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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3. รอยละของการปฏิบัติหน าที่ตาม
คําสัง่  (ผลผลิต)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14.รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผล
ลัพธ)

าน

(1.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

50.00
(จํานวน)

(จํานวน)

(2.1). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

ห

2. จํานวนผูเขารับการฝึกอบรมไม
น อยกวา 50 คนตอหลักสูตร (ผล
ผลิต)

(กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

100.00
(รอยละ)

ม

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(กิจกรรม)

ผลการดําเนิ น
งาน

(3.1). คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

พ

2

1. ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด (ผลผลิต)

เป าหมาย

(รอยละ)

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตบางซ่ อ
ื  (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(4.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/8

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :10.00%
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ และจัดเตรียมรายละเอียดการจัดกิจ
กรรม
ความกาวหน าของงาน :5.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอขอ
อนุมัติโครงการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :60.00%
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําคําสัง่
และปฏิบัติหน าที่ประจําเดือนพฤศจิกายน จัด
เตรียมรายงานผลประจําเดือนและเบิกจายเงิน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตรวจสอบ
และสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร และเจาหน าที่ฝายสิ่งแวดลอมฯ
ปฏิบัติงานตามแผนประจําเดือน

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประจําเดือน
พฤศจิกายน มีการออกเลขรหัสประจําบาน จํานว
น 5 ราย และลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่อนุญาต
ใหมีการกอสรางอาคาร จํานวน 4 ราย

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน
100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :60.00%

คร

(5.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
ขอนุญาตกอสรางอาคารและตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). โครงการการเตรียมการแกไขปัญหา
ความกาวหน าของงาน :30.00%
นํ้ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ ของสํานักงานเขตบาง
ซื่อ
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการขุด
ลอกคู คลอง และทอระบายน้ํ า ตามแผนที่กําหน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 แผนงานลาง
:: ฝ ายโยธา
สํานักงานเขตดําเนินการเองจํานวน 5 ซอย และ
รายงาน สนน.01 , สนน. 02 ภายในกําหนด

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

9. - รอยละความสําเร็จในการเตรี
ยมการแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผล
ลัพธ) - จํานวนคูคลอง/ทอระบาย
นํ้ าที่ไดรับการขุดลอกและเปิ ดทาง
นํ้ าไหลตามแผนของสํานักงานเขต
หรือไดรับการรองขอใหแกไข (ผล
ผลิต)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

6

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10. รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน (ผล
ผลิต)

เป าหมาย

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

ท

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

80.00
(รอยละ)

(7.1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของสถานประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :10.00%
25/11/2562 : จัดสงจํานวนและรายช่ อ
ื สถาน
ประกอบการแตละประเภทในพ้ น
ื ที่เขตใหสํานัก
การระบายน้ํ า

(รอยละ)
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได
24.00
(ครัง้ )

(10.1). โครงการรณรงคประชาสัมพันธการจัด
เก็บมูลฝอยที่วางริมทาง

(ครัง้ )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :9.00%

คร

(9.1). กิจกรรมการจด
ั เ ก็บภ
 าษี 4 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่
และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8.- จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธการจัดเก็บมูล
ฝอย เพื่อแกไขปัญหา การลักลอบ
ทิง้ มูลฝอยที่วางริมทาง (ผลผลิต) รอยละของจุดลักลอบทงิ้ มูลฝอยที่
วางริมทางไดรับการจัดการแกไข
(ผลลัพธ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(10.2). กิจกรรมการตรวจสอบจุดลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางที่ไดรับการแกไข

ม

10

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สํารวจ ตรวจสอบ และจัดเก็บภาษี

ความกาวหน าของงาน :15.00%
26/11/2562 : อยูระหวางเขียนโครงการ
ความกาวหน าของงาน :15.00%
26/11/2562 : อยูระหวางเขียนโครงการ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

17. ความสําเร็จของการจัดเก็บราย
ได - รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี(ผลลัพธ) - รอยละของ
การบังคับภาษี (ผลผลิต)

เป าหมาย

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

(11.1). โครงการคัดแยกขยะแยกประเภทเพื่อใช ความกาวหน าของงาน :15.00%
ประโยชน (ขยะอินทรีย)
26/11/2562 : อยูระหวางเขียนโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(11.2). การรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากแหลง
กําเนิด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(11.3). คาใชจายในการแปรรูปขยะเศษอาหาร
เพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

3/8

ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : ดําเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุก
วันที่ 1 และ 15 ของเดือน และเก็บทุกวัน
อาทิตยรวมกับเก็บขยะช้น
ิ ใหญ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางจัดซ้ อ
ื อุปกรณในการ
ทําโครงการ

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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์ างการเรียนในวิชา
16.ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ผลลัพธ)
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(12.1). การสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มข้ น
ึ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(13.1). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
26/11/2562 : อยูระหวางเขียนโครงการ

ความกาวหน าของงาน :20.00%
7/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนโรงเรียนใน
สังกัดขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน

(13.2). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

7/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนโรงเรียนใน
สังกัดจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอนภาษาอัง
กฤษ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15.พ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  (ผลผลิต)

เป าหมาย

าน

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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13. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม (ผลลัพธ)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(14.1). โครงการจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการปรับ
สภาพแวดลอม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(14.2). โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
และอาสาจราจร

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ม

(14.3). โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

กร
ุงเ

ท

(14.4). โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตงั ้
กลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV)

15

4. จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุ
เพิ่มข้ น
ึ  (ผลผลิต)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1.00
(ภูมิปัญญา)

(ภูมิปัญญา)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

ลําดับ

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตรวจจุดเสี่ยงภัย14จุดวันละ3ครัง้ ผลการดําเนิน
งานการตรวจจุดเสี่ยงภัยเดือนสิงหาคมทงั ้ หมด
1302ครัง้
ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ราชการปกติ
รวมจัดเจาหน าที่เทศกิจอํานวยความสะดวกหน า
โรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขตจํานวน10โรงเรียนวันละ
2ครัง้ จํานวน20วันปฏิบัติหน าที่ในวัน400ครัง้
ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เจาหน าที่
ดูแลและบริการประชาชนที่เดินทางกลับในเวลา
กลางคืนชวงเวลา21.00-24.00จํานวน2จุด
ความกาวหน าของงาน :60.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
จัดเจาหน าที่ตรวจสอบการทํางานของกลองวงจร
ปิ ด (cctv) จํานวน14จุดวันละ1ครัง้  รวม434ครัง้

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
รณรงคประชาสัมพันธและจัดเจาหน าที่กวดขัน
จับกุมผูฝาฝ่ ื นผูกระทําความผิดอยางตอเนื่อง

(14.5). โครงการกวดขัน รถยนต รถจักรยาน
ยนต จอดหรือขับขี่บนทางเทา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(15.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :18.30%
ของกรุงเทพมหานคร
11/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.จัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เงินประจํางวด 3.ประชาสัมพันธ คัดสรร
ภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อจัดแสดง
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(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนเขตบางซื่อไมนอยกวา
1 ครัง้  (ผลผลิต)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18. รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

20

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

19. การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(17.1). โครงการจัดงานวันอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

1.00
(กิจกรรม)

100.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(กิจกรรม)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.1). คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได

(วิชา)

าน

6. รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การจัดกิจกรรมวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตาม
แผนของสํานักงานเขต (ผลผลิต)

โครงการ/กิจกรรม

ห

18

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.00
(วิชา)

ผลการดําเนิ น
งาน

(18.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ม

17

5. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได ไมนอยกวา ๔ วิชา (ผล
ผลิต)

เป าหมาย

(รอยละ)

11/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.จัด
ทําแผนการดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :50.00%
11/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.จัด
ทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติ
เงินประจํางวด 3.จัดทําคําสัง่ แบงงาน และ
ประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อจัดเตรียมงาน 4.
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
ความกาวหน าของงาน :30.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

11/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.ขออนุมัติ
โครงการ 2.วางแผนการดําเนินโครงการ 3.
ดําเนินการตามโครงการ

(19.1). การบริหารงานงบประมาณ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ผลการเบิก
จายในภาพรวม ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิการยน
2562 ผลการเบิกจายในภาพรวม จํานวน
30,543,917.34 บาท คิดเป็ นรอยละ 9.02

พ

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(20.1). การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ ความกาวหน าของงาน :80.00%
พ.ศ. 2562
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สงรายงานให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว ตามหนังสือที่ กท
:: ฝ ายการคลัง
7008/8001 ลงวันวันที่ 28 พ.ย. 2562
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24

25

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

23. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอย)

100.00
(รอยละ)

6.00
(ระดับ)

24. รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

คร

100.00
(รอย)

(รอยละ)

(ระดับ)

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(21.1). การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ ความกาวหน าของงาน :80.00%
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สงรายงานให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กสพ. เรียบรอย ตามหนังสือที่ กท 7008/7249
:: ฝ ายการคลัง
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

าน

(รอยละ)

(22.1). การแกไขเรื่องรองเรียน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
รับเรื่องรองเรียนจํานวน 103 เรื่อง ดําเนินการ
แกไขแลวเสร็จ 85 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ
แกไข 18 เรื่อง

ห

21. ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(23.1). โครงการการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ม

23

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ความกาวหน าของงาน :12.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดประชุมผู
บริหารเขตเพื่อวางแนวทางการดําเนินงาน และ
มอบหมายภารกิจ

(24.1). ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ความกาวหน าของงาน :5.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอรับการ
ตรวจประเมินจากกองงานผูตรวจราชการ

(25.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตบางซ่ อ
ื

ความกาวหน าของงาน :5.00%

พ

22

20. คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและวัสดุ)

เป าหมาย

ท

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
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25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอเขารับการ
อบรมจาก สยป. และศึกษารายละเอียดการ
ดําเนินงาน
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25. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(26.1). การดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําคําสัง่
คณะทํางาน และกําหนดจัดประชุมคณะทํางานใน
วันที่ 28 พ.ย. 2562 เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและ
เขียนโครงการ

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

ม

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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