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

ลําดับ
1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2. รอยละความสําเร็จของการฝึก
อบรมและฝึกซอมอพยพหนีไฟใหแก
หนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและภาค
เอกชนและภาคประชาชนในชุมชน

เป าหมาย
2.00
(ครัง้ )

ผลการดําเนิ น
งาน
(ครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

สํานั กงานเขตคลองสามวา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :5.00%
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จางเหมาจัด
ทําอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื สําหรับผูเขา
รวมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต
คลองสามวา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และ
เบิกจายเงินคาตอบแทนและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม อาสาสมัครชวยปฏิบัติงานสภาเด็ก
และเยาวชนเดือนพฤศจิกายน 2562

(1.2). คาใชจายโครงการแขงขันทักษะความเป็ น ความกาวหน าของงาน :5.00%
เลิศทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรี
ยน
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ขออนุมติโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :5.00%

าน

(1.3). โครงการตลาดน้ํ าบึงพระยาสุเรนทร สง
เสริมการทองเที่ยวเขตคลองสามวา

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
จัดทํารายละเอียดโครงการ

(1.4). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและ ความกาวหน าของงาน :5.00%
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประชุมศูนย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรจํานวน ๓ ศูนย และ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
อยูระหวางจัดซ้ อ
ื วัสดุปรับปรุงศูนยและวัสดุเก
ษตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

9. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
และปรับภูมิทัศนถนนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพตะวันออก

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3. รอยละการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตในการใชที่ดิน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

8. รอยละความสําเร็จในการจัด
ทําแผนการพัฒนาและฟ้ ื นฟูคลอง

(2.1). โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศนถนนใน
พื้นที่เขตคลองสามวา

(3.1). โครงการดําเนินการลงจุดแสดงตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
การปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม
ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประ
โยชน

(5.1). 1. ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 23
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(5.2). 2. ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร 34
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(5.3). 3. ปรับปรุงสะพานทางเดินริมคลองสาม
ตะวันตก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(5.4). 4. ปรับปรุงซอยวัดสุขใจ 15 และซอย
ไมตรีจิต 10

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ความกาวหน าของงาน :10.00%

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายปกครอง
ประสานฝายโยธา ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ฝ ายเทศกิจในการรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ เพื่อจัดทําคําสัง่ มอบหมายงาน
ความกาวหน าของงาน :20.00%
3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายโยธา
รายงานการอนุญาตกอสรางอาคาร ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 จํานวน 48 ราย ตามหนังสือที่ กท
8303/7660 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
การลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอารารของฝายโยธา

4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

3. รอยละสถานประกอบการที่ไดรับ
การสนับสนุนในการเสริมความรู
ความเขาใจเพื่อการปฏิบัติงานดาน
อาชีวอนามัยอยางถูกตองเหมาะสม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :0.00%

ความกาวหน าของงาน :0.00%

ความกาวหน าของงาน :0.00%

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

25/11/2562 : -จัดทําแผนปฏิบัติงานและดําเนิน
การตรวจวิเคราะหการปนเปื้ อนเชื้อโรคและสาร
พิษในอาหารและน้ํ า ในสถานประกอบการเป า
หมาย ไดแก ตลาดสด รานอาหาร ศูนยอาหารซู
เปอรมารเก็ต/มิริมารท และโรงเรียน -ดําเนินการ
ตรวจดานสุขลักษณะการสุขาภิบาลอาหาร และ
ตรวจวิเคราะหการปนเปื้ อนเชื้อโรคและสารพิษใน
อาหารและน้ํ า ในสถานประกอบการเป าหมาย ได
แก ตลาดสด รานอาหารศูนยอาหาร ซูเปอร
มารเก็ต/มินิมารท และโรงเรียน จํานวน 15 แหง
ไดแก รานอาหาร จํานวน 5 แหง, ตลาด จํานวน
3 แหง และซูเปอรมารเก็ต/มินิมารท จํานวน
จํานวน 7 แหง -ดําเนินการเก็บตัวอยางอาหาร
เพื่อตรวจวิเคราะหทางเคมีดวยชุดทดสอบเบื่อ
งตนแยกตามพารามิเตอรตรวจวัด ไดแก บอแรก
ซ, หอรมาลิน,สารฟอกขาว,สารกันรา,ยาฆาแมลง
,โคลิฟอรมแบคทีเรีย,สีสังเคราะห,กรดแรอิสระ
,กรดน้ํ าสม และไอโอดีน กลุมเป าหมาย จํานวน
ทัง้ หมด 2,820 ตัวอยาง ตรวจจํานวน 280 ตัว
อยาง ผลการตรวจ ไมพบการปนเปื้ อน 270
ตัวอยาง พบการปนเปื้ อน 10 ตัวอยาง

(7.1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของสถานประกอบการพ้ น
ื ที่เขตคลองสามวา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :0.00%

กร
ุงเ

6

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายปกครอง
กําลังดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทน
ประจําเดือนตุลาคม 2562

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

ห

2

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายปกครอง
ประสานการดําเนินการในการจัดโครงการฯ

ม

(1.6). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ท

(1.5). คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

(8.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาด ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : 1.สํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตคลองสามวา
2.ประชาสัมพันธเสริมความรูเกี่ยวกับการดูแบ
ระบบบําบัดน้ํ าเสีย และการจัดเก็บคาธรรมเนียม
บําบัดน้ํ าเสียใหแกผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต
ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 ตัง้ แตวันที่ 6-29 พ.ย.2562
จํานวน 12 ครัง้

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(9.2). คชจ.ในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(9.1). กิจกรรมนําเขาขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :20.00%
โปรแกรมฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
30/11/2562 : (1)จัดทํารายงานการเพิ่มที่สีเขียว
เดือนตุลาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(2)นํ าขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ เขาระบบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
โปรแกรมฐาน ขอมูลและระบบติดตามประเมิน
ผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวฯใหเป็ นปัจจุบัน
(3)รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักสิ่งแวดลอม
ทางระบบกูเกิล
้ ไดรตามที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :20.00%

30/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการประกาศ
แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางภายในเดือนธันวาคม 2562

(9.3). กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

30/11/2562 : ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกตนไม
บริเวณไหลทางถนนนิมิตใหมและถนนหทัย
ราษฎร โดยปลูกตนทองอุไร จํานวน 224 ตน

คร

ลําดับ

(10.1). โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(cbm) ความกาวหน าของงาน :20.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

30/11/2562 : -ดําเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชน
14 กลุมเป าหมาย จํานวน 4 แหง ดังนี้ ชุมชนสุข
สําราญพัฒนา โรงเรียนกลางคลองสอง ศูนย
สาธารณสุข 64 และตลาดหทัยมิตร โดยการ
รณรงคสงเสริม 1.การคัดแยกมูลฝอยและการ
ประชาสัมพันธใหความรู 2.สงเสริมการคัดแยก
ใบไม เศษผัก เศษอาหาร เศษผลไมนําไปใชประ
โยชน 3. รณรงคปลอดโฟมและลดการใช
พลาสติก 4. สงเสริมการทําสิ่งประดิษฐจากของ
เหลือใช
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2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.2 รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560

30/11/2562 : (1)ดําเนินการสํารวจ
การนํ ามูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใชประโยชนจาก
รานรับซ้ อ
ื ของเกาในพ้ น
ื ที่เขตฯ ไดประมาณ
1,486.05 ตัน (2) คัดแยกมูลฝอยภายในอาคาร
สํานักงานเขต ดังนี้ ขยะรีไซเคิล จํานวน 174 ก.
ก.,ขยะรีไซเคิลไมได 1,139 ก.ก.,ขยะเศษอาหาร
158 ก.ก.

(10.5). โครงการคัดแยกกิ่งไมใบไมไปใชประโย ความกาวหน าของงาน :20.00%
ชน
30/11/2562 : (1)ดําเนินการตัดแตงตนไม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บริเวณถนนนิมิตใหม,ถนนเลียบคลองสอง,ถนน
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ไมตรีจิต,โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร แลวนําไป
บดยอยเพื่อทําป ุยหมักและปุยอินทรีย จํานวน
79 ตัน (2)ตัดหญา เก็บวัชพืชถนนหทัยราษฎร
ถนนเลียบคลองสอง นํ าไปทําป ุยหมัก 7.40 ตัน
(3)นํ าทอนไมบริจาคทําเชื้อเพลิง จํานวน 4.20
ตัน
(รอยละ)

(11.1). โครงการสงเสริมการคัดแยกและ
ความกาวหน าของงาน :20.00%
รวบรวมมล
ู ฝอยอน
ั ตรายและมล
ู ฝ
 อยอเิ ลคทรอนิ
กสที่แหลงกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
30/11/2562 : (1)ดําเนินการประชาสัมพันธสง
เสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเสน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพ้ น
ื ที่เขตคลอง
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
สามวา (2)การจัดกิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือใช ทุก
วันเสารและวันอาทิตย เพื่อจัดเก็บมูลฝอยชน
ิ้
ใหญ,มูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเลคทรอนิกส
จํานวน 17 แหง (3) คัดแยกมูลฝอยอันตรายและ
มูลฝอยอิเลคทรอนิกสเดือนตุลาคม 2562 (1.84
ตัน) และเดือนพฤศจิกายน 2562(2.07 ตัน) ได
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  3.91 ตัน
(11.2). โครงการกิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือใช

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

30/11/2562 : (1)ดําเนินการจัดกิจกรรมวันทงิ้
ของเหลือใช จํานวน 17 แหง ดังนี้ ม.พนาสนธ4
,ม.ภัทรินทร1,พฤกษาทาวนพรีเว,พฤกษาทาวน
เน็ก,ม.เอื้อสุข,ม.พนาสนธการเดนวิลล,ม.บดินทร
,ม.เอื้อสุข1,ม.ประภาทรัพย,ม.บุรีรมย,ม.เคซี
5,ม.พิบูลยทรัพย,ม.มัณฑณา,ม.เอื้อสุข2,ม.หทัย
ราษฎร,ม.ร่ น
ื ฤดี5,ม.ราชพฤษ (2) คัดแยกนําขยะ
ชิน
้ ใชมาใชประโยชนได 1.55 ตัน

กร
ุงเ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

30/11/2562 : ดําเนินการสงเสริมการคัดแยก
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน โดย
คัดแยกเศษผลไมจากรานอาหาร รานขายผลไม
จํานวน 1.5 ตัน นํ ามาทํานํ้ าหมักชีวภาพ เพื่อ
แจกจายประชาชนและนําไปใชรดนํ้ าตนไมใน
พื้นที่เขต

ม

(10.4). โครงการคัดแยกมูลฝอยไปใชประโยชน
ของสํานักงานเขตคลองสามวา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ท

(10.3). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

าน

(10.2). คชจ.โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :20.00%
ในชุมชน
30/11/2562 : 1. ดําเนินการออกตรวจเยี่ยมการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชน
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
มีนทองพัฒนา 2.รณรงคสงเสริมประชาสัมพันธ
ใหความรูการลดและคัดแยกมูลฝอยและ
การนํ ากลับไปใชประโยชนแกประชาชนในชุมชน
มีนทองพัฒนา 3. เบิกจายเงินคาตอบแทนอาสา
สมัครชักลากมูลฝอยประจําเดือนตุลาคม 2562
จํานวนเงิน 13,500 บาท

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชา
6. ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(12.1). คาใชจายในการประชุมครู

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ ฝ าย
การศึกษาเป็ นผูดําเนินโครงการ

(12.2). คาใชจายในการสัมมนาประธาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
:: ฝ ายการศึกษา
จํานวน 18 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ
(12.3). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 18 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ

คร

ลําดับ

(12.4). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ ฝ าย
:: ฝ ายการศึกษา
การศึกษาเป็ นผูดําเนินโครงการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ ฝ าย
การศึกษาเป็ นผูดําเนินโครงการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ ฝ าย
การศึกษาเป็ นผูดําเนินโครงการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(12.9). วายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(12.10). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 6 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 18 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 :อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 18 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 18 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ

(12.11). คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ความกาวหน าของงาน :30.00%
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
12/11/2562 : ฝ ายการศึกษาดําเนินการจางเหมา
ยามโดยเริ่มดําเนินการตงั ้ แตเดือนกันยายน 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
562 โดยจางเหมาองคการทหารผานศึก และ
:: ฝ ายการศึกษา
กําลังดําเนินการเสนอสัญญาเพื่อลงนาม แตผูรับ
จางไดปฏิบัติงานตงั ้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2562
โดยปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด จํานวน 18
โรงเรียนเรียบรอยแลว
(12.12). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 18 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ

(12.13). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ ฝ าย
:: ฝ ายการศึกษา
การศึกษาเป็ นผูดําเนินการโครงการ
(12.14). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ ฝ าย
:: ฝ ายการศึกษา
การศึกษาเป็ นผูดําเนินโครงการ
(12.15). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.16). คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน

ความกาวหน าของงาน :30.00%

12/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดดําเนินการจัด
ทําประกาศจางเหมาบุคคลเพื่อมาสอนภาษา
อังกฤษใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จํานวน
18 โรงเรียนเรียนรอยแลว ดําเนินการอนุมัติตัว
บุคคล และโรงเรียนในสังกัดไดเปิ ดการเรียนการ
สอนไปแลวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :30.00%

12/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดดําเนินการจัด
ทําประกาศจางเหมาบุคคลเพื่อมาสอนภาษาจีนให
กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 18
โรงเรียนเรียนรอยแลว ดําเนินการอนุมัติตัว
บุคคล และโรงเรียนในสังกัดไดเปิ ดการเรียนการ
สอนไปแลวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

าน

(12.8). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :10.00%

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ม

(12.7). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

พ

(12.6). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ท

(12.5). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพดําเนิน
การศูนยวิชาการเขต

(12.17). คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.18). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.19). คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 18 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 1 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 2 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ

(12.20). คาใชจายโครงการสอนภาษาญี่ปุน

ความกาวหน าของงาน :30.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

12/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดดําเนินการจัด
ทําประกาศจางเหมาบุคคลเพื่อมาสอนภาษาญี่ปุน
ใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 18
โรงเรียนเรียนรอยแลว ดําเนินการอนุมัติตัว
บุคคล และโรงเรียนในสังกัดไดเปิ ดการเรียนการ
สอนไปแลวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

(12.21). คาใชจายโครงการสอนภาษาอาหรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.22). คาใชจายโครงการสอนภาษามลายู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :30.00%

12/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดดําเนินการจัด
ทําประกาศจางเหมาบุคคลเพื่อมาสอนภาษา
อาหรับใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 7
โรงเรียนเรียนรอยแลว ดําเนินการอนุมัติตัว
บุคคล และโรงเรียนในสังกัดไดเปิ ดการเรียนการ
สอนไปแลวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :30.00%

12/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดดําเนินการจัด
ทําประกาศจางเหมาบุคคลเพื่อมาสอนภาษามลายู
ใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 1
โรงเรียนเรียนรอยแลว ดําเนินการอนุมัติตัว
บุคคล และโรงเรียนในสังกัดไดเปิ ดการเรียนการ
สอนไปแลวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

(12.23). คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ทางสูอาชีพ
12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
:: ฝ ายการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา
จํานวน 4 โรงเรียนเป็ นผูดําเนินการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )
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3. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(13.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(13.2). โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
และอาสาจราจร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เดือน
ตุลาคม 2562 ผูอํานวยการสํานักงานเขตอนุมัติ
โครงการเรียบรอยแลว ผลการปฏัติงานตงั ้ แตวัน
ที่ 1-24 ต.ค.62 1.ตรวจตูเขียว 3 จุด 3 ครัง้ /วัน
/จุดรวม 216 ครัง้  2.ตรวจกลอง CCTV 3 จุด
3ครัง้ /วัน/จุด รวม 216 ครัง้  3.ตรวจไฟฟ าสอง
สวาง 3 จุด 1 ครัง้ /วัน/จุด รวม 72 ครัง้  4.ตรวจ
ป ายประชาสัมพันธ 3 จุด 3 ครัง้ /วัน/จุด รวม 2
16 ครัง้  5.ฝายรักษาความสะอาดทําความสะอาด
3 ครัง้
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 18 โรง
เรียน ปิ ดภาคเรียน ระหวาวันที่ 1-20
พฤศจิกายน 2562 จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก 1.
โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง 2.โรงเรียนวัดคูบอน
3.โรงเรียนสุเหราคลองแสนแสบ 4.โรงเรียนวัด
สุทธิสะอาด 5.โรงเรียนบางชัน 6.โรงเรียนวัด
แป นทอง 7.โรงเรียนวัดลํากระดาน 8.โรงเรียน
ประชาราษฎร จัดเจาหน าที่เทศกิจอํานวยการ
จราจรประจําจุดตามโรงเรียนดังกลาว วันละ 1 2 คน เวลา 06.00 - 09.00 น. และ เวลา 14.00
- 16.00 น. ขณะการปฏิบัติหน าที่มีการถายภาพ
สงเขาใน Line กลุม school care ทุกครัง้  เพื่อ
ใหผูบังคับบัญชาทราบ

คร

ลําดับ

(13.3). โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ ความกาวหน าของงาน :15.00%

(13.5). โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสง
สวาง และจุดเสี่ยงภัย

16

17

18

19

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. จํานวนครัง้ ในการรายงานผลการ
จัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการ
จัดระเบียบปายฯ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6. รอยละความสําเร็จในการจัดใหมี
จุดกวดขันทงิ้ สิ่งใด ๆ ในพ้ น
ื ที่สา
ธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6. รอยละความสําเร็จในการจัดใหมี
จุดกวดขันทงิ้ สิ่งใด ๆ ในพ้ น
ื ที่สา
ธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4. - จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการที่มีความหลาก
หลายสอดคลองกับความตองการ
เพิ่มข้ น
ึ ตอปี - รอยละของผูใช
บริการมีความพึงพอใจจากการใช
บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7. จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุ
เพิ่มข้ น
ึ

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

39.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

21

22

23

7. รอยละของผูที่ไดรับความรูการ
บริหารเงินมีการวางแผนทางการเงิน
เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8. - จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน - รอยละของผู
เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9. จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ ในวัน
สําคัญตาง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ
เพื่ออนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพ
ณี
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10. - จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม
สรางสรรคของสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร - รอยละความพึง
พอใจของเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :0.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
(15.1). โครงการการจัดระเบียบปายโฆษณาในที่ ความกาวหน าของงาน :0.00%
สาธารณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(18.1). คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

1.00
(ภูมิปัญญา)

(ภูมิปัญญา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

(14.1). โครงการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย

ความกาวหน าของงาน :0.00%

าน
พ
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4. รอยละความสําเร็จการตรวจตรา
กวดขันไมใหมีผูคากลับมาขาย ณ
จุดเดิม

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เดือนตุลาค
2562 มีการกวดขัน ควบคุม การติดตงั ้ ปาย
โฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับ
ผิดชอบ ประกอบดวยถนนสายหลักและถนนสาย
รอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ไดแก ถนนนิมิตใหม
ถนนเลียบคลองสอง ถนนคูบอน ถนนหทัย
ราษฎร และถนนพระยาสุเรนทร ถนนสายรอง
ไดแก ถนนไมตรีจิต ถนนประชารวมใจ และ
ถนนหทัยมิตร จัดเจาหน าที่ออกตรวจสอบทุกวัน
จํานวน 2 -3 นาย พบป ายที่กระทําความผิด
จํานวน 68 ป าย และมีการรายงานใหสํานักเทศ
กิจทราบทุกวันผานทาง Line โดยรายงานผาน
กลุม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออก เดือน
พฤศจิกายน 2562 ระหวางวันที่ 1 -25
พฤศจิกายน 2562 พบปายที่กระทําผิด จํานวน
72 ป าย

ความกาวหน าของงาน :5.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจายเงิน
คาตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2562 จํานวน
93,744.-บาท

กร
ุงเ
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สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :15.00%

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ม

(13.4). โครงการตรวจจับปายผิดกฏหมาย

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เดือนตุลาคม
2562 จุดบริการประชาชนมีจํานวน 2 จุด ไดแก
1.หน าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา
จัดรถสายตรวจไวบริการตามจุดดังกลาว มีเจา
หน าที่เทศกิจ จํานวน 2 - 4 นาย ระหวาวันที่ 1 20 ตุลาคม 2562 มีผูใชบริการ จํานวน 21 ราย
มีการรายงานทุกสัปดาหสงใหกับทางสํานักเทศ
กิจ และเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังปฏิบัติหน าที่
ภารกิจตามปกติ ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2562
- 15 พฤศจิกายน 2562 มีผูใชบริการ จํานวน 13
ราย

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(19.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :5.00%
ของกรุงเทพมหานคร
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดหาภูมิปัญญาผูสูงอายุ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(19.2). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :5.00%
ของกรุงเทพมหานคร
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขัน
้ ตอนหาภูมิปัญญาผูสูงอายุ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(19.3). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก ความกาวหน าของงาน :5.00%
การอาน
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารขออนุมัติเงินประจํางวด
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

ลําดับ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )
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11. - รอยละของสินคาเกษตรมี
มูลคาเพิ่ม - จํานวนชนิดของสินคาที่
นํ าจําหนาย
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2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(25.1). กิจกรรม แผนงานการเรงรัดการเบิกจาย ความกาวหน าของงาน :0.00%
งบประมาณ ประจําปี  พ.ศ. 2563
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(25.2). กิจกรรม แผนงานการเรงรัดการเบิกจาย ความกาวหน าของงาน :0.00%
งบประมาณ ประจําปี  พ.ศ. 2563

(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(27.1). กิจกรรม แผนงานการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี  พ.ศ. 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(27.2). กิจกรรม แผนงานการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี  พ.ศ. 2562
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3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ

95.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง
(รอยละ)

(28.1). โครงการติดตามแกไขปัญหาเรื่องรอง
เรียนจาก 1555
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(28.2). โครงการสายตรวจตูเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

30

31

32

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

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด 1.
โครงการ Best Service
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life &
happy with people"
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) 2. การรักษาหรือคง
ไวหรือพัฒนาโครงการใหบริการที่ดี
ที่สุด โครงการ "การอนุญาตแบบ
บานฟรี ภายใน 2 วัน ตามแบบบาน
มาตรฐาน"
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

6.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
(รอยละ)
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
35

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(30.1). โครงการ บึงแบนตาโพ Slow life &
happy with people
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(29.1). โครงการออกใบอนุญาตกอสรางบาน
มาตรฐาน ภายใน 2 วัน

(32.1). โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลของเขต
คลองสามวา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

25/11/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สงรายงานงบแสดงฐานะการ
เงิน และบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสํานักงาน
ตรวจสอบภายในเรียบรอยแลว ตามหนังสือ ที่
กท 8308/7995 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :0.00%

ความกาวหน าของงาน :10.00%
3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายปกครอง
ไดรับเรื่องรองเรียนจากระบบเรื่องราวรองทุกข
1555 ระหวางวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 จํานว
น 154 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  จํานวน 111
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 43 เรื่อง
และไมมีการรายงานเกินกําหนด ฝ ายปกครองได
รับเรื่องรองเรียนจากระบบเรื่องราวรองทุกข
1555 ระหวางวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562
จํานวน 107 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  จํานวน 36
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 71 เรื่อง
และไมมีการรายงานเกินกําหนด
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เดือนตุลาคม
2562 มีการตรวจตราและเฝ าระวังในจุดเสี่ยงจุด
ลอแหลม จํานวน 3 จุด ไดแก 1.ซอยสุเหรา
คลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารรางหน า
หมูบาน เค.ซี.คัสเตอร 7 3.ใตทางดวน ถนนคูบอ
น จัดเจาหน าที่ตรวจตรา 2 ครัง้ /วัน/จุด เดือน
ตุลาคมเหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ มีการรายงานสง
สํานักเทศกิจไมเกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัด
ไป เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหวางวันที่ 1 - 25
พฤศจิกายน 2562 เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ
ความกาวหน าของงาน :0.00%

ความกาวหน าของงาน :10.00%
24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...fffff

กร
ุงเ
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงิน

(26.2). กิจกรรม แผนงานการจัดทํารายงานสรุป ความกาวหน าของงาน :0.00%
ยอดทรัพยสิน ประจําปี  พ.ศ. 2562

ม
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(26.1). กิจกรรม แผนงานการจัดทํารายงานสรุป ความกาวหน าของงาน :100.00%
ยอดทรัพยสิน ประจําปี  พ.ศ. 2562
25/11/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว สงรายงานการสรุปยอดทรัพยสิ
:: ฝ ายการคลัง
น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสํานักการ
คลัง เรียบรอยแลว ตามหนังสือที่ กท
8308/7522 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

าน

6.00
(รอยละ)

พ

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงินและรายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําปี  (งบทรัพยสิน
)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.
2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

(25.3). กิจกรรม แผนงานการเรงรัดการเบิกจาย ความกาวหน าของงาน :5.00%
งบประมาณ ประจําปี  พ.ศ. 2563
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...งบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.คาตรุภัณฑ
:: ฝ ายการคลัง
จํานวน 20 รายการ เป็ นเงิน 4,161,500.-บาท
เบิกจายแลว 6 รายการ เป็ นเงิน 388,200.-บาท
กอหนี้แลวยังไมเบิกจาย 97,500.-บาท ยังไมกอ
หนี้ 8 รายบการ เป็ นเงิน 3,675,800.-บาท 2.
คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 9 รายการ เป็ น
เงิน 60,013,000.-บาท อยูระหวางประกาศซ้ อ
ื
จาง โครงการตอเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ น
เงิน 5,000,000.-บาท อยูระหวางประกาศซ้ อ
ื จาง

ท
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คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(35.1). 4. โครงการจัดการความเสี่ยงจากการ
ทํางานของบุคลากรสํานักงานเขตคลองสามวา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 35 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :10.00%

24/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลไดมีหนังสือใหหนวย
งานเขารวมประชุมชแ
ี้ จงการดําเนินการตามตัวชี้
วัดที่ 4.1 และทางสํานักงานเขตคลองสามวาได
ใหเจาหน าที่ระบบงานคอมพิวเตอรเขารวม
ประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงาน ในวันที่
21 - 22 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อประชุม
เรียบรอยแลว จะนํามาเสนอผูบริหารเขตเพื่อรับ
ทราบแนวทางการดําเนินงานและใหทุกฝายรับ
ทราบตอไป

ความกาวหน าของงาน :10.00%

25/11/2562 : 1.เขียนรางโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
จัดการความเสี่ยงในการทํางานของหนวยงาน
จํานวน 3 งาน 2.จัดทํารางแผนการปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯ 3.เตรียมการจัดประชุมคณะ
กรรมการ/คณะทํางาน ดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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