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

3

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

- (นโยบายผว.กทม.)รอยละความ
พึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการ ณ ศูนยบริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด เขตหวยขวาง(BFC)(ผล
ลัพธ)
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10.รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง(ฝ ายโยธา)
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

าน

(1.1). (มิติที่1#แผนกทม.)โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

90.00
(รอยละ)

(2.1). (มิติที่1ตามภารกิจ)โครงการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

ห

(มิติที่1#ตามภารกิจ)รอยละการเบิก
จายเงินอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :20.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานักงาน
เขตหวยขวางไดติดตามและประสานงานอาสา
สมัครฯ อยางตอเนื่อง และอยูระหวางการกําหนด
วันประชุมอาสาสมัครฯ
ความกาวหน าของงาน :20.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดดําเนิน
การจัดทําคําสัง่ เสนออนุมัติการอยูเวรวิทยุ
ประจําเดือน ธันวาคม 2562

พ

2

(มิติที่1#แผนกทม.)รอยละคะแนน
เฉลี่ยนการทดสอบความรูความ
เขาใจอาสาสมัครกรุงเทพเฝ าระวัง
ภัยและยาเสพติด

เป าหมาย

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตหวยขวาง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(3.1). กิจกรรมจัดตงั ้ ศูนยบริหารราชการ ฉับไว ความกาวหน าของงาน :30.00%
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขต
หวยขวาง
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทอด
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําเดือน พ.ย. 62 จํานวน 100 ฉบับ ไดรับ
:: ฝ ายทะเบียน
ความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุดคิดเป็ น
รอยละ 100
(4.1). งานจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบาย ความกาวหน าของงาน :30.00%
นํ้ า ในพ้ น
ื ที่เขตหวยขวาง
21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประกาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประกวดราคาในระบบ e-GP โดยกําหนดเสนอ
:: ฝ ายโยธา
ราคาในวันที่ 21 พ.ย. 62

1/9
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(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

คร

(6.1). มิติที่1(บูรณาการ)โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7.ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(5.1). มิติที่1(บูรณาการ)กิจกรรมการจัดทําระบบ ความกาวหน าของงาน :20.00%
(จํานวนฐานขอ ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
มูล)
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สํารวจขอมูลทุกพ้ น
ื ที่ในเขตหวยขวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4.รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ฝ าย
สิ่งแวดลอมฯ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

6

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(จํานวนฐานขอ
มูล)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมฯ)

เป าหมาย

ความกาวหน าของงาน :16.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. ราน
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร รวม 746 ราน ใบ
อนุญาตสถานที่จําหนายอาหาร 212 ราน หนังสือ
รับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาร 334 ราน
ซุปเปอรมารเก็ต 11 ราน มินิมารท 189 ราน 2.
สงรานอาหาร 50 แหง รับปายรับรองอาหาร
ปลอดภัย

(7.1). กิจกรรมการสํารวจและประชาสัมพันธการ ความกาวหน าของงาน :15.00%
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทําหนังสือขอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความรวมมือจากฝายตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
:: ฝ ายรายได
ดําเนินกิจกรรมฯ ออกประชาสัมพันธและสํารวจ
พื้นที่ เพื่อตรวจสอบการใชประโยชนในที่ดิน สิ่ง
ปลูกสราง และหองชุด

พ

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(7.2). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรงรัด
ติดตามภาษีคางชําระ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

2/9

ความกาวหน าของงาน :15.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล
และดําเนินการจัดทํากิจกรรมฯเพื่อขออนุมัติตอผู
บริหาร
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2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด(ฝ ายรักษาฯ)

เป าหมาย
20.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). รณรงคสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ
อันตรายจากครัวเรือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(8.2). สงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อ
นํ ามาใชประโยชน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

ลําดับ

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ม

(8.3). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
รวบรวมขยะอันตรายเดือนตุลาคม 2562 จํานวน
1.6 ตัน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวมรวมสถิติ
การจัดเก็บขยะเศาอาหารของเกษตร การนํ าสง
กิ่งไมโรงบดยอยกิ่งไม และบดยอยไวใชงานของ
สํานักงานเขต ประจําเดือนตุลาคม 2562 จํานวน
423 ตัน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 จํานวน 14,178 บาท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5.พ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ (ฝ ายรักษาฯ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

9

ท

พ

(8.4). สงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไป ความกาวหน าของงาน :10.00%
ใชประโยชน
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวมสถิติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การนํ าขยะไปใชประโยชนเดือนตุลาคม 2562
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
จํานวน 105 ตัน

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(9.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

3/9

ความกาวหน าของงาน :10.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจพ้ น
ื ที่
เพื่อเตรียมจัดทําพื้นที่สีเขียว
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชา
6.ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหน
ด(O-NET)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(10.1). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(10.2). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ห

(10.3). โครงการเปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสูอา
ชีพ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

พ

(10.4). ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ

กร
ุงเ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :50.00%

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(10.5). ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนา
ภิเษก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
โรงเรียนในสังกัดดําเนินการสอนเสริมแบบเขม
ใน 4 กลุมสาระการเรียนนรู ระหวางเดือน พฤศจิ
กายน 2562 - มกราคม 2563
ความกาวหน าของงาน :20.00%

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญวางแผนการดําเนิน
งานจัดกิจกรรม ประมาณภาคเรียนที่ 1/2563
ความกาวหน าของงาน :15.00%

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญวางแผนการดําเนิน
งานจัดกิจกรรม ประมาณภาคเรียนที่ 1/2563
ความกาวหน าของงาน :40.00%

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตรวจราง
สัญญา
ความกาวหน าของงาน :40.00%

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตรวจราง
สัญญา

(10.6). ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหมชองลม

ความกาวหน าของงาน :40.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตรวจราง
สัญญา

4/9
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.พ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญากร
รม(ฝ ายเทศกิจ)
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ 80)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ 80)

(13.1). กิจกรรมตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยตอการเกิด
อาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

8. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
2.00
การตงั ้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการ (จํานวนครัง้ /วัน) (จํานวนครัง้ /วัน)
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา
(ฝ ายเทศกิจ)
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(12.1). กิจกรรมอบรมใหความรูดานการจัดซ้ อ
ื
จัดจาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :6.19%

คร

รอยละความสําเร็จของผูเขาอบรมมี
ความรูในเรื่องของการจัดซ้ อ
ื จัดจาง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

าน

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.1). กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณ ในภา
พรวม

ห

13

(รอยละ 7)

โครงการ/กิจกรรม

ม

12

7.00
(รอยละ 7)

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

เป าหมาย

ท

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(14.1). กิจกรรมกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บนทางเทา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

กร
ุงเ

ลําดับ

5/9

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเบิกจายงบประ
มาณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นรอยละ
6.19
ความกาวหน าของงาน :10.00%
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําเอกสารใน
การฝึกอบรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
11/11/2562 : จัดเจาหน าที่ตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ
การเกิดอาชญากรรมอยางตอเนื่องเป็ นประจําทุก
วัน เชน ตูเขียว สะพานลอยคนขาม ตึกราง บาน
ราง ที่รกราง จุดเสี่ยงภัยกลองcctv เป็ นตน
ความกาวหน าของงาน :15.00%
11/11/2562 : จัดเจาหน าที่กวดขันไมให
ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเทา พรอมทงั ้
เปรียบเทียบปรับผูที่ฝาฝื นตามถนนสายหลักและ
สายรอง

ขอมูล ณ วันท่ี 7-12-2019

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)

(15.2). โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :30.00%
งานดานพัฒนาสังคม
2/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิกจายคา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็ นเงิน 30,000.
-บาท

1.50
(รอยละ 1.5)

(รอยละ 1.5)

1.50
(รอยละ 1.5)

(รอยละ 1.5)

กร
ุงเ

17

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(15.1). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :30.00%
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาส
2/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

คร

16

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ 80)

โครงการ/กิจกรรม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

80.00
(รอยละ 80)

ผลการดําเนิ น
งาน

(16.1). กิจกรรม การจัดทํางบการเงินและ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี  งบประมาณ 2562
6/12/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยสงรายงานทางการเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําปี งบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25
:: ฝ ายการคลัง
พฤศจิกายน 2562 (ตามหนังสือที่ กท
4808/6451 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

ม

รอยละความพึงพอใจของผูย่ น
ื
คํารองลงทะเบียนรับสวัสดิการและ
การสงเคราะห

เป าหมาย

พ

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(17.1). คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

6/9

ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/11/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยสงรายงานทรัพยสิน
ประจําปี งบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2562
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(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัด 3.1 ระดับความ
สําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ

เป าหมาย
7.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

กร
ุงเ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.00
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(20.1). คลองสวยน้ํ าใส สายคลองสามเสน

พ

(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่3.2 รอยละความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการให
บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี
2563

(19.1). (มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่3.3กิจกรรมความพึง
พอใจของผูรับบริการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ท

20

(รอยละ)

ห

6.00
(รอยละ)

ม

(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่3.3 ระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ

(18.1). (มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัด3.1กิจกรรมการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
(20.2). โครงการรวมใจภักษ รักษวัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก(รักษารอบ Best Service )
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

7/9

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จากการ
ตรวจสอบจากระบบเรื่องราวรองทุกข เดือน
พฤศจิกายน 2562 (ระหวางวันที่ 1 -27
พฤศจิกายน 62)พบเรื่องรองทุกขจํานวน 110
เรื่อง ไดดําเนินการประสานฝายที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการแกไขแลวเสร็จจํานวน 83 เรื่อง คิด
เป็ นรอยละ 75.45 และอยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 27 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 24.55
ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานักงาน
เขตหวยขวางดําเนินการเตรียมความพรอม
สําหรับการบริการใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
อยางสมํ่าเสมอ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

27/11/2562 : มีการประชุมมอบหมายงานแตละ
ฝ ายแลว ซึ่งฝายรักษาฯ รับดําเนินการปลูกตนไม
ปรับปรุงภูมิทัศน ไดเพาะชําตนทองอุไรได
จํานวน 200 ตนแลว
ความกาวหน าของงาน :10.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ลางทําความสะอาดประจําเดือนตุลาคม 2562
จํานวน 6 ครัง้  ไดแก 1.วัดพระราม 9 ฯ 2.
โรงเรียนพระราม 9 และ 3.ถนนประดิษฐมนูธร
รม จํานวน 4 ครัง้  ลางทําความสะอาด
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 5 ครัง้ 
ไดแก ถนนประดิษฐมนูธรรม จํานวน 5 ครัง้

ขอมูล ณ วันท่ี 7-12-2019

22

(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2 รอยละความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการให
บริการดีที่สุด(Best Service รักษา
รอบ)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(มิติที่4)ตัวชว
ี้ ัดที่4.1 รอยละความ
สําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(22.1). (มิติที่4)ตัวชว
ี้ ัด4.1กิจกรรมการพัฒนา
ฐานขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

4.00
(รอยละ)

ท

(มิติที่4)ตัวชว
ี้ ัดที่4.2ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

(รอยละ)

กร
ุงเ

23

พ

ม

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(23.1). (มิติที่4.2)กิจกรรมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :20.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดดําเนิน
การกรอกใบสมัครเขารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การประยุกตใชระบบสารสนเทศกรุงเทพมหา
นคร ตามตัวชว
ี้ ัด 4.1 ผานเว็บไซตศุนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร
(www.bangkok.go.th/info)รุนที่ 1 ตามหนังสือ
กท 0510/2092 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สงรายช่ อ
ื
ผูรับผิดชอบโครงการ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด //
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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