สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตบางกอกใหญ (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
และจัดทํารายการของสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจการใหบริการ ณ
ศูนยบริการราชการฉับไวใสสะอาด
(ฺBFC) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(1.1). กิจกรรมการออกแบบและจัดทํารายการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
14/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวได่สงรายงานครัง้ ที่ 3 ใหกับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํานักการโยธา
:: ฝ ายปกครอง

4.00
(ระดับมาก)

4.770
(ระดับมาก)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(2.1). กิจกรรมจัดตงั ้ ศูนยบริหารราชการฉับไวใส ความกาวหน าของงาน :100.00%
สะอาดสํานักงานเขตบางกอกใหญ (BFC)
21/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 มี
:: ฝ ายปกครอง
จํานวนผูใชบริการแยกเป็ นฝายตาง ๆ ดังนี้ ฝ าย
ปกครอง จํานวน 23 ราย ฝ ายทะเบียน จํานวน
1,043 ราย ฝ ายการคลัง จํานวน 112 ราย ฝ าย
สิ่งแวดลอมฯ จํานวน 19 ราย ฝ ายโยธา - ฝ าย
รายได 22 ราย ฝ ายการศึกษา จํานวน 5 ราย
ฝ ายเทศกิจ 17 ราย ฝ ายพัฒนาชุมชนฯ 68 คน
ฝ ายรักษาความสะอาดฯ - ไดทอดแบบสอบถาม
จํานวน 38 ราย ไดรับความพึงพอใจ 98.05

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน

โครงการ/กิจกรรม

(3.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการขออนุญาตกอสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(3.2). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิด
ชอบของสํานักงานเขต

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(4.1). พัฒนาคู คลองในพ้ น
ื ที่เขตบางกอกใหญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.2). ขุดลอกคลองวัดดีดวด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารฯ ปี งบประมาณ 2
562 รวมทงั ้ สน
ิ้  39 จุด 841 เลขหมาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(4.3). ขุดลอกคลองวัดประดู

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

19/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(4.4). ขุดลอกลํากระโดงซอยศักดิเ์ จริญจาก
คลองบางกอกใหญถึงบานเลขที่ 588
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.5). ขุดลอกลํากระโดงหลังภัตตาคารแวรซา
ยนจากคลองบางกอกใหญถึงบานเลขที่ 173/1
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.6). ขุดลอกคลองซอยกิตติกมลจากคลอง
บางกอกใหญถึงบานเลขที่ 183/7
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.7). ขุดลอกคลองตนตาล(เกษจําเริญ)

คร

1

าน

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี

80.00
(รอยละ)

200.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผลการดําเนินการลาสุดอยู
ระหวางใหผูรับจางวางค้าํ ประกัน

(5.1). การติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

12/9/2562 : ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยดําเนินการ 1. เก็บตัวอยางอาหารเพื่อ
ตรวจวิเคราะหดานเคมี จํานวน 26 ตัวอยางดังนี้
- บอแรกซ จํานวน 14 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - ฟอรมาลีน จํานวน 6 ตัวอยาง ไมพบการ
ปนเปื้ อน - ยาฆาแมลง จํานวน 6 ตัวอยาง ไม
พบการปนเปื้ อน 2. เก็บตัวอยางอาหารเพื่อตรวจ
วิเคราะหดานจุลชีววิทยา จํานวน 21 ตัวอยาง
ไมพบการปนเปื้ อน ดําเนินการแลวเสร็จตามเป า
หมายของโครงการฯ ประจําปี งบประมาณ 2562
ดังนี้ 1. ดําเนินการสุมตรวจตัวอยางอาหารทงั ้ สน
ิ้ 
จํานวน 3,961 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน
จํานวน 3,961 ตัวอยาง คิดเป็ นรอยละ 100 2.
สถานประกอบการอาหารผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
และไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(มอป.) คิดเป็ นรอยละ 100 3. ดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการเครือขายงานสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตบางกอกใหญ
จํานวน 2 ครัง้  ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.2). โครงการจางเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานใน
โครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ตกคางในผักสด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(6.3). โครงการจางงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
สุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ม

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1) การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่
เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไข
ปั ญหา ในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ 2) รอยละของ
ความสําเร็จในการติดตงั ้ /ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด

พ

(4.9). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)
คลองวัดทาพระตอจากเขื่อนเดิมถึงคลองซอย
จรัญสนิทวงศ 1

5

ห

(4.8). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
คลองวัดหงสรัตนารามตอจากของเดิม ตัง้ แตบาน
เลขที่ 23 ถึงบานเลขที่ 31
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผลการดําเนินการลาสุดอยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางใหผูรับจางวางค้าํ ประกัน
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยดําเนินการ เก็บตัวอยางผักสดเพื่อ
ตรวจหายาฆาแมลง จํานวน 30 ตัวอยาง ไมพบ
การปนเปื้ อน ในปีงบประมาณ 2562 ดําเนินการ
เก็บตัวอยางทงั ้ สน
ิ้  2,132 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง คิดเป็ นรอยละ
100 ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วาง
ไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี
3 ประเภทตามยอดรวมประมาณ
การภาษี 3 ประเภทที่สํานักการคลัง
กําหนด

95.00
(รอยละ)

87.270
(รอยละ)

25.00
(รอยละ)

89.570
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของยอดรวมการจด
ั เ ก็บภ
 าษี
คางชําระ 3 ประเภท
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด 1.
รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
๒๕๖๑ 2. รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(7.1). กิจกรรมเพิม
่ ป
 ระสิทธิภาพการจด
ั เ ก็บภ
 าษี ความกาวหน าของงาน :100.00%
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปายและภาษีบํารุงทองที่
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
12/9/2562 : ในเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม
2562 สามารถดําเนินการประเมินภาษี 3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประเภทไดเป็ นจํานวนเงิน 51,207,044.46 บาท
:: ฝ ายรายได
คิดเป็ นรอยละ 85.92 ของประมาณรายรับปี 2
562 (59,600,000 บาท) โดยเป็ นภาษีโรงเรือน
และที่ดิน จํานวน 47,399,941.57 บาท (รอยละ
85.41) ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 967,575.09
บาท (รอยละ 90.43) และภาษีปาย 2,839,527.
80 บาท (รอยละ 99.71)
(8.1). กิจกรรมการเรงรัดการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ สํานักงานเขตบางกอกใหญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

12.00
(รอยละ)

40.390
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(9.1). โครงการใหบริการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(9.2). โครงการจัดเก็บขยะอันตรายจากแหลง
กําเนิดนําสงศูนยหนองแขม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(9.3). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(9.4). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม
ชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
10
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รอยละของจํานวนพ้ น
ื ที่สีเขียวเพิ่ม
ขึ้น
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนตนรวงผ้ งึ ที่ไดปลูกในพ้ น
ื ที่
เขตบางกอกใหญในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2562
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

279.550
(รอยละ)

2.00
(จํานวนตน)

4.000
(จํานวนตน)

(10.1). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินการเรงรัดจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ ณ 5 กันยายน 2562 สามารถจัดเก็บได 49
รายปี เป็ นทงั ้ สน
ิ้  1,008,558.12 บาท คิดเป็ น
รอยละ 89.57 ของยอดภาษีคางชําระ ณ วันที่
30 ก.ย. 61 โดยเป็ นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 9 รายปี เป็ นคาภาษี 1,003,525.85 บาท
ภาษีบํารุงทองที่จํานวน 20 รายปี เป็ นคาภาษี
5,032.60 บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว -ดําเนินการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ
ในชุมชนวัดใหมวิเชียร วันที่ 1 กันยายน 2562 ดําเนินการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญในบริเวณชุมชนวัด
ใหมพิเรนทร วันที่ 8 กันยายน 2562 -ดําเนิน
การจัดเก็บขยะชินใหญในบริเวณชุมชนวัดโมลี
โลกยาราม วันที่ 15 กันยายน 2562 -ดําเนินการ
จัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญในบริเวณชุสชนวัดราชสิทธา
ราม วันที่ 22 กันยายน 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ดําเนินการประชาสัมพันธจัด
เก็บขยะอันตราย วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดําเนิน
การประชาสัมพันธจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน
สมบุญพัฒนาและวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เขา
ดําเนินการจัดเก็บขยอันตรายในชุมชนสมบุญ
พัฒนา -วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดําเนินการ
ประชาสัมพันธจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนวัด
เครือวัลย และวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เขา
ดําเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนวัดเครือ
วัลย -วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดําเนินการ
ประชาสัมพันธจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน
ปลายซอยศักดิเ์ จริญและวันที่ 18 สิงหาคม 2562
เขาดําเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนปลาย
ซอยศักดิเ์ จริญ -วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดําเนิน
การประชาสัมพันธจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน
ปรกอรุณและวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เขาดําเนอ
นการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนปรกอรุณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว -เบิกจายเงินคาตอบแทน
ประจําเดือน สค-กย. จํานวน 85,000 บาท -เบิก
จายเงินสมทบประจําเดือน สค-กย.62 จํานวน 2
,712 บาท รวมทงั ้ สน
ิ้  88,212 บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(11.1). โครงการขยายพันธุและปลูกตนรวงผ้ งึ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

22/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ท

(6.4). โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล ความกาวหน าของงาน :100.00%
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย"
ประจําปี งบประมาณ 2562 สํานักงานเขตบาง
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
กอกใหญ
งานท่ว
ี างไวแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(12.1). พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
22/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็ นเงิน 10,800.บาท (หนึ่งหมื่นแปดรอยบาทถวน) เพื่อใหสถาน
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในพ้ น
ื ที่สํานักงาน
เขตบางกอกใหญ จํานวน 6 แหง ดําเนินการ เบิก
จายเงินคาสมนาคุณวิทยากรสําหรับผูทรงคุณวุฒิ
ในการดําเนินการใหความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
คณะครูและผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให
เขมแข็งและเป็ นไปตามมาตรฐานของชาติ และ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครในพ้ น
ื ที่สํานักงานเขตบางกอก
ใหญ ปี การศึกษา 2562 โดยจัดสรรงบประมาณ
ใหสํานักงานเขต โรงเรียนละ 1,800.-บาท โดยมี
คาใชจายดังนี้ - คาสมนาคุณวิทยากรสําหรับ
ผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนละ 1,800.-บาท x 6 โรง
เรียน) เป็ นเงิน 10,800.-บาท

(12.6). ประชุมครู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.7). สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค
ผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.8). สอนภาษาจีน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.9). จางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.10). เรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต จํานวน
24,660.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.คา
อาหารวาง เครื่องด่ ม
ื  และอาหารกลางวัน เป็ น
เงิน 12,460.-บาท 2.คาสมนาคุณวิทยากร
(วิทยากรนอก) จํานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชัว
่ โมง ๆ
ละ 1,200.-บาท เป็ นเงิน 7,200.- บาท 6.3 คา
วัสดุในการดําเนินโครงการ เป็ นเงิน 5,000.บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการประชุม
ครู เป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  2,520.-บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้ - คาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  จํานวน 84
คน ๆ ละ 30.-บาท (84 คน x 30.-บาท) เป็ นเงิน
2,520.-บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

7/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการ คาใชจายในการสง
เสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู เป็ นเงิน 70,600.-บาท (เจ็ดหมื่นหก
รอยบาทถวน) เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมสง
เสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู ตามขนาดของโรงเรียน จัดสรรให
โรงเรียนเรียบรอยแลว ดังนี้ - โรงเรียนขนาด
กลาง จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดราช
สิทธาราม และโรงเรียนวัดทาพระ โรงเรียนละ
13,100.-บาท เป็ นเงิน 26,200.- บาท - โรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัด
ประดูฉิมพลี,โรงเรียนวัดดีดวด, โรงเรียนวัดใหม
พิเรนทร, โรงเรียนวัดนาคกลาง โรงเรียนละ
11,100.- บาท เป็ นเงิน 44,400.- บาท รวมคาใช
จายเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  70,600.- บาท (เจ็ดหมื่นหก
รอยบาทถวน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายโครงการสอน
ภาษาจีน ไดรับงบประมาณเป็ นเงิน 612,000.บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) โดย
จัดสรรใหเป็ นคาตอบแทนบุคคลภายนอกชวย
ปฏิบัติราชการดานการสอนภาษาจีน ดังนี้ คา
ตอบแทนบุคคลภายนอกชวยสอนฯ 2 ภาคเรียน
เป็ นเงิน 612,000.-บาท - ภาคเรียนที่ 2 ปี การ
ศึกษา 2561 เป็ นเงิน 312,000.-บาท - ภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นเงิน 300,000.-บาท
โดยไดเบิกจายไปเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  525,600.-บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายโครงการจาง
เหมายามดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานเขตบางกอกใหญ จํานวน 6 โรงเรียน)
ซึ่งเป็ นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจัด
จางยามจํานวน 2 ผลัด ๆ ละ 1 คน ในระหวาง
เวลา 07.00 – 19.00 น. และเวลา 19.00 – 07.
00 น. ของวันรุงข้ น
ึ  ตลอด 24 ชัว
่ โมง รวม
จํานวนยามทงั ้ สน
ิ้  12 คน เพื่อใหโรงเรียนใน
สังกัดมีความปลอดภัยใหแกนักเรียน ครู
บุคลากรและโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนอยู
ในสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอปัญหายาเสพติดและใกล
แหลงอบายมุขหรือไมมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของทางราชการ อัตราคาจางเหมา
ยามคนละ 20,526.-บาท/เดือน โดยรวมคา
บริหารจัดการไวดวยแลว ดําเนินการจางเหมา
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2
562 รวม 12 เดือน ไดรับงบประมาณเป็ นเงิน 2
,955,800.-บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นหาพัน
แปดรอยบาทถวน) -โดยไดเบิกจายไปเป็ นเงินทงั ้
สิน
้  2,822,400.-บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายโครงการเรียน
ฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สําหรับเป็ นคาใชจายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดสรรใหเป็ นราย
หัวนักเรียน (ตามสถิติจํานวนนักเรียน ณ 1 มิ.ย.
60 จํานวน 1,463 คน) ไดรับงบประมาณเป็ นเงิน
877,800.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปด
รอยบาทถวน) โดยจัดสรรเงินงบประมาณใหโรง
เรียน ดําเนินการสําหรับเป็ นคาใชจายใหนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดังนี้ 1. คาชุด
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุด
พละ ทุกระดับชน
ั ้  (คนละ 450.-บาท) 2. คา
ประกันอุบัติเหตุ ทุกระดับชน
ั ้  (คนละ 150.-บาท)
กรณีที่งบประมาณรายการใดรายการหนึ่งไม
เพียงพอใหถัวจายจากงบประมาณคงเหลือทุก
รายการ โดยไดเบิกจายจริงไปเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้ 
739,514.-บาท 1. คาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกา
ชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทุกระดับชน
ั ้  เป็ น
เงิน 554,630.-บาท 2. คาประกันอุบัติเหตุ ทุก
ระดับชน
ั ้  เป็ นเงิน 184,884.-บาท

(12.11). สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหา ความกาวหน าของงาน :100.00%
นคร
6/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการสงเสริม
:: ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ.
ศ.2562 โดยมีรายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 1.คา
วัสดุอุปกรณการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็ นเงิน 20,000.-บาท 2.คา
จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื สําหรับ
นักกีฬาและกองเชียร เป็ นเงิน 19,350.-บาท
รวม 2 รายการเป็ นเงิน 39,350.-บาท
(12.12). วายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการ คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย คนละ ไมเกิน 650
บาท/หลักสูตร จํานวนนักเรียน 165 คน (ตาม
สถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560 ชัน
้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3) ไดรับงบประมาณเป็ นเงิน 107,300.
-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) โดย
จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการ เพื่อ
เป็ นคาใชจายดังนี้ 7.1 คาตอบแทนอาสาสมัคร
/ครูผูสอน และเจาหน าที่รักษาความปลอดภัยทาง
นํ้ า กรณีสระวายน้ํ าของกรุงเทพมหานคร/สระ
วายน้ํ าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ
สระวา ยน้ํ าของหนวยงานราชการอ่ น
ื ๆ และกรณี
เป็ นสระวายน้ํ าของเอกชนใหเบิกจายตามที่จาย
จริง 7.2 คาชุดวายน้ํ าพรอมหมวก ถัวจายชายหญิง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการจัดหา
พัสดุหรือจางเหมาบริการตางๆ ใหดําเนินการตาม
กฎหมายระเบียบคําสัง่ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
7.3 คาพาหนะใหเบิกจายตามที่จายจริงตามระยะ
ทางใกล/ไกล โดยไดเบิกจายไปเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้ 
112,250.-บาท

(12.13). พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

6/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหา
นคร เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 1.คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและ
เครื่องด่ ม
ื  วันที่ 24 มิ.ย.62 และ 1 ก.ค.62 เป็ น
เงิน 8,250.-บาท 2.คาจางเหมารถโดยสารไม
ปรับอากาศขนาดไมต่าํ กวา 40 ที่นัง่  พรอม
พนักงานขับรถยนตและน้ํ ามันเชื้อเพลิง เป็ นเงิน
15,000.-บาท รวม 2 รายการเป็ นเงิน 23,250.บาท

(12.14). พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.15). ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ไดรับงบประมาณเป็ นเงิน
1,632,000.-บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นสอง
พันบาทถวน) เพื่อใหโรงเรียนดําเนินการตามกิจ
กรรม รวมเวลา 40 สัปดาห จํานวน 6 โรงเรียน
ระดับชน
ั ้ ปฐมวัยจนถึงระดับวัยเรียน จัดการเรียน
รูหองเรียนละ 1 ชัว
่ โมงตอสัปดาห จํานวน 68
หองเรียน (ยกเวนหองเรียนสองภาษา) ดําเนิน
การสอนใน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
และภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 - เบิกจาย
จริงไปเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  1,305,000.-บาท

(12.16). เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

6/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน เพื่อจัดสรรใหเครือ
ขาย เป็ นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ/กิจ
กรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของเครือ
ขายโรงเรียน 1. กิจกรรมที่ 1 จัดการประกวด
แขงขัน เพื่อสรรหาผลงานทางวิชาการของครู
และนักเรียน โดยเบิกจายเป็ นคาโล ของรางวัล
และเกียรติบัตร เป็ นเงิน 23,500.-บาท 2.
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงา
น นวัตกรรมทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ครู และนักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
และกลุมปฐมวัย 1 กลุม รวมจํานวน 9 กลุม
โดยเบิกจายเป็ นคาวัสดุตางๆ ที่ใชในการจัด
นิทรรศการ กลุมละ 5,000.-บาท (9 กลุม x
5,000) เป็ นเงิน 45,000.-บาท 3. กิจกรรมที่ 3
จัดกิจกรรมตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 2
วัน โดยเป็ นคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื สําหรับ
นักเรียนและครูที่เขารวมกิจกรรม คนละ 25.บาท/วัน จํานวน 430 คน/วัน จํานวน 2 วัน (25.บาท x 430 คน x 2) เป็ นเงิน 21,500.-บาท รวม
เป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  90,000.- บาท (เกาหมื่นบาทถวน
) ทัง้ นี้ใหถัวจายไดตามความเป็ นจริง ทุกรายการ
แตไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ห

(12.5). พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

6/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็ นคาใชจายใน
การประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครองฯ
ดังนี้ 1.โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 4 โรงเรียน
(โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี, โรงเรียนวัดใหม
พิเรนทร, โรงเรียนวัดดีดวดและโรงเรียนวัดนาค
กลาง) - คาเอกสารการประชุม เป็ นเงิน 5,200.บาท (1,300 บาท x 4 โรงเรียน) 2.โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนวัดราช
สิทธาราม, โรงเรียนวัดทาพระ) - คาเอกสารการ
ประชุม เป็ นเงิน 3,000.-บาท (1,500 x 2 โรง
เรียน) รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  8,200.-บาท

พ

(12.4). พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(12.3). สัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร

คร

(12.2). จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
6/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการจัด
:: ฝ ายการศึกษา
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดสรร
งบประมาณใหโรงเรียนเพื่อเป็ นคาใชจายในการ
จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั้
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
6 โรงเรียน - คาวัสดุจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม เชนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
ของโรงเรียน เอกสารประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน เอกสารเผยแพรขาวสารของโรง
เรียน ฯลฯ เป็ นตน โรงเรียนละ 4,500.-บาท เป็ น
เงิน 27,000.-บาท

ความกาวหน าของงาน :100.00%

7/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็ นเงิน 54,600.-บาท
(หาหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน) สําหรับเป็ นคาใช
จายในการจัดการสอนเสริมแบบเขมใหกับ
นักเรียนระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้
โรงเรียนในสังกัดจัดทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมา
ณ เสร็จเรียบรอยแลว

(12.17). ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
7/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว รายการคาใชจายในการฝึก
:: ฝ ายการศึกษา
อบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด เป็ นเงิน 93,000.-บาท
(เกาหมื่นสามพันบาทถวน) โดยแยกคาใชจาย
ดังรายการตอไปนี้ 1.คาอาหารลูกเสือและยุวกา
ชาด คนละ 7 มื้อ ๆ ละ 50.- บาท จํานวน 160
คน เป็ นเงิน 56,000.-บาท 2.คาเครื่องด่ ม
ื ลูกเสือ
และยุวกาชาด คนละ 5 มื้อ ๆ ละ 5.- บาท จํานว
น 160 คน เป็ นเงิน 4,000.-บาท 3.คาอาหาร
วิทยากร คนละ 7 มื้อ ๆ ละ 50.- บาท จํานวน
40 คน เป็ นเงิน 14,000.-บาท 4.คาเครื่องด่ ม
ื
วิทยากร คนละ 5 มื้อ ๆ ละ 5.- บาท จํานวน 40
คน เป็ นเงิน 1,000.-บาท 5.คาวัสดุอุปกรณการ
ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
เป็ นเงิน 9,000.-บาท 6.คาวัสดุอุปกรณการฝึก
อบรมหัวหน าหนวยยุวกาชาด เป็ นเงิน 9,000.บาท รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  93,000.-บาท (เกาหมื่น
สามพันบาทถวน)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ผลการดําเนิ น
งาน
(ระยะเวลา
(เดือน))

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ า
ระวังและตรวจตรา

โครงการ/กิจกรรม
(13.1). กิจกรรมจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2561 สํานักงานเขต
บางกอกใหญ (มิติที่ 1)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง
100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(14.1). โครงการบูรณาการผลการดําเนินงานดาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ความปลอดภัย
1. จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ าระวัง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดลอม
:: ฝ ายเทศกิจ
ของพ้ น
ื ที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณ
หน าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม จํานวน 6 จุด 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณ
พื้นที่รกรางในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโคงยาย
แหง) 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ํ า) 1.3 จุด
เสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 5
(บริเวณคลองวัดเจามูล) 1.4 จุดเสี่ยงบริเวณ
พื้นที่วางบริเวณทางเขาชุมชนวัดใหมวิเชียร
(ซอยจรัญสนิทวงศ 2) 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่
รกรางสุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 1.6 จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลองบางกอกใหญ บริเวณ
จุดกลับรถใตสะพานเนาวจําเนียร ในเดือน
สิงหาคม 2562 ออกตรวจ 2 ครัง้ /วัน/จุด
เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ 2. จุดเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยทางถนน จํานวน 4 จุด 2.1 หน า
โรงเรียนวัดทาพระ 2.2 หน าโรงเรียนวัดราช
สิทธาราม 2.3 หน าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน า
โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร ในเดือนสิงหาคม 2562
อํานวยความสะดวกดานการจราจร บริเวณหน า
โรงเรียน 2 ครัง้ /วัน/จุด (วันทําการ) 3. จุดเสี่ยง
ภัยที่ติดตงั ้ กลองวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจ
สอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด 1
ครัง้ /วัน/จุด ประกอบดวย 3.1 จุดเสี่ยงตอการ
เกิดอาชญากรรม จํานวน 3 จุด 3.1.1 จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณ
โคงยายแหง) 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกราง
สุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 3.1.3 จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลองบางกอกใหญบริเวณ
จุดกลับรถใตสะพานเนาวจําเนียร 3.2 จุดเสี่ยง
ตอความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน าโรงเรียน
จํานวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพานอง ขาม
ถนน/อาสาจราจร) 3.2.1 โรงเรียนวัดทาพระ 3.2.
2 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 โรงเรียนวัดดี
ดวด 3.2.4 โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร ในเดือน
สิงหาคม 2562 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) 1 ครัง้ /วัน/จุด
4. จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการ
จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนตบนทาง
เทา บริเวณถนนสายหลักพ้ น
ื ที่เขต ในเดือน
สิงหาคม 2562 ดําเนินการออกตรวจตรา
กวดขัน 2 ครัง้ /วัน ผลการดําเนินการจับกุม
เปรียบเทียบปรับบริเวณถนนเพชรเกษมจํานวน
1 ราย เป็ นเงิน 2,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ
จํานวน 10 ราย เป็ นเงิน 20,000 บาท ถนนอิสร
ภาพ จํานวน 1 ราย เป็ นเงิน 2,000 รวมจํานวน
12 ราย เป็ นเงิน 24,000 บาท และไดจัด
ทําหนังสือประสานสถานีตํารวจนครบาลในพ้ น
ื ที่
เขต เพื่อขอขอมูลสถิติคดีอาชญากรรมและคดี
อุบัติเหตุการจราจรที่เกิดข้ น
ึ ในพ้ น
ื ที่ 5. การปรับ
สภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
เพื่อลดความลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นที่เขต จํานวน 4 จุด ในเดือนสิงหาคม 2562
ดําเนินการดังนี้ 6.1 ติดปายประชาสัมพันธเตือน
ภัยอาชญากรรม (โดยฝายเทศกิจ) จํานวน 6 จุด
คือบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยอิสรภาพ 23, พื้นที่
รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 2, พื้นที่รกรางใน
ซอยจรัญสนิทวงศ 5 ,บริเวณพ้ น
ื ที่วางบริเวณทาง
เขาชุมชนวัดใหมวิเชียรบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางสุด
ซอยพาณิชยการธนบุรีและพ้ น
ื ที่รกรางริมคลอง
บางกอกใหญ (บริเวณจุดกลับรถใตสะพานเนาว
จําเนียร) 6.2 การดูแลตัดตนไม และการทําความ
สะอาดพ้ น
ื ที่ (โดยฝายรักษาความสะอาดฯ)
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 5 และ
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลองบางกอกใหญ (บริเวณ
จุดกลับรถใตสะพานเนาวจําเนียร) 6.3 ปิ ดลอม
พื้นที่เรียบรอยแลว บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
อิสรภาพ 23 และสภาพพ้ น
ื ที่ไมรกราง เนื่องจาก
มีการถมดินแลว บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 2 6.3 ดําเนินการติดตงั ้ เพิ่มเติม
ไฟฟ าสองสวางบริเวณพ้ น
ื ที่วางทางเขาชุมชน วัด
ใหมวิเชียร (โดยฝายโยธา) 2.6.4 ดําเนินการ
ประสานการไฟฟ านครหลวงติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวาง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 2 และ
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 5 (โดย
ฝ ายโยธา) ดําเนินการประสานสํานักการจราจร
และขนสงติดตงั ้ กลอง CCTV บริเวณพ้ น
ื ที่รกราง
ในซอยจรัญสนิทวงศ 2 บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางใน
ซอยจรัญสนิทวงศ 5 และบริเวณพ้ น
ื ที่วางทางเขา
ชุมชนวัดใหมวิเชียร (โดยฝายโยธา) 6. จัดเจา
หน าที่เทศกิจอํานวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยใหกับประชาชน โดยการบริการรับ-สง
ประชาชนในบริเวณพ้ น
ื ที่หรือเสนทางที่มีความลอ
แหลมตอการเกิดเหตุความไมปลอดภัยจากการ
เดินทางสัญจรในชวงเวลากลางคืน ในพ้ น
ื ที่เขตที่
กําหนด จํานวน 2 จุด บริเวณพาณิชยการธนบุรี
9 และ 11 ระหวางเวลา 21.00 น. – 24.00 น.
ซึ่งกําหนดการรายงานผลใหสํานักเทศกิจทราบ
12 ครัง้ /ปี  ในเดือนสิงหาคม 2562 รายงานให
สํานักเทศกิจทราบ 2 ครัง้
(14.2). โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน (ตูเขียว)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

คร

14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย
2.00
(ระยะเวลา
(เดือน))

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

1. จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายใน
กําหนด 2. จัดทํางบการเงินครบถวน
ถูกตอง (.............สํารอง.............)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

1. จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ าระวัง
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดลอม
ของพ้ น
ื ที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณ
หน าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม จํานวน 6 จุด 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณ
พื้นที่รกรางในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโคงยาย
แหง) 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ํ า) 1.3 จุด
เสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 5
(บริเวณคลองวัดเจามูล) 1.4 จุดเสี่ยงบริเวณ
พื้นที่วางบริเวณทางเขาชุมชนวัดใหมวิเชียร
(ซอยจรัญสนิทวงศ 2) 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่
รกรางสุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 1.6 จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลองบางกอกใหญ บริเวณ
จุดกลับรถใตสะพานเนาวจําเนียร ในเดือน
สิงหาคม 2562 ออกตรวจ 2 ครัง้ /วัน/จุด
เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ 3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตงั ้
กลองวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด 1
ครัง้ /วัน/จุด ประกอบดวย 3.1 จุดเสี่ยงตอการ
เกิดอาชญากรรม จํานวน 3 จุด 3.1.1 จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณ
โคงยายแหง) 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกราง
สุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 3.1.3 จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลองบางกอกใหญบริเวณ
จุดกลับรถใตสะพานเนาวจําเนียร 3.2 จุดเสี่ยง
ตอความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน าโรงเรียน
จํานวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพานอง ขาม
ถนน/อาสาจราจร) 3.2.1 โรงเรียนวัดทาพระ 3.2.
2 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 โรงเรียนวัดดี
ดวด 3.2.4 โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร ในเดือน
สิงหาคม 2562 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) 1 ครัง้ /วัน/จุด

ห

13

ม

ลําดับ

(14.5). โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
/อาสาจราจร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

16

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

50.00
(รอยละ)

65.630
(รอยละ)

4.00
(ระดับมาก)

4.710
(ระดับมาก)

4.00
(ครัง้ ตอปี)

6.000
(ครัง้ ตอปี)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการในการเขามาใชบริการศูนย
บริหารเงินออมครอบครัว
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสง
เสริมการอาน

18

รอยละของการใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครแกผูดอยโอกาสที่
ยื่นคํารองขอความชวยเหลือ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

16/9/2562 : 4. จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจ
ตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต รถ
จักรยานยนตบนทางเทาบริเวณถนนสายหลัก
พื้นที่เขต ในเดือนสิงหาคม 2562 ดําเนินการ
ออกตรวจตรา กวดขัน 2 ครัง้ /วันผลการดําเนิน
การจับกุมเปรียบเทียบปรับบริเวณถนน
เพชรเกษมจํานวน 1 ราย เป็ นเงิน 2,000 บาท
ถนนจรัญสนิทวงศ จํานวน 10 ราย เป็ นเงิน 2
0,000 บาท ถนนอิสรภาพ จํานวน 1 ราย เป็ น
เงิน 2,000 รวมจํานวน 12 ราย เป็ นเงิน 24,000
บาท และไดจัดทําหนังสือประสานสถานี
ตํารวจนครบาลในพ้ น
ื ที่เขต เพื่อขอขอมูลสถิติคดี
อาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดข้ น
ึ
ในพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

16/9/2562 :จุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน
จํานวน 4 จุด 2.1 หน าโรงเรียนวัดทาพระ 2.2
หน าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน าโรงเรียน
วัดดีดวด 2.4 หน าโรงเรียนวัดใหมพิเรนทร ใน
เดือนสิงหาคม 2562 อํานวยความสะดวกดาน
การจราจร บริเวณหน าโรงเรียน 2 ครัง้ /วัน/จุด
(วันทําการ)

(15.1). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของคณะกรรมการชุมชน
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว เบิกจายเงินสนับสนุนการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เดือนก.ค.
62 เบิกจํานวน 19 ชุมชน 74,700 บาท เดือนส.
ค. 62 เบิกจํานวน 22 ชุมชน 110,753 บาท และ
เดือนก.ย. 62 เบิกจํานวน 13 ชุมชน 54,059
บาท
(16.1). คาใชจายในการสงเสริมการวางแผน
ทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอยาง
ยัง่ ยืน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

31/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จ
เรียบรอยแลว เบิกจายคาอาหารสําหรับเด็กที่เขา
รวมกิจกรรม จํานวน 5 ครัง้  ๆ ละ 100 คน ๆ ละ
25 บาท เป็ นเงิน 12500 บาท

(17.1). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก ความกาวหน าของงาน :100.00%
การอาน
27/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว ดําเนินการจัดกิจกรรม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ครอบครัวรักการอานครัง้ ที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2
562 จํานวนเด็กที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 50
คน และเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม ครัง้ ที่ 2, 3, 4
กิจกรรมครัง้ ละ 1,250 บาท

(18.1). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ที่ลงพื้นที่ในการชวยเหลือ ประสานหนวยงานที่
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เกี่ยวของในการจัดสวัสดิการ และใหคําปรึกษา
ประจําเดือนสิงหาคม เป็ นเงิน 41300 บาท
ประกันสังคม 2066 บาท เดือนกันยายน เป็ นเงิน
40650 บาท ประกันสังคม 2052 บาท
(18.2). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัคร
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ที่รับลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และทําหน าที่
อื่น ๆ ที่มอบหมาย ประจําเดือนสิงหาคม 31900
บาท ประกันสังคม 1596 บาท เดือนกันยายน
เป็ นเงิน 46250 บาท ประกันสังคม 2312 บาท

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 18 ตัวชว
ี้ ัด //

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

กร
ุงเ

(14.4). โครงการการจัดระเบียบการจอดรถบน
ทางเทา

พ

(14.3). โครงการปรับสภาพแวดลอมจุดเสี่ยงตอ ความกาวหน าของงาน :100.00%
การเกิดอาชญากรรม
16/9/2562 : 5. การปรับสภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความลอ
:: ฝ ายเทศกิจ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่เขต จํานว
น 4 จุด ในเดือนสิงหาคม 2562 ดําเนินการดังนี้
6.1 ติดปายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม
(โดยฝายเทศกิจ) จํานวน 6 จุด คือบริเวณพ้ น
ื ที่
รกรางในซอยอิสรภาพ 23, พื้นที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 2, พื้นที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 5 ,บริเวณพ้ น
ื ที่วางบริเวณทางเขา
ชุมชนวัดใหมวิเชียรบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางสุดซอย
พาณิชยการธนบุรีและพ้ น
ื ที่รกรางริมคลอง
บางกอกใหญ (บริเวณจุดกลับรถใตสะพานเนาว
จําเนียร) 6.2 การดูแลตัดตนไม และการทําความ
สะอาดพ้ น
ื ที่ (โดยฝายรักษาความสะอาดฯ)
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 5 และ
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลองบางกอกใหญ (บริเวณ
จุดกลับรถใตสะพานเนาวจําเนียร) 6.3 ปิ ดลอม
พื้นที่เรียบรอยแลว บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
อิสรภาพ 23 และสภาพพ้ น
ื ที่ไมรกราง เนื่องจาก
มีการถมดินแลว บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 2 6.3 ดําเนินการติดตงั ้ เพิ่มเติม
ไฟฟ าสองสวางบริเวณพ้ น
ื ที่วางทางเขาชุมชนวัด
ใหมวิเชียร (โดยฝายโยธา) 2.6.4 ดําเนินการ
ประสานการไฟฟ านครหลวงติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวาง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 2 และ
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 5 (โดย
ฝ ายโยธา) ดําเนินการประสานสํานักการจราจร
และขนสงติดตงั ้ กลอง CCTV บริเวณพ้ น
ื ที่รกราง
ในซอยจรัญสนิทวงศ 2 บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางใน
ซอยจรัญสนิทวงศ 5 และบริเวณพ้ น
ื ที่วางทางเขา
ชุมชนวัดใหมวิเชียร (โดยฝายโยธา)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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