประชาสัมพันธหามผู
:: ฝ ายเทศกิจ
คาทําการคาขายในจุดที่ยกเลิกทําการคาแลว
หากฝาฝื นจะดําเนินการตามพรบ.รักษาความสะ
อาดฯ พ.ศ.2535

ม

(11.2). โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บน ทางเทา

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการแจงประชา
สัมพันธ ขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ จํานวนชองทางการประชาสัมพันธฯ
- รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการดานสวัสดิการเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

12

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

10

เป าหมาย

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน เจาหน าที่ชุด
สายตรวจออกปฏิบัติหน าที่ประชาสัมพันธและติด
ป ายหามไมใหจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเทา
หากฝาฝื นจะดําเนินการปรับตามพรบ.รักษาความ
สะอาดฯ

(12.1). กิจกรรมการจัดสรรสวัสดิการเบีย
้ ผูสูงอา ความกาวหน าของงาน :10.00%
ยุ
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ 3 ชองทาง แผนพับ เว็บไซต
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
กลุมไลนผูสูงอายุ และจัดทําโครงการกิจกรรม
การจัดสรรสวัสดิการเบีย
้ ผูสูงอายุ ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2562

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงินและรายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําปี  (งบทรัพยสิน) 2.2.2
คะแนนของความสําเร็จของการจัด
รายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําปี งบประมาณ พศ.2562
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.50
(รอยละ)

(รอยละ)

1.50
(รอยละ)

(รอยละ)

(13.1). กิจกรรมเบิกจายงบประมาณ

ความกาวหน าของงาน :5.43%

คร

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ดําเนินการเบิกจาย (โดยดําเนินการเบิกจายไป
แลว 5.43% เป็ นเงิน 21,010,808.68 บาท)

าน

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินการเงิน และรายงานสรุป
ยอดทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน
) 2.2.1 การจัดงบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

7.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

15

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

(15.1). รายงานทรัพยสินรายไตรมาส ประจําปี  2 ความกาวหน าของงาน :5.00%
563
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รวบรวมขอมูล ทรัพยสินเพื่อจัดทํารายงาน ใน
:: ฝ ายการคลัง
ไตรมาสที่ 1

ม

14

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

เป าหมาย

พ

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(15.2). รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี  2562

ท

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สงรายงานให
สํานักงานการคลังเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2562

กร
ุงเ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :60.00%

(ดู..รายงานลาสุด)
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