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

1.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย
บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

(2.2). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร

80.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
(รอยละ)

(3.1). กิจกรรมศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะ
อาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมการออกปฏิบัติงานของหนวย
BEST
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

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

(2.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน ที่บานตามระบบ
การรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบานของ
สํานักผังเมือง(ตามแบบ ทร.900)

100.00
(รอยละ)

(5.1). โครงการจางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า

กร
ุงเ

3

(1.1). กิจกรรมการซักซอมปฏิบัติการตามแผน
ป องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(5.2). กิจกรรมการพัฒนาคูคลองในพ้ น
ื ที่เขต
สวนหลวง

1.00
(ฐานขอมูล)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฐานขอมูล)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซอมปฏิบัติ
การตามแผนปองกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและ
สาธารณภัย ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน
1 ครัง้  เขารวมซอมหนีไฟรวมกับโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

6/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การดําเนินการ
ลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารและกําหนดเลข
หมายประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง
ขอ จํานวน 15 ราย 38 หลัง

ห

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :10.00%

13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนลงจุดในใบอนุ
ญาต

ม

จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึก
ซอมตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

เป าหมาย

ความกาวหน าของงาน :15.00%

6/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ใหบริการ
ประชาชนผูมารับบริการศูนยบริหาราชการฉับไว
ใสสะอาด จํานวน 1282 ราย คิดเป็ นรอยละ 98.
22 เปอรเซ็น

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความกาวหน าของงาน :7.00%

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตสวนหลวง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

14/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
แผน
ความกาวหน าของงาน :5.00%
13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ความกาวหน าของงาน :8.00%
13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกําลังดําเนิน
การ

(6.1). สํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของอาคาร ความกาวหน าของงาน :10.00%
บานเรือนและสถานประกอบการ
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จํานวนเป าหมายในพ้ น
ื ที่
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด -รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทําแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในกลุมเป า
หมาย โดยตรวจหาสารปนเปื้ อนในอาหารของ
รานอาหารในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวงเป็ นประจํา

คร

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(7.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

(8.1). โครงการเรงรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ความกาวหน าของงาน :15.00%
ปลูกสราง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทอง
ที่ และภาษีปาย
5/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สงแบบแจง
รายการหองชุด (ภ.ด.ส.4) ใหเจาของกรรมสิทธิ ์
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อาคารชุดตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ครบถวน
:: ฝ ายรายได

าน

9

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี -รอยละของการบังคับ
ภาษี

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(9.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติเงิน
ประจํางวด

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(10.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

100.00
(รอยละ)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :60.00%

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการทํางานตาม
แผน

ม

8

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

(11.1). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจํางวด
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(11.2). กิจกรรมสํารวจและรายงานการเพิ่มพ้ น
ื ที่ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมที่ดีของเมืองตอ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการปฏิบัติงาน
ตามแผน การรายงานผล รายงานตามไตรมาส
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ท

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

(12.1). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมความ
พรอมบุคลากรและผูที่เกี่ยวของตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิโ์ รงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

13

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). กิจกรรมการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :7.00%
13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนซอมแซมและ
ติดตงั ้

คร

ลําดับ

(13.2). โครงการเจาหน าที่เทศกิจอาสาจราจร

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเจาหน าที่
เทศกิจปฏิบัติหน าที่อํานวยความสะดวกดานการ
จราจรบริเวณหน าโรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 7
โรงเรียน ในชวงเชาและชวงบาย เป็ นประจําทุก
วัน เพื่อความปลอดภัยใหกับนักเรียน ผูปกครอง
และประชาชนที่ใชยวดยานพาหนะทว
ั ่ ไป
ความกาวหน าของงาน :15.00%

าน

(13.3). โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม

ความกาวหน าของงาน :15.00%

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสายตรวจ
เทศกิจเดินเทาตามชุมชนตาง ๆ ในพ้ น
ื ที่ เพื่อ
แกไขปัญหาเฉพาะหน าใหกับประชาชน รับเรื่อง
รองทุกข และประชาสัมพันธกฎหมายที่ควรรูให
กับประชาชน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของเจา
หน าที่เทศกิจจากการบังคับการตามกฎหมาย
และเฝ าระวังและลดพ้ น
ื ที่เสียงตอการเกิด
อาชญากรรมในชุมชน

พ

ม

(13.4). โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อนชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเจาหน าที่
สายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา เฝ าระวังให
ประชาชนในพ้ น
ื ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากยิ่งข้ น
ึ  โดยเฉพาะในพ้ น
ื ที่เสียงภัย
ตาง ๆ จํานวน 13 จุด โดยออกตรวจวันละ 3
ครัง/วัน/จุด เป็ นประจําทุกวัน และใหประชาชน
ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดข่ ้น
ึ ไดตลอด
เวลา

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(13.5). โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ ความกาวหน าของงาน :15.00%

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสายตรวจ
เทศกิจบริการประชาชนที่เดินทางกลับบานใน
เวลากลางคืน ตามถนนหรือซอยเปลี่ยวหรือจุด
เสี่ยงตางๆ ไดรับบริการจากเจาหน าที่เทศกิจดวย
ความปลอดภัย เพื่อเป็ นการปองกันอาชญากรรม
ที่เกิดข้ น
ึ กับประชาชนในเวลากลางคืนได หาก
เกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ จะไดแกไขไดทันทวง
ที

กร
ุงเ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(13.6). โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปอลดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(13.7). โครงการเทศกิจ School Care
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :15.00%

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสายตรวจ
เทศกิจออกตรวจเหตุการณทว
ั ่ ไป สภาพแวดลอม
และความสงบเรียบรอยของพ้ น
ื ที่ ตรวจไฟฟ า
สองสวาง กลองวงจรปิด ที่ติดตังในบริเวณจุด
เสี่ยง เพื่อปองปรามการเกิดเหตุความไม
ปลอดภัยกับประชาชน และสรางความมน
ั ่ ใจใน
การดําเนินการชีวิตใหกับประชาชน และ ทําให
เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเจาหน า
ที่เทศกิจอํานวยความสะดวกดานการจราจร
บริเวณหน าโรงเรียน สถานศึกษาในพ้ น
ื ที่เขตฯ ที่
ตัง้ อยูในที่มีการจราจรคับคงั ่  เป็ นประจําทุกวัน
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอด
จนดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน ผูปกครอง
และประชาชนที่สัญจรผานไปมาในบริเวณดังกลา
ว
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14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ทัศนพัฒนาคูคลองและถนน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ความกาวหน าของงาน :7.00%
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจเพื่อการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

คร

ลําดับ

(14.2). กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนทําความสะอาด ความกาวหน าของงาน :10.00%
คลองบึงบานมา
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตามแผน
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเจาหน าที่
เทศกิจอยูประจําจุดจับปรับไมทงิ้ ขยะ บริเวณ
ปากซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ ตังแต
เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็ นประจําทุกวัน เพื่อ
ความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และ
ปลูกจิตสํานึกสาธารณะตอการรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรียบรอยของประชาชน

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ความกาวหน าของงาน :15.00%

ม

(14.4). โครงการไมทงิ้  ไมจับ ไมปรับ

ห

าน

(14.3). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :15.00%
ถนนในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสายตรวจ
ภิเษก
เทศกจ
ิ ออกตรวจตรา และจัดระเบียบพ้ น
ื ที
สาธารณะในเสนทางถนนสายหลัก จํานวน 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สาย คือ ถนนพระรามเกา และถนนพัฒนาการ
:: ฝ ายเทศกิจ
ไมใหมีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเทา ไมมีหาบ
เร-แผงลอย ไมมีปายโฆษณา สิ่งปฏิกูล ไมตังวาง
กระถางตนไม ฯลฯ เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สามารถใชเสนทางดวยความ
สะดวก สบายและปลอดภัย และพ้ น
ื ที่มีความเป็ น
ระเบียบเรียบรอยมากยิ่งข้ น
ึ

(14.5). กิจกรรมกวดขันผูกระทําผิกกฎจราจร
โดยการจอดรถบนทางเทา

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสายตรวจ
เทศกิจออกตรวจความเป็ นระเบียบเรียบรอย
ถนนสายหลักในพ้ น
ื ที่เขตเป็ นประจําทุกวัน หาก
พบผูจอดหรือขับขี่รถบนทางเทา จะดําเนินการ
จับกุมและเปรียบเทียบปรับทันที เพื่อให
ประชาชนที่เดินเทาไดรับความสะดวกและปลอด
ภัย

กร
ุงเ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ความกาวหน าของงาน :15.00%

(14.6). โครงการจุดกวดขันพิเศษ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

15

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น

1.00
(ภูมิปญญา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ภูมิปญญา)

ความกาวหน าของงาน :15.00%

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสายตรวจ
เทศกิจออกตรวจพ้ น
ื ที่จุดกวดขันพิเศษที่ตอง
ดูแลเป็ นพิเศษ จํานวน 2 จุด คือ บริเวณหน า
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ และ
ปากซอยออนนุช 39 ถนนออนนุช โดยออกตรวจ
วันละ 3 ครัง/วัน/จุด เป็ นประจําทุกวัน เพื่อความ
เป็ นระเบียบเรียบรอยของพ้ น
ื ที่ เป็ นการปอง
ปรามและดําเนินการไมใหมีการฝาฝื นทําการคา
ในบริเวณจุดกวดขันพิเศษอีก

(15.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :10.00%
ของกรุงเทพมหานคร
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
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20

21

จํานวนชองทางการเผยแพรความรู
ความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของสํานักงานเขตมีการจัด
เวทีใหภาคประชาชนเสนอแนะแนว
ทางในการพัฒนาพ้ น
ื ที่เพื่อกําหนด
นโยบายการพัฒนาเขต
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรที่ผาน
การฝึกอบรมและสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

(รอยละ)

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ความกาวหน าของงาน :10.00%

19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล
โครงการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
5.00
(ชองทาง)

(ชองทาง)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(18.1). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ ความกาวหน าของงาน :10.00%
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานวันพอแหงชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
(19.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(20.1). โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

(17.1). คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
สรางรายได

100.00
(คะแนน)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

70.00
(รอยละ)

(16.1). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงทพฯ ชีวิตมน
ั ่ ความกาวหน าของงาน :10.00%
คง
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

าน

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ
สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

19

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :10.00%

19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจายคา
ตอบแทนเดือน ตุลาคม 2562 เรียบรอยแลว

ม

18

รอยละของแรงงานนอกระบบ/ผูมี
รายไดนอยที่ไดรับความรูเรื่องการ
บริหารทางการเงิน มีการวางแผน
ทางการเงิน

ผลการดําเนิ น
งาน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

พ

17

เป าหมาย

19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล
โครงการ

ท

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(21.1). คาใชจายในการประชุมครู

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําโครงการฯ และขออนุมัติโครง
การฯ

กร
ุงเ

ลําดับ

(21.2). กิจกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณ ความกาวหน าของงาน :6.00%
สํานักงานเขตสวนหลวง
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานักงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขตสวนหลวงไดรับงบประมาณทงั ้ สน
ิ้ 
:: ฝ ายการคลัง
360,755,497.-บาท เบิกจายแลว 19,978,645.
26 บาท คงเหลือ 340,776,851.74 คิดเป็ นรอย
ละ 5.54

(คะแนน)

(22.1). กิจกรรมการจัดทํางบการเงินสํานักงาน
เขตสวนหลวง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทํางบการ
เงินประจําปี  2562 เสร็จเรียบรอยแลว เพื่อเรียน
ปลัดกทม.ทราบและสงกองบัญชี สตน. สตง.
รายงานประจําเดือน ต.ค. 2562 อยูระหวางบัน
ทึกบัญชี
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คะแนนความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริ
การ

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(คะแนน)

(คะแนน)

90.00
(คะแนน)

(คะแนน)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

26

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

(23.1). กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ความกาวหน าของงาน :65.00%
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ของสํานักงานเขตสวน
หลวง
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...หนวยงานจัด
สงรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี (งบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทรัพยสินประจําปี )เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
:: ฝ ายการคลัง
จัดทํารวบรวมขอมูลทรัพยสินรายไตรมาสที่ 1
(24.1). กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ

5.00
(คะแนน)

(คะแนน)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
แกไขเรื่องราวรองทุกขในระบบ MIS
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1-26 พย.
62) มีเรื่องรองทุกข จํานวน 115 เรื่อง ดําเนิน
การแกไขเสร็จสน
ิ้  จํานวน 91 เรื่อง คิดเป็ นรอย
ละ 79.13 และอยูระหวางดําเนินการแกไข
จํานวน 24 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 20.87

(25.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริ ความกาวหน าของงาน :10.00%
การ
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมความ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พรอมตามกิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ
:: ฝ ายปกครอง
ผูรับบริการ เพื่อรองรับการทอดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากหนวยงานที่ทําความตกลงกับ
กองงานผูตรวจราชการ

(26.1). โครงการสวนหลวงรักษโลก ลด ละ เลิก ความกาวหน าของงาน :10.00%
ถุงหูหว
ิ้ พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบโครงการให 28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําหนังสือ
บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี  พ.ศ.2562)
ขอความรวมมือสํารวจพลาสติกและโฟม จัด
ทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะทํางาน ฯ รวบรวมขอมูลและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คัดเลือกกลุมเป าหมายที่จะสํารวจ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ม

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

โครงการ/กิจกรรม

คร

24

เป าหมาย

าน

23

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :7.00%

พ

(26.2). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ปี  พ.ศ.2563 (โครงการสวนหลวง
รวมใจรักษ พิทักษคลองบางโคล)

28

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล

(27.1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตสวนหลวง

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(คะแนน)

(คะแนน)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...วางแผนการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตสวนหลวง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การดําเนิน
การตามตัวชว
ี้ ัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของหนวยงานตามที่สํานักอนามัยกําหนด

กร
ุงเ

27

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติโครง
การ

(28.1). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 28 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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