สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
ในศูนย BFC ของสํานักงานเขตใน
ระดับมาก (ผลลัพธ)

100.000
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
50.00
(50)

100.000
(50)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน

(2.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

90.00
(รอยละ)

98.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการและผูดอยโอกาส

(4.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน

(4.2). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(5.1). โครงการจางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5.2). กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาใน
แมน้ํ าลําคลองในพ้ น
ื ที่เขตบางนา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
ไฟฟ าแสงสวาง

80.00
(รอยละ)

106.660
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการ
ปรับปรุงตามแผน
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.1). โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

100.00
(รอยละ)

66.670
(รอยละ)

(7.1). ปรับปรุงซอยเพีย
้ นพิน จากบานเลขที่ 2
7/1152 ถึงบานเลขที่ 57/31
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(7.2). ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จากถนนลาซาล
ถึงจุดที่กําหนดให

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : วันที่ 31 สิงหาคม 2562 - 20
กันยายน 2562 มีการออกรหัสประจําบาน จํานว
น 13 เลขหมาย และไดลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกรหัสประจําบานในระบบ
สารสนเทศบนระบบเครือขายเพื่อการปรับปรุง
แผนที่ จํานวน 13 จุด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : เดือน กันยายน 2562 มีผูมาขอ
อนุญาตกอสราง จํานวน 12 ราย มีการกําหนดจุด
แสดงตําแหนงที่ที่มีการขออนุญาต จํานวน 12
จุด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%
19/9/2562 : เดือนกันยายน ดําเนินการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา 200 ตัน และ
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแล
ว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

28/3/2562 : เดือนมีนาคม ประสานไฟฟ าเขต
ประเวศซอมไฟฟ าดับชํารุด จํานวน 28 ซอย 1.
ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท (จุดที่ 1 บริเวณ
ตรงขามบานเลขที่ 110 จุดที่ 2 บริเวณหน าบาน
เลขที่ 104 2. ซอยอุดมสุข42 แยก 3 เขาซอยไป
ประมาณ 80 เมตร (เลขที่เสา ศ 4) 3. ซอย
วชิรธรรมสาธิต 20 4. หน าบานเลขที่ 10 ซอยลา
ซาล 32 แยก 1-17 5. หน าบานเลขที่ 78 ซอย
สุขุมวิท 68 6 ทางเขาสํานักงานเขตบางนา 7.
ชุมชนหมูบานจัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข 30
จํานวน 4 จุด - ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 เสา
ไฟฟ าเลขที่ ศ.41 - ซอยอุดมสุข 30 เสาไฟฟ า
เลขที่ ศ.18/18 - ซอยอุดมสุข 30 เสาไฟฟ าเลขที่
ศ.16/16 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 11 เสาไฟฟ า
เลขที่ ศ.121 8. ซอยสุขุมวิท 66 (พูลสิน) ถนน
สุขุมวิท 9. หน าบานเลขที่ 199 ซอยอุดมสุข 26
แยก 21 10. หน าบานเลขที่ 111 หมูบานเครือ
วัลย ซอยแบริ่ง 19 11. ซอยอุดมสุข 34 ถนน
อุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.2) 12. ซอยวชิรธรรมสาธิต
8 ถนนสุขุมวิท 101/1 13. ตรงขามบานเลขที่
17 ซอยอุดมสุข 46 14. หน าบานเลขที่ 30-34
ซอยอุดมสุข 34 16. ซอยบางนา-ตราด 21 แยก
19 ถนนเทพรัตน 17. ซอยลาซาล 12 ถนนลาซา
ล 18. หน าบานเลขที่ 27/260 ซอยจาโสด แยก
27 19. ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข (เสาไฟฟ า
ตนที่ ศ. 7) 20. ระหวางหน าบานเลขที่ 3/90 กับ
บานเลขที่ 3/91 หมูบานศรีพงษ ซอยลาซาล 55
แยก 2 21. หน าบานเลขที่ 54 ซอยลาซาล 54
ถนนสุขุมวิท 105 เขตบางนา 22. ปากซอยสุขุม
วิท 103/2 เสาตนที่ ศ-14 23. หน าบานเลขที่
1467/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 15 24. ซอย
บางนา-ตราด 21 แยก 19 ถนนเทพรัตน (เสา
เลขที่ ศ.3-ศ.4) 25. หน าบานเลขที่ 28 ซอยอุดม
สุข 30 แยก 1 ถนนสุขุมวิท 103 เสาเลขที่ ศ 41
26. ซอยบางนา-ตราด 27 หมูบานไพโรจน โครง
การ 5 ซอย 2 หน าบานเลขที่ 1260 27. ซอย
บางนา-ตราด 26 ถนนเทพรัตน เสาเลขที่ ศ/12
28. หน าบานเลขที่ 8 ซอยลาซาล 7 ถนนลาซาล
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแล
ว
ความกาวหน าของงาน :60.00%

18/9/2562 :เดือนกันยายน ดําเนินการเตรียม
งานสรางรางวี และหลอบอพักพรอมฝา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยผูรับจางไดสงมอบงาน เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2562

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยสงมอบงานวันที่ 10
กันยายน 2562

รอยละความสําเร็จของการซอมแซม
1.00
100.000
(8.1). โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ผิวการจราจร ถนน ตรอก ซอย และ (จํานวนรายการที่ (จํานวนรายการที่ ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
สิ่งสาธารณประโยชน
ซอมแซม)
ซอมแซม)
ความเดือดรอนของประชาชน
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27/7/2562 :ดําเนินการตามโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในวันที่ 24 มิ.
ย. 2562 ณ โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณ และจัด
ทําเอกสารชดใชเงินยืมใชในราชการเรียบรอยแล
ว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(7.3). ปรับปรุงซอยแบริ่ง 39 จากบานเลขที่ 2
5/1 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

6

31/8/2562 : สงแบบกอสราง และรายการ
ประกอบแบบ ใหสํานักการโยธา

(3.1). กิจกรรมจัดตงั ้ ศูนยบริหารราชการฉับไวใส ความกาวหน าของงาน :100.00%
สะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC เขต
บางนา
19/9/2562 : ดําเนินการใหบริการประชาชนที่มา
ติดตอขอรับบริการในศูนย BFC ตัง้ แตวันที่ 30
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สิงหาคม -18 กันยายน 2562 จํานวน 2,693 คน
:: ฝ ายปกครอง
สรุปประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
ประชาชนจากระบบในศูนย BFC คิดเป็ นรอยละ
98

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

3

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดมีการดําเนินงานดานการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

ห

2

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
รายการประกอบแบบ และใบ
ประมาณราคาสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

พ

1

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตบางนา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว - ซอยลาซาล 55 สงมอบงานวัน
ที่ 11 เมษายน 2562 และเบิกจายเงินเรียบรอย
แลว - ซอมแซมราวเหล็กกันตกทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองบางนา ตรวจรับงานเรียบรอยแลวอยู
ระหวางรวบรวมเอกสารเบิกจาย - ซอมแซมผิว
จราจรซอยลาซาล 8 และ 12 สงมอบงาน 10
มิถุนายน 2562 เบิกจายเงินเรียบรอยแลว ซอมแซมผิวจราจรและเปลี่ยนฝาบอพักซอยบาง
นา-ตราด 9 เบิกจายเงินเรียบรอยแลว ซอมแซมผิวจราจรและเปลี่ยนฝาบอพัก ซอย
อุดมสุข 30 แยก 6-3 ถึงแยก 21-6 เบิกจายเงิน
เรียบรอยแลว - ซอมแซมผิวจราจรซอยบางนาตราด 30 เบิกจายเงินเรียบรอยแลว - ซอมแซม
ผิวจราจรซอยจาโสด เบิกจายเงินเรียบรอยแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/4

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ
ภาษีบํารุงทองที่) - รอยละของยอด
รวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตาม
ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่
สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ) รอยละของยอดรวมการจด
ั เ ก็บภ
 าษี
คางชําระ 3 ประเภท (ผลลัพธ)
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลง กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2561 (ผลลัพธ) - รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบ
กับปี 2561 (ผลลัพธ)

95.00
(รอยละ)

136.660
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(9.2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

30/8/2562 : ไดดําเนินการตรวจประเมินราน
อาหารในพ้ น
ื ที่เขตบางนาตามแผนเรียบรอยแลว

(10.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปายและภาษีบํารุง
ทองที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

12.00
(รอยละ)

12.500
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(9.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง ความกาวหน าของงาน :100.00%
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :100.00%

28/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจรายใหม
ภาษี ทัง้  3 ประเภท และสํารวจภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

(11.1). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชน
20/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โดย ดําเนินการชักลากมูลฝอย
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ในชุมชนพ้ น
ื ที่เขตบางนา จํานวน 1 ชุมชน ไดแก
ชุมชนรุงเรือง และจัดทําฎีกาคาตอบแทนอาสา
สมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562 เป็ นเงิน 2,250 บาท สําหรับ
เดือน สิงหาคม 2562 และเดือนกันยายน 2562
ไมไดตงั ้ เบิกคาตอบแทนอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน เนื่องจากอยูระหวางเลือกตงั ้
คณะกรรมการ ชุมชนรุงเรือง และไดทําหนังสือ
แจงฝายการคลัง ตามบันทึกเลขที่ กท
8406/599 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอ
สงรายการเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปี  2562
(11.2). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(11.3). โครงการสงเสริมการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยดําเนินการสาธิตการ
ทํานํ้ าหมักชีวภาพจากขยะเศษอาหารในพ้ น
ื ที่เขต
บางนา ครัง้ ที่ 10 ดําเนินการวันที่ 28 สิงหาคม 2
562 บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 8 ครัง้ ที่ 11
ดําเนินการวันที่ 2 กันยายน 2562 บริเวณ
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

14/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยดําเนินการจัดเก็บและคัด
แยกมูลฝอยอันตราย ประจําเดือน สิงหาคม 2
562 ไดปริมาณมูลฝอยอันตรายรวม 2,210 กิโล
กรัม และเดือน กันยายน 2562 ไดปริมาณ
มูลฝอยอันตรายรวม 2,070 กิโลกรัม และ
รายงานผลผานระบบ Google Drive สงสํานักสิ่ง
แวดลอม

(11.4). กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิต ความกาวหน าของงาน :100.00%
ย
16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โดยดําเนินการรณรงค ประชา
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
สัมพันธ การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะ
อิเล็กทรอนิกส ทุกวันอาทิตย ประจําเดือน
กันยายน 2562 ดังนี้ 1. 1 กันยายน 2562 ชุมชนกุศลศิลป  ชุมชนหมูบานรุงเรืองวิลลา 2. 8
กันยายน 2562 - ชุมชนรวมพัฒนา ชุมชนกลาง
นา 3. 15 กันยายน 2562 - ชุมชนโปษยานนท
ชุมชนรวมใจประเสริฐ 4. 22 กันยายน 2562 ชุมชนมหาสิน ชุมชนหมูบานจัดสรรยาสูบ 5. 29
กันยายน 2562 - ชุมชนหมูบานมณียาวิลล
ชุมชนหมูบานไพโรจน และรายงานผลการดําเนิน
การพรอมภาพถายเสนอผูบริหารเขตทราบ
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ขนาดพ้ น
ื ที่ซ่ งึ ถูกพัฒนาเป็ นพ้ น
ื ที่สี
เขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ
/สวนหยอม

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(11.5). โครงการสงเสริมการคัดแยกกิ่งไมใบไม ความกาวหน าของงาน :100.00%
วัชพืชและขยะอินทรียในพ้ น
ื ที่เขตเพื่อนําไป
ทําป ุย
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยดําเนินโครงการแลวเสร็จ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตามแผนงานที่วางไวแลว โดยดําเนินการคัดแยก
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
กิ่งไม ใบไม วัชพืช ที่ไดจากการตัดแตงตนไม
และพัฒนาทําความสะอาดในพ้ น
ื ที่เขตบางนา พ
รอมดําเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใน
อาคารสํานักงานเขต เพื่อนํามารวมกันที่คอก
ทําป ุยอินทรียบริเวณสํานักงานเขตบางนา ดังนี้ เดือน สิงหาคม 2562 ไดปริมาณมูลฝอยอินทรีย
รวม 504.59 ตัน - เดือน กันยายน 2562 ได
ปริมาณมูลฝอยอินทรียรวม 312.69 ตัน รวมทงั ้
สิน
้  817.28 ตัน
(12.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

24/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว (ดําเนินการปลูกตนไทรทอง
ตนตอยติ่งเทศ ตนไทรเกาหลี บริเวณเกาะกลาง
ถนนเทพรัตน ชวงหน าอาคารเนชัน
่ ขนาด 2,400
ตารางเมตร

กร
ุงเ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร
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100.000
(รอยละ)

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

ห

10

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการสงเสริม ให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี

พ

9

ท

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/4

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

88.750
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(13.1). โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(13.2). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

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

(13.4). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางนา ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางสํานัก
การศึกษากําหนดเสร็จสน
ิ้ แลว และไดเบิกจายคา
ตอบแทนวิทยากรเรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางนาดําเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
รวมเป็ นระยะเวลาประมาณ 40 สัปดาห โดย
โรงเรียนดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนครูสอน
ภาษาตางประเทศเรียบรอยแลว

คร
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

24/4/2562 : ดําเนินการสอนแบบติวเขม ใหกับ
นักเรียนระดับชน
ั ้  ป.6 และ ม.3 ทุกคนใน 4
กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดําเนินการสอนหรือ
ดําเนินการอ่ น
ื ๆ ที่เกี่ยวของกับการยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) ตัง้ แตวันที่ 2 ธ.ค. 2561 - วันที่ 27 ม.
ค. 2562 (10 ครัง้ ) เสร็จสน
ิ้ แลว โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางนา 7 แหง ไดรับอนุมัติ
ฎีกาเบิกจายคาอาหารทําการนอกเวลาราชการครู
ผูสอนเรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนเครือขายไดจัด
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียนเสร็จสน
ิ้ แลว เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2
562 ณ โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ กิจกรรม
ประกอบดวยจัดนิทรรศการ การคัดเลือกครูดีเดน
หรือแขงขันความสามารถของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาฯ และนักเรียน โดยดําเนินการตงั ้
ฏีกาเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื ,
คากรรมการ และคาวัสดุ เรียบรอยแลว

าน

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.9). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย

20/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานทว
ี่ างไวแ
 ลว โรงเรียนอาํ นวยกนกศริ อ
ิ นุสรณ
รับผิดชอบจัดซ้ อ
ื วัสดุกีฬา ดําเนินการตงั ้ ฎีกาเบิก
จายคาวัสดุเรียบรอยแลว โรงเรียนในสังกัดรวม
แขงขันกีฬาระดับเขต ในเดือนมิถุนายน 2562 ,
ระดับกลุมเขตเดือนกรกฎาคม 2562 , ระดับ
กทม. ระหวางวันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2562 การ
แขงขันดังกลาวเสร็จสน
ิ้ ลงแลว นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางนาไดรับ
รางวัลจากการแขงขันชางนอยเกมสหลายราย
การ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดไดดําเนินการ
จัดวายน้ํ า นักเรียนชน
ั ้  ป. 3 ระหวางเดือน
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 เสร็จสน
ิ้ แลว
โรงเรียนในสังกัดแกไขฏีกาเบิกจายคาครูสอน
วายน้ํ า คารักษาความปลอดภัย และคาพาหนะรับ
-สงนักเรียนโครงการวายน้ํ าฯ สงฝายการคลัง
เรียบรอยแลว

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(13.8). คาใชจายโครงการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

พ

(13.7). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร ตาม พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน 26/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานท่ว
ี างไวแลว โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณรับผิด
ชอบดําเนินการ ซึ่งครูและนักเรียน ดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมและอภิปรายผลของขอมูลดาน การ
:: ฝ ายการศึกษา
เกษตร กีฬา สหกรณ พยาบาล นิทรรศการ ฯลฯ
ตามแนวทางโครงการเสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดรายงานผลการ
ดําเนินการตามโครงการสงใหสํานักการศึกษา
ทราบเรียบรอยแลว

ท

(13.6). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ ความกาวหน าของงาน :100.00%
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ดําเนินการเบิกคาจางเหมายามฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําเดือนตุลาคม 2561 - เตรียมเอกสารการ
:: ฝ ายการศึกษา
เบิกจายเดือนกันยายน 2562 เรียบรอยแลว เบิก
จายเงินคาจางเหมายามฯ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ
333,200.-บาท

ห

(13.5). โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :100.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดไดเบิกจายเงิน
:: ฝ ายการศึกษา
คาประกันอุบัติเหตุนักเรียนเรียบรอยแลว และ
จางเหมาชุดพละใหแกนักเรียนในสังกัดเรียบรอย
แลว

(13.10). โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.11). โครงการสอนภาษาจีน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณรับผิด
ชอบดําเนินการ ไดรับการอนุมัติเบิกจายฏีกาคา
วัสดุโครงการแลว และไดดําเนินการจัดกิจกรรม
ตามวัตถุประสงคโครงการ ไดแก จัดนิทรรศการ
โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน และจัด
กระบวนการเรียนรู ใหนักเรียนเขาใจวิธี
การเกษตรธรรมชาติ และการเกษตรผสมผสาน
ในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โดยการเก็บขอมูล
และเสนอผลงานหน าหองเรียน และไดสงรายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการ สงใหสํานักการ
ศึกษาทราบเรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางนาจัดการสอนภาษาจีนภาคเรียนที่ 2/2561
และภาคเรียนที่ 1/2562 เรียบรอยแลวรวมเป็ น
ระยะเวลา 20 สัปดาห โดยโรงเรียนดําเนินการ
เบิกจายคาตอบแทนครูสอนภาษาจีนเรียบรอยแล
ว

(13.12). โครงการการสนับสนุนการสอนในศูนย ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น
:: ฝ ายการศึกษา
ศยามานนท) ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนกันยายน 2562
เรียบรอยแลว เบิกจายคาพระวิทยากร คาอาหาร
นักเรียน และคาอาหารทําการนอกเวลาเรียบรอย
แลว
(13.13). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางนา 7 โรงเรียนเบิกจายคาวัสดุโครงการ
เรียบรอยแลว ฝ ายการศึกษาประสานโรงเรียนใน
สังกัด สงส่ อ
ื สรางสรรคผานทางเว็บไซตสํานักการ
ศึกษา

(13.14). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยวิชาการเขต
19/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ
:: ฝ ายการศึกษา
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนยวิชาการเขต
ตามโครงการเสร็จสน
ิ้ แลว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2
562 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ ดําเนินการตงั ้
ฎีกาเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื 
คาตอบแทนวิทยากร และคาวัสดุ เรียบรอยแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแก
ไข เฝ าระวังและตรวจตรา

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวโดยการจัดเจาหน าที่ออกตรวจ
เยี่ยมพบปะประชาชนและประธานชุมชน เพื่อ
สอบถามปัญหาความเป็ นอยูและนําปั ญหานัน
้ ๆ
มาหาแนวทางแกไข รวม 16 ชุมชน

(14.2). โครงการอาสาพานองขามถนน และอาสา ความกาวหน าของงาน :100.00%
จราจร
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลวโดยจัดเจาหน าที่ออกคอยบริการ
:: ฝ ายเทศกิจ
และอํานวยความสะดวกดานการจราจรใหแกเด็ก
นักเรียนและผูปกครองบริเวณหน าโรงเรียนใน
ชวงเชาและเย็นทุกวัน

(14.4). โครงการกวดขันรถยนต รถจักรยาน
ยนต จอดและขับขี่ขนทางเทา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
(14.5). โครงการสายตรวจตูเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

51.350
(รอยละ)

รอยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได
รับการจัดสรรเบีย
้ ความพิการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

70.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

1.00
(ภูมิปัญญา)

1.000
(ภูมิปัญญา)

3.00
(หลักสูตร)

3.000
(หลักสูตร)

5.00
(ชุด)

5.000
(ชุด)

5.00
(ชองทาง)

5.000
(ชองทาง)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
17

18

19

20

21

รอยละของผูสูงอายุที่มีช่ อ
ื ใน
ทะเบียนราษฎรไดรับการจัดสรรเบีย
้
ยังชีพ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิ ดสอน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนชุดขอมูล/นิทรรศการที่จัด
แสดงในแหลงเรียนรูดานพหุ
วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนชองทางเผยแพรความรูความ
เขาใจดานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพ
มหานคร

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวโดยจัดเจาหน าที่ออกตรวจตรา
ดูแลดานความปลอดภัยใหกับประชาชนบริเวณ
ซอยเปลี่ยว ป ายรถประจําทาง หน าหางสรรพสิน
คา และสถานีรถไฟฟา ฯลฯ ทุกวัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(16.1). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :100.00%
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาส
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(17.1). โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :100.00%
งานดานพัฒนาสังคม
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(18.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของกรุงเทพมหานคร
29/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(19.1). โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

27/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(20.1). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(21.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
วัฒนธรรมประเพณี
28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด //

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(15.1). โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

16

50.00
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวโดยจัดเจาหน าที่สายตรวจออก
กวดขัน ตรวจตรา ดูแลและประชาสัมพันธมิใหมิ
ใหมีผูฝาฝื นนํารถมาจอดหรือขับขี่บนทางเทาทุก
วัน ๆ ละ 3 เวลา

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

15

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวโดยจัดเจาหน าที่พรอมรถยนต
สายตรวจออกบริการประชาชนในบริเวณซอย
เปลี่ยวหลังเวลา 22.00 น.ทุกวัน รวม 30 ครัง้

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

คร

(14.3). โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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