สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตดินแดง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

9

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของขอมูลการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักงานเขตไดรับ
การสํารวจ จัดเก็บและจัดทําระบบ
ฐานขอมูล
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของขอมูลการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักงานเขตไดรับ
การสํารวจ จัดเก็บและจัดทําระบบ
ฐานขอมูล
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิด
ชอบของสํานักงานเขต
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี
3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณ
การภาษี 3 ภาษี ที่สํานักการคลัง
กําหนด

100.000
(รอยละ)

50.00
(รอยละ)

60.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(7.1). โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

95.00
(รอยละ)

124.870
(รอยละ)

(8.1). โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกการจัดเก็บ
ภาษี

ความกาวหน าของงาน :124.87%

(6.2). พัฒนาทําความสะอาดคู คลอง

รอยละของยอดรวมการจด
ั เ ก็บภ
 าษี
คางชําระ 3 ประเภท

10

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด
1.1 รอยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรียที่คัดแยกและนํากลับมาใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อ
เทียบกับปี 2561

26.030
(รอยละ)

(9.1). โครงการเรงรัดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ความกาวหน าของงาน :26.03%

12.00
(รอยละ)

3.000
(รอยละ)

(10.1). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด
1.2 รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ยอดรวมการ
จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2
561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน = 391,441,581.99 บาท 2.
ภาษีบํารุงทองที่ = 2,813,341.55 บาท 3. ภาษี
ป าย = 24,173,075.09 บาท รวมยอดการจัดเก็บ
ภาษี 3 ประเภท = 418,427,998.63 บาท คิด
เป็ นรอยละ 124.87 (โดยเปรียบเทียบจากยอด
ประมาณการรายรับ 3 ภาษี ปี  2562 =
335,100,000.-บาท)

25.00
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

200.00
(ตารางเมตร)

200.000
(ตารางเมตร)

คร

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังและยา
เสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพ

100.00
(รอยละ)

าน

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%
ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ส
วน
ราชการ
ที่รับ
งานทก
ี่วาง
ไวแาลขวองงาน :100.00%
(1.
1).
กิจกรรม
กผ
าริดจชดอบ
ทะเบียนพาณิชย
ความ
าวหน
:: ฝ ายโยธา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
(4.2). โครงการกําหนดจุดที่มีการกําหนดรหัสเลข ความกาวหน าของงาน :100.00%
:: ฝ ายปกครอง
งานที่วางไวแลว
หมายประจําบาน (ฝ ายทะเบียน)
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เจาหน าที่ผู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบาน (บริเวณซอย
:: ฝ ายทะเบียน
สวัสดี,ซอยทินกร , ซอยสมบูรณพัฒนา 2,ถนน
อโศก-ดินแดง,ซอยสุทธิพร และดําเนินการลงจุด
แสดงตําแหนงการกําหนดเลขหมายประจําบาน
เดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 5 หลังคาเรือน
(ยอดรวมทงั ้ สน
ิ้  ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 –
สิงหาคม 2562 จํานวน 82 หลังคาเรือน) ซึ่งฝาย
โยธาไดมีการดําเนินการลงจุดแสดงตําแหนง
อนุญาตฯ เดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 9 หลังคา
เรือน/พรอมรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานัก
การวางผังและพัฒนาเมือง. - อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
...เจาหน าที่ผูปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบาน
(บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 16/18,ซอยยม
ิ้ อุปถัมภ
, ถนนกดาิน
แดงา,ขซอย
าน:เ100.
มือง,0ซอย
(6.1). กิจกรรมลอกทอระบายน้ํ า
ความ
วหน
องงชาน
0% อินทามระ 38
และดําเนินการลงจุดแสดงตําแหนงการกําหนด
เลขหมายประจํ
บานนโเครงการ
ดือนกันแ
ยายน
นว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
21/3/2562
: ดําาเนิ
ลวเสร็2จ5ต62
ามจํแาผน
น 5 ทหลั
งคา
ิ้  ตัง้ แตเดือน
:: ฝ ายโยธา
งาน
ี่วาง
ไวเแรืลอวน (ยอดรวมทงั ้ สน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จํานวน
87หลังคาเรือน) พรอมรายงานผลการดําเนินงาน
ไปยังสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง.

100.000
(รอยละ)

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน....ยอดรวมการ
จัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท ตัง้ แตวันที่ 1
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 2,664,848.08 บาท
2. ภาษีบํารุงทองที่ = 15,900.20 บาท รวมเป็ น
เงิน = 2,680,748.28 บาท (คิดเป็ นรอยละ 24.
44 โดยเปรียบเทียบจากยอดเงินรวมภาษีคาง
ชําระ ปี  2561 = 10,969,313.14)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...คัดแยกขยะ
เศษอาหาร ผัก ผลไม ประจําเดือนกันยายน 2
562 จํานวน 3,000 กิโลกรัม นํ ามาทํานํ้ าหมัก
ชีวภาพได 15,000 ลิตร คัดแยกขยะเศษอาหาร
ผัก ผลไม ประจําเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2
562 จํานวน 21,910 กิโลกรัม นํ ามาทํานํ้ าหมัก
ชีวภาพได 84,150 ลิตร และเบิกจายเงินคาวัสดุ
และวัตถุดิบในเดือนมิถุนายน 2562 จํานวน
50,000.-บาท

(10.2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชน
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจายคา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจําเดือน
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
สิงหาคมและกันยายน 2562 ชุมชนสุพรรณิการ
2 ไดปริมาณขยะ 10,000 กิโลกรัม และชุมชน
สมบูรณพัฒนา 2 ไดปริมาณขยะ 12,000 กิโล
กรัม

ห

3

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
และจัดทํารายการของสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ

ื ที่ที่
ผลการดําเนิ น (4.1). โครงการกําหนดจุดแสดงตําแหนงพ้ น
โครง
การ
กรรม
อนุญาตใหมีการ
กอสร
าง/
อกิ
าคจาร
งาน

90.00
(รอยละ)

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

พ

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความพึงพอใจของผูรับ
บริการงานทะเบียนพาณิชย 14 นาที

ท

1

กร
ุงเ

ลําดับ

(11.1). กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย ความกาวหน าของงาน :100.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บขยะ
อันตรายประจําเดือนกันยายน 2562 ไดปริมาณ
ขยะ 3,620 กิโลกรัม

(12.1). โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(12.2). การรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(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 หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
เป็ นคาเป าหมายของสํานักการศึกษา
-คาเป าหมายของสํานักงานเขตเป็ น
ไปตามที่สํานักการศึกษากําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ 100)

89.300
(รอยละ 100)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). คาใชจายในการประชุมครู

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

23/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เบิกจายคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มจํานวน 7,500 บาทผูเขารวมงาน 250 คน
คนละ 30 บาท

(13.2). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(13.3). คาใชจายในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.4). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

24/6/2562 : จัดอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาดในวัน
ที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสามเสนนอก
ฯ และดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โรงเรียน
ดําเนินการ

คร

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
27/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.โรงเรียน
วิชากรจัดประชุมครบ 4 ครัง้  และเบิกจายใน
รายการสวนที่เหลือคือ คาอาหาร จํานวน 1,500
บาท

(13.5). คาใชจายในการสัมมนาประธาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
27/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โรงเรียนใน
สังกัด เตรียมเอกสารการเบิกจาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.9). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

13/9/2562 : 1.โรงเรียนวิชากร ดําเนินการดังนี้
1)คาตัดเย็บชุดพละ เบิกจายเรียบรอยแลว จํานว
น 445,360 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ 1)คาตัดเย็บ
ชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด เบิกจาย
เรียบรอยแลว จํานวน 755,692 บาท 3.โรงเรียน
สามเสนนอกฯ 1)คาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุด
ยุวกาชาด เบิกจายเรียบรอยแลว จํานวน
1,273,227 บาท ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... โรงเรียนวิชู
ทิศ เตรียมเบิกจาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
28/8/2562 : ฝ ายการศึกษา ดําเนินการเบิกจาย
คาชุดกีฬา และคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื 
จํานวน 97,500 บาท เรียบรอยแลว และ
นักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 32 ชางนอยเกมส
ประจําปี  2562 ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว

(13.10). คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
13/9/2562 : ฝ ายการศึกษา ดําเนินการเบิกคา
จางเหมายามเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
2562 เดือนละ 176,400 บาท เป็ นจํานวนเงิน
:: ฝ ายการศึกษา
529,200 บาท เหตุการณในโรงเรียนปกติ และ
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแล
ว
(13.11). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าได ความกาวหน าของงาน :100.00%
ปลอดภัย
13/9/2562 : 1.โรงเรียนวิชูทิศ -เบิกจายคา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตอบแทนบุคคลภายนอกชวยสอนวายน้ํ าและเจา
:: ฝ ายการศึกษา
หน าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ํ า จํานวน 2
9,500 บาท เรียบรอยแลว -ผลการเรียนการวาย
นํ้ า ระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 99 คน
ผาน 91 คน ไมผาน 8 คนเนื่องจากแพคลอรีน มี
โรคประจําตัว เชน หอบหืด ภูมิแพ และดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
(13.12). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โรงเรียนใน
สังกัด เตรียมเอกสารเบิกจายคาวัสดุจัดทําสื่อ

(13.13). คาใชจายในการเสรมสรางศักยภาพของ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ 30/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานท่ว
ี างไวแลว และเบิกจายตามรายการดาน
ลางนี้เรียบรอยแลว 1. คาวัสดุอุปกรณทางการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เกษตร เป็ นเงิน 5,000.- บาท 2. คาอุปกรณกีฬา
:: ฝ ายการศึกษา
,เครื่องชงั ่ น้ํ าหนัก,ที่วัดสวนสูง เป็ นเงิน 5,000.บาท 3. คาอุปกรณประกอบอาหาร เป็ นเงิน
5,000.- บาท 4. คาพัฒนาหองสหกรณ เป็ นเงิน
5,000.- บาท 5. คาวัสดุในการจัดนิทรรศการ
เป็ นเงิน 30,000.- บาท รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้ 
50,000.- บาท
(13.14). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต

(13.15). คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.16). คาใชจายโครงการสอนภาษาญี่ปุน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.17). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.18). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพือยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.โรงเรียน
วิชากร 1)เบิกจายคาตอบแทนบุคคลภายนอก
ชวยสอน เดือน ส.ค. 62 จํานวน 2 คน เป็ นเงิน
62,000 บาท 2)เบิกจายคาตอบแทนบุคคล
ภายนอกชวยสอน เดือน ก.ย. 62 จํานวน 2 คน
เป็ นเงิน 60,000 บาท 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ
1)เบิกจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกชวยสอน
เดือน ก.ย. 62 จํานวน 5 คน เป็ นเงิน 190,800
บาท 3. โรงเรียนวิชูทิศ อยูระหวางการเบิกจาย
เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 62

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

าน

(13.8). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ม

(13.7). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ท

(13.6). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : 1.โรงเรียนวิชากร -เบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลภายนอกชวยสอน 1 คน เดือน
ส.ค. 62 จํานวนเงิน 26,400 บาท -เบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลภายนอกชวยสอน 1 คน เดือน
ก.ย. 62 จํานวนเงิน 28,800 บาท 2.โรงเรียนวิชู
ทิศ -เบิกจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกชวย
สอน 2 คน เดือน ส.ค. 62 จํานวนเงิน 75,600
บาท -เบิกจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกชวย
สอน 2 คน เดือน ก.ย. 62 จํานวนเงิน 88,800
บาท 3.โรงเรียนสามเสนนอกฯ -เบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลภายนอกชวยสอน 2 คน เดือน
ก.ย. 62 จํานวนเงิน 96,000 บาท ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดําเนินการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกชวยสอน
จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 26,400 บาท ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/4/2562 : ผลการทดสอบ O-NET ประจําปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดฯ คะแนน
ระดับสํานักงานเขตคือ 8.93 คะแนน และดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(13.19). โครงการปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก ความกาวหน าของงาน :95.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตามสัญญาจาง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

26/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(13.20). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ

(13.21). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

28/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนสามเสนนอกเป็ นเจา
ภาพจัดงานศาสตรพระราชา...สูการพัฒนาอยาง
ยัง่ ยืน นิทรรศการเครือขายที่15 (ดินแดง-หวย
ขวาง)วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีผูอํานวยการ
เขตดินแดงเป็ นประธาน ผูชวยผูอํานวยการเขต
หัวหน าฝายการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนสถาน
ศึกษา คณะครูและตัวแทนเครือขายที่ 15 (ดินแด
ง-หวยขวาง) เขารวมงาน โรงเรียนสามเสนนอก
ฯดําเนินการเบิกเรียบรอยแลว

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

16

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

- รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการ
แกไข เฝ าระวังและตรวจตรา

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(14.1). กิจกรรมการฝึกอบรมจัดซ้ อ
ื จัดจาง

100.00
(รอยละ)

162.500
(รอยละ)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(15.1). โครงการการรักษาความสงบเรียบรอย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประ
ชาชน
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว/ใหเจาหน าที่เทศกิจปฏิบัติหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยพ้ น
ื ที่เขตดินแดง
:: ฝ ายเทศกิจ
จํานวน 21 จุดพรอมตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปิด CCTVที่ติดตงั ้ จุดเสี่ยง
จํานวน 11 จุด ตรวตตรา 3 ครัง้  ตอวัน ตอจุด เจาหน าที่อํานวยความสะดวกดานการจราจรหน า
สถานศึกษา จํานวน 6 จุด จุดละ 2 ครัง้ ตอวัน ประสานหนวยงานเพื่อแกไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย
และรวบรวมสรุปผลการดําเนินงานการแกไขและ
ตรวจตราจุดเสี่ยงใหสํานักเทศกิจ เพดือนละ 1
ครัง้

50.00
(รอยละ)

52.170
(รอยละ)

5.00
(จัดสงภายใน
กําหนด)

(จัดสงภายใน
กําหนด)

2.00
(จัดสงภายใน
กําหนด)

(จัดสงภายใน
กําหนด)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ น
ึ ไป
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
18

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
20

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10. ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน
(-)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
- จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายใน
กําหนด
(-)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
- จัดทํางบการเงินครบถวนถูกตอง
(-)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(16.1). กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กกอน ความกาวหน าของงาน :100.00%
วัยเรียน
3/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว รายงานผลการตรวจเยี่ยมศูนย
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ครัง้ ที่ 4 1. 3. - ผลการ
ประเมินศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ตามเกณฑ
การประเมินของสํานักพัฒนาสังคม 3.1 ศูนยฯ
ศูนยกลางเทวา (ชุมชนซอยแสนสุข) อยูใน
เกณฑ ระดับดี 3.2 ศูนยฯ สุพรรณิการ 2 อยูใน
เกณฑ ระดับดี 3.3 ศูนยฯ อาคารสงเคราะหฯ
กทม. อยูในเกณฑ ระดับดี 4. ขอเสนอแนะ - ไม
มี
(17.1). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของคณะกรรมการชุมชน
3/9/2562 : ดําเนินการเบิกจายเงินสนับสนุน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรรมการชุมชน เพื่อมอบใหกรรมการชุมชน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
จํานวน 22 ชุมชน เพื่อนําไปใชในกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนดานตางๆ เชน การรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน การรักษาความสะอาดใน
ชุมชนฯลฯ แลวเสร็จตามโครงการ
(18.1). กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

3.00
(จัดทํางบการเงิน (จัดทํางบการเงิน
ถูกตอง)
ถูกตอง)

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 20 ตัวชว
ี้ ัด //

ท

พ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

คร

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของผูเขารับการ
ฝึ กอบรม มีความรูเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจางตามเกณฑที่กําหนด

าน

14

ห

ลําดับ

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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