แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กเทศกิจ : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญา
กรรม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(บัญชี)

1.000
(บัญชี)

(ไตรมาส 3) - เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รผว.
ลงนามในคําสัง่ คณะทํางานโครงการสํารวจและจัด
ทําบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตรายของ
กรุงเทพมหานครแลว - เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2
562 มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อชแ
ี้ จงโครงการ
วัตถุประสงค และทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนิน
งานสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตรายของ
กรุงเทพมหานครใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

(1.1). โครงการสํารวจและจัด
ทําบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยง/อันตรายของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักเทศกิจ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี
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จํานวนครัง้ ในการใหบริการพากลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจของสํานักเทศกิจ
รวมกับสํานักงานเขต

..

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลผลิต
12.00
229.000
(Output) (ครัง้ /เดือน (ครัง้ /เดือน (สน
(สนข. ละ ข. ละ 2 เสนทาง
2 เสนทาง
/เดือน))
/เดือน))

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ประจําเดือนเมษายน 2562 จัดเจา
หน าที่เทศกิจออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน า
ที่ ภารกิจตามโครงการฯ อยางนอย 12 เสนทาง
/เดือน (อยางนอย 6 สํานักงานเขต/เดือน) สวน
ตรวจและบังคับการ 1 1.เขตปอมปราบศัตรูพาย ถนนกรุงเกษมและถนนวรจักร - ชุมชนคลอง
จักรพรรดิพงษ 2.เขตปทุมวัน - ถนนวิทยุ - บริเวณ
หัวลําโพง ถนนพระราม 4 3.เขตสัมพันธวงศ บริเวณซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ - ป ายรถ
ประจําทาง หน าโรงเรียนไชนาทาวน สวนตรวจและ
บังคับการ 2 1.เขตหนองจอก - ถนนประชาสําราญ ถนนมิตรไมตรี ซอย 30 2.เขตมีนบุรี - ถนนราษฎร
อุทิศ - ถนนรามอินทรา ซอย 86 3.เขตลาดกระบัง ซอยวัดผลมณีย ถนนลาดกระบัง - ถนนลาดกระบัง
ซอย 15 4.เขตประเวศ - ซอยออนนุช 65 - ซอย
ออนนุช 86 สวนตรวจและบังคับการ 3 1.เขตจอม
ทอง - ถนนพระรามที่ 2 ซอย 25 - ถนนพระรามที่
2 ซอย 30 2.เขตคลองสาน - ถนนเจริญนคร ซอย
14 - ถนนลาดหญา ซอย 17 สรุป ประจําเดือนเมษ
ยน 2562 ออกตรวจรวมฯ จํานวน 18 เสนทาง ใน
9 สํานักงานเขต รวมทงั ้ หมด จํานวน 133 เสนทาง
ใน 70 สํานักงานเขต(ซํ้าเขต)
************************************** ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน าที่ ภารกิจตามโครงการฯ
อยางนอย 12 เสนทาง/เดือน (อยางนอย 6
สํานักงานเขต/เดือน) สวนตรวจและบังคับการ 1 1.
เขตพระโขนง - ถนนสุขุมวิท ซอย 85-93 - ถนน
สุขุมวิท ซอย 56 2.เขตสวนหลวง - ซอยออนนุช
39 - สถานีรถไฟแอรพอรตลิงค หัวหมาก 3.เขตบาง
นา - ถนนเทพรัตน ซอย 56 - ถนนริมทางรถไฟ
สายเกา สวนตรวจและบังคับการ 2 1.เขตบางกะปิ  ซอยรามคําแหง 26 - ถนนกรุงเทพกรีฑา ตลอดสาย
2. เขตลาดพราว - หน าหางสรรพสินคาอเวนิว ซิตี้
ถนนประเสริฐมนูกิจ - ป ายรถเมลหน า โรงเรียน
สตรีวิทยา 2 3. เขตสะพานสูง - ซอยรามคําแหง
118 - ซอยกรุงเทพกรีฑา 32 4. เขตบึงกุม - ซอย
นวมินทร 24 - ซอยเสรีไทย 41 สวนตรวจและ
บังคับการ 3 1.เขตทวีวัฒนา - เลียบคลองทวีวัฒนา
- สี่แยกสุภาพบุรุษตลอดสาย 2.เขตบางกอกนอย ถนนเลียบทางรถไฟ - ซอยจรัญสนิทวงศ 35 ถึง
ชุมชนคลองลาง 3.เขตบางพลัด - ซอย
จรัญสนิทวงศ 89 - ปากซอยชุมชนคลองมะนาว
สรุป ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ออกตรวจรวมฯ
จํานวน 20 เสนทาง ใน 10 สํานักงานเขต รวมทงั ้
หมด จํานวน 153 เสนทาง ใน 80 สํานักงานเขต
(ซํ้าเขต)
*********************************************
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 จัดเจาหน าที่เทศกิจ
ออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน าที่ ภารกิจ
ตามโครงการฯ อยางนอย 12 เสนทาง/เดือน (อยาง
น อย 6 สํานักงานเขต/เดือน) สวนตรวจและบังคับ
การ 1 1.เขตหวยขวาง - ถนนพระราม 9 ซอย 15,
17 - ถนนรัชดาภิเษก ซอย 18 2.เขตราชเทวี หน าหางเซ็นจูรี ถนนพญาไท - สวนราชเทวีภิรมย
3.เขตวังทองหลาง - ถนนลาดพราว ซอย 124 ถนนลาดพราว ซอย 106 4.เขตพญาไท - ถนน
ประดิพัทธิ ์ - หน าหางบก
ิ๊ ซี สาขาสะพานควาย สวน
ตรวจและบังคับการ 2 1.เขตจตุจักร - ถนนรัชดา
ภิเษก 36 - หน าวัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต 2.
เขตบางซ่ อ
ื  - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 43 - ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 56 3.เขตหลักสี่ - ซอยมีสุข
- สะพานลอยหน าวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดี 4.เขตดอน
เมือง - หน าวัดดอนเมือง ถนนสรงประภา - ซอย
วิภาวดี 45 สวนตรวจและบังคับการ 3 1.เขต
บางกอกใหญ - ปากซอยพาณิชยการธนบุรี - ซอย
พาณิชยการธนบุรี 11 2.เขตธนบรี - ถนนเทอดไทย
ซอย 22-26 - ถนนเทอดไทย ซอย 41 3.เขตตลิ่ง
ชัน - ถนนราชพฤกษ สรุป ประจําเดือนมิถุนายน 2
562 ออกตรวจรวมฯ จํานวน 21 เสนทาง ใน 9
สํานักงานเขต รวมเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน
2562 ออกตรวจรวมฯ จํานวน 174 เสนทาง ใน 89
สํานักงานเขต(ซํ้าเขต)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

คร

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี
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(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความถี่ในการออกตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการ
เกิดอาชญากรรม

..

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8

9

..

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

85.070
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจครัง้ ที่
2 ชวงเดือนกันยายน 2562

ผลผลิต
1.00
1.980
(ไตรมาส 3) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 จัดเจาหน าที่ตรวจ
(Output) (ครัง้ /เดือน (ครัง้ /เดือน/จุด) สอบการปฏิบัติหน าที่ของเจาหน าที่เทศกิจสํานักงาน
/จุด)
เขตในการออกตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากร
รม รวมถึงตรวจสอบติดตามการดําเนินการแกัไข
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมของสํานักงานเขต
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  11,742 ครัง้  คิดเฉลี่ยเป็ น 1.94 ครัง้
/จุด/เดือน

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ า
ระวัง และตรวจตรา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -ทอดแบบสํารวจความเชื่อมน
ั ่ ในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ระหวางวันที่ 1
ตุลาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2562 กลุมตัวอยาง
จํานวน 1,764 ตัวอยาง -ผลการสํารวจพบวา
ประชาชนมีความเชื่อมน
ั ่ ในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมันใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.91)
หรือคิดเป็ นรอยละ 78.2 -ประชาชนใหคะแนนความ
เชื่อมน
ั ่ ดานความปลอดภัยฯในระดับมากข้ น
ึ ไป (ตัง้
แต 3.51 คะแนน) จํานวนทงั ้ สน
ิ้  1,205 ราย คิดเป็ น
รอยละ 68.31
(ไตรมาส 3) ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25
มิถุนายน 2562 1.จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจ
สอบการปฏิบัติหน าที่ของเจาหน าที่เทศกิจสํานักงาน
เขตในการออกตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากร
รม รวมถึงตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการแกไข
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม รวมเป็ นจํานวน
ทัง้ สน
ิ้  11742 ครัง้  คิดเฉลี่ยเป็ น 1.94 ครัง้ /จุด
/เดือน 2.จากจํานวนพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมทงั ้ สน
ิ้  673 แหง/พื้นที่ ซึ่งมีพ้ น
ื ที่ฯ ที่จะ
ตองดําเนินการแกไข จํานวน 641 แหง/พื้นที่ คิด
เป็ น 1144 รายการ ปั จจุบันไดดําเนินการเรียบรอย
แลวทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 786 รายการ คิดเป็ นรอยละ 68.
71

(3.1). โครงการกลับบานปลอดภัย
ไปกับเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักเทศกิจ

(4.1). โครงการรักษาความสงบ
สํานักเทศกิจ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน (ตรวจ
ตูเขียว)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(6.1). โครงการบูรณาการผลการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยเชิง
พื้นที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25
(7.1). โครงการปรับ ลด พื้นที่เสี่ยง สํานักเทศกิจ
มิถุนายน 2561 จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจสอบ กทม.
และติดตามผลการดําเนินการแกไขพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
การเกิดอาชญากรรมตามเงื่อนไขการลดความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานคร
กําหนดของสํานักงานเขต เป็ นจํานวนทงั ้ สน
ิ้ 
11742ครัง้  คิดเฉลี่ยเป็ น จํานวน 1.94 ครัง้ /จุด
/เดือน โดยจากจํานวนพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมทงั ้ สน
ิ้  673 แหง/พื้นที่ ซึ่งมีพ้ น
ื ที่ฯ ที่จะ
ตองดําเนินการแกไข จํานวน 641 แหง/พื้นที่ คิด
เป็ น 1144 รายการ ปั จจุบันไดดําเนินการเรียบรอย
แลวทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 786 รายการ คิดเป็ นรอยละ 68.
71

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ประชาชนมีความเชื่อมน
ั ่ ในความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

4.520
(คะแนน)

ผลการดําเนิ นงาน

จํานวนเครือขายความรวมมือดานการ
ป องกันแกไขปัญหาอาชญากรรม
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนอุบัติเหตุในพ้ น
ื ที่ปฏิบัติการตาม
โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
/อาสาจราจร
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

5

ผลลัพธ
3.51
(Outcome) (คะแนน)

ผลงานลาสุด

คร

..

เป าหมาย

าน

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ปฏิบัติหน าที่ของเจาหน าที่เทศกิจในการ
ดูแลความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกตามโครงการกลับบานปลอดภัยไป
กับเทศกิจ

ระดับ

ห

4

กลยุทธ

ม

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ภาคี/เครือ
ขายความ
รวมมือ)

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(บัญชี)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3.000
(ไตรมาส 3) ดําเนินการคัดเลือกชุมชนตนแบบ
(8.1). โครงการเครือขายความ
(ภาคี/เครือขาย เรียบรอยแลว ประสานงานกับชุมชนเพื่อใหความรู ปลอดภัยในชุมชน
ความรวมมือ) เกี่ยวกับก
 ารดูแลความปลอดภัยอัคคีภัยเบื้องตนเพื่อ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ป องกันกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหมเบื้องตน
1.000
(บัญชี)

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) -มีหนังสือเรียนผูกํากับการสถานี
ตํารวจนครบาลบุปผาราม, สถานีตํารวจนครบาลพระ
ราชวัง, สถานีตํารวจนครบาลปากคลองสาน และ
สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา เพื่อขอ
อนุเคราะหขอมูลจํานวนอุบัติเหตุ (ครัง้ ) ในพ้ น
ื ที่
ปฏิบัติการเทศกิจอาสาจราจร ในวันทําการ ชวงเวลา
06.45 - 09.00 น. และ เวลา 15.30 น. - 17.00 น.
ทุกเดือนระหวางเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2
562 ไดรับหนังสือรายงานขอมูลอุบัติเหตุดานการ
จราจร จํานวน 4 ฉบับ
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..

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ /วัน
ทําการ)

..

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ /วัน
ทําการ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

12

13

จํานวนครัง้ ในการออกตรวจความปลอดภัย
ทางน้ํ าของสํานักเทศกิจ
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดูแลและอํานวยความสะดวกดานความ
ปลอดภัยบริเวณทาเรือ

..

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของการออกตรวจจุดกวดขัน
พิเศษในพ้ น
ื ที่ 50 สํานักงานเขต โดยชุด
ตรวจของสํานักเทศกิจ

..

ผลลัพธ
3.51
(Outcome) (คะแนน)

ผลผลิต
(Output)

ผลงานลาสุด

ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช
ทางเทาหรือสัญจรบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

4.480
(คะแนน)

4,500.00
(ครัง้ /ปี )

5.000
(ครัง้ /ปี )

..

ผลลัพธ
3.51
(Outcome) (คะแนน)

3.880
(คะแนน)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

87.000
(รอยละ)

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนภาคี/เครือขายความรวมมือเพื่อการ
จัดระเบียบเมือง
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -ออกตรวจเดือนมีนาคม 2562 จํานวน
458 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้ จํานวน 2,755 ครัง้ 
********************** -ออกตรวจเดือนเมษายน 2
562 จํานวน 463 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้ จํานวน 3,218ครัง้ 
*********************** -ออกตรวจเดือนพฤษภาคม
2562 จํานวน 458 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 3,676
ครัง้  ******************** -ออกตรวจเดือนมิถุนายน
2562 จํานวน 458 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 4,134
ครัง้  ********************* -ออกตรวจเดือน
กรกฎาคม 2562 จําวน 455 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้  จํานวน
4,589 ครัง้
(ไตรมาส 3) -ออกตรวจเดือนเมษยน 2562 จํานวน
463 ครัง้  รวมทส
ั้ น
ิ้  จํานวน 3,218 ครัง้ 
*************************** -ออกตรวจเดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 458 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้ 
จํานวน 3,676 ครัง้  **************************** ออกตรวจเดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 458 ครัง้ 
รวมทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 4,134 ครัง้ 
************************* - ออกตรวจเดือน
กรกฎาคม 2562 จํานวน 455 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้  จํานว
น 4,589 ครัง้

สํานักเทศกิจ

(14.1). โครงการตรวจและกวดขัน
การคาหาบเร-แผงลอย (จุดกวดขัน
พิเศษ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) ประจําเดือนมีนาคม 2562 ออกปฏิบัติ
หน าที่เผยแพรประชาสัมพันธเรื่องการจัดระเบียบ
เมืองและการทองเที่ยวใหกับประชาชน จํานวน 12
ครัง้  (รวม 53 ครัง้ ) ************************** ประจําเดือนเมษายน 2562 ออกปฏิบัติหน าที่เผย
แพรประชาสัมพันธเรื่องการจัดระเบียบเมืองและการ
ทองเที่ยวใหกับประชาชน จํานวน 17 ครัง้  (รวม 70
ครัง้ ) ***************** ประจําเดือนพฤษภาคม 2
562 ออกปฏิบัติหน าที่เผยแพรประชาสัมพันธเรื่อง
การจัดระเบียบเมืองและการทองเที่ยวใหกับประชา
ชน จํานวน 16 ครัง้  (รวม 86 ครัง้ )
*********************** ประจําเดือนมิถุนายน 2562
ออกปฏิบัติหน าที่เผยแพรประชาสัมพันธเรื่องการจัด
ระเบียบเมืองและการทองเที่ยวใหกับประชาชน
จํานวน 14 ครัง้  (รวม 100 ครัง้ )
*******************************************
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ออกปฏิบัติหน าที่เผย
แพรประชาสัมพันธเรื่องการจัดระเบียบเมืองและการ
ทองเที่ยวใหกับประชาชน จํานวน 15 ครัง้  (รวม
115 ครัง้ )

(15.1). โครงการสงเสริมให
ประชาชนมีความรูความเขาใจใน
การจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเสนอกฎหมายให
กรุงเทพมหานครพิจารณาไปแลว 5 เรื่อง

(17.1). กิจกรรมปรับปรุงกฎหมายที่ สํานักเทศกิจ
เกี่ยวของกับงานดานเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(ไตรมาส 3) รวบรวมแบบสํารวจความพึงพอใจจาก (12.1). โครงการปองกันภัยทางน้ํ า
กลุมตัวอยาง 250 ราย สรุปความพึงพอใจฯ ใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระดับมากและมากที่สุด คิดเป็ นรอยละ 96 ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นรอยละ 4 และในระดับนอยกับ
น อยที่สุดไมมี แลวรายงานใหผูอํานวยการสํานักเทศ
กิจทราบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

สํานักเทศกิจ

ท

รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพ
มหานคร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.000
(ไตรมาส 3) ทําการออกตรวจทางน้ํ า 2 ครัง้  ตอวัน
(ครัง้ /วันทําการ) ทําการ

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

2.000
(ไตรมาส 3) ปฏิบัติหน าที่ในชวงเชา เวลา 06.45 น.
(ครัง้ /วันทําการ) - 09.00 น. และชวงบายเวลา 15.30 น. – 17.00 น.
ของทุกวันทําการ ๑ บริเวณทางเขาสํานักเทศกิจ ๒
บริเวณประตูทางเขาสํานักเทศกิจ ๓ บริเวณประตู
ทางออกสํานักเทศกิจ ๔ บริเวณหน าโรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส และประตูทางออกวัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร ๕ บริเวณทางแยกถนนเทศบาลสาย ๑
ตัดกับถนนประชาธิปก (แยกมายคอนเนอร) ปฏิบัติ
หน าที่ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 มิถุนายน
2562 จํานวน 1,770 ครัง้  (5 จุด/2 ครัง้ /วันทําการ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

ผลการดําเนิ นงาน

คร

เป าหมาย

าน

ระดับ

ห

จํานวนครัง้ ในการออกปฏิบัติหน าที่เทศกิจ
จราจรตามโครงการเทศกิจอาสาพานอง
ขามถนน/อาสาจราจร (อํานวยความ
สะดวกดานการจราจรของเจาหน าที่เทศกิจ
สังกัดสํานักเทศกิจ)

กลยุทธ

ม

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

จํานวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจดาน
เทศกิจไดรับการปรับปรุงเพื่อเสนอรางให
กรุงเทพมหานครพิจารณา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
1.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางประสานความรวมมือจาก
(ภาคี/เครือ (ภาคี/เครือขาย) องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ทํางานเกี่ยวกับ
ขาย)
ดานนี้
5.00
(เรื่อง)

7.000
(เรื่อง)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

กลยุทธ

ระดับความพึงพอใจของประชาชน/นักทอง
เที่ยวตอการใหบริการของเจาหน าที่เทศกิจ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

4.000
(คะแนน)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -จํานวนครัง้ ของการออกปฏิบัติหน าที่ (18.1). โครงการสายตรวจเทศกิจ
ของสายตรวจ Segway ประจําเดือน พฤษภาคม 2 หวงใยใสใจนักทองเที่ยว
562 โดยมีกลุมเป าหมาย เป็ นนักทองเที่ยวชาวไทย ความกาวหน าของงาน :100.00%
และตางประเทศ ในบริเวณสถานที่โดยรอบพระบรม
มหาราชวังและสวนสาธารณะตางๆ ในพ้ น
ื ที่กําหนด
จํานวน 25 ครัง้ /เดือน ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 –
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวนรวมทงั ้ หมด 189
ครัง้  โดยกําหนดเป าหมายการออกตรวจทงั ้ สน
ิ้ 
จํานวน 250 ครัง้ /ปี  *****************************
จํานวนครัง้ ของการออกปฏิบัติหน าที่ของสายตรวจ
Segway ประจําเดือน เมษายน 2562 โดยมีกลุม
เป าหมาย เป็ นนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประ
เทศ ในบริเวณสถานที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง
และสวนสาธารณะตางๆ ในพ้ น
ื ที่กําหนด จํานวน 25
ครัง้ /เดือน ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 – เดือน
เมษายน 2562 จํานวนรวมทงั ้ หมด 164 ครัง้  โดย
กําหนดเป าหมายการออกตรวจทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 250
ครัง้ /ปี 
******************************************************
จํานวนครัง้ ของการออกปฏิบัติหน าที่ของสายตรวจ
Segway ประจําเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีกลุม
เป าหมาย เป็ นนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประ
เทศ ในบริเวณสถานที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง
และสวนสาธารณะตางๆ ในพ้ น
ื ที่กําหนด จํานวน 25
ครัง้ /เดือน ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 – เดือน
มิถุนายน 2562 จํานวนรวมทงั ้ หมด 214 ครัง้  โดย
กําหนดเป าหมายการออกตรวจทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 250
ครัง้ /ปี 
***********************************************
จํานวนครัง้ ของการออกปฏิบัติหน าที่ของสายตรวจ
Segway ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 โดยมีกลุม
เป าหมาย เป็ นนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประ
เทศ ในบริเวณสถานที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง
และสวนสาธารณะตางๆ ในพ้ น
ื ที่กําหนด จํานวน 25
ครัง้ /เดือน ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กรกฎาคม 2562 จํานวนรวมทงั ้ หมด 239 ครัง้  โดย
กําหนดเป าหมายการออกตรวจทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 250
ครัง้ /ปี

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักเทศกิจ

รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการผาน
การทดสอบความรูความเขาใจตามเกณฑที่
กําหนด

(19.1). โครงการฝึกอบรมความรู
สํานักเทศกิจ
กอนประจําการสําหรับบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงพนักงาน
เทศกิจ ส 1 หรือ ส 2
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(19.2). โครงการเสริมสรางระเบียบ สํานักเทศกิจ
วินัยของเจาหน าที่เทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) 1. โครงการฝึกอบรมความรูกอน
ประจําการสําหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ตําแหนงพนักงานเทศกิจ ส 1 ส 2 จัดฝึกอบรมและ
เบิกจายเรียบรอยแลว 2. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเจาหน าที่เทศกิจ
จัดฝึกอบรมและเบิกจายเรียบรอยแลว 3. โครงการ
ฝึ กอบรมเจาหน าที่เทศกิจ เพื่อแตงตงั ้ เป็ นผูชวยเจา
พนักงานจราจร จะดําเนินการจัดฝึกอบรมรุนที่ 1
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 รุนที่ 2 วันที่ 1-5
กรกฎาคม 2562 รุนที่ 3 วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2
562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด กรุงเทพ
มหานคร 4. โครงการอบรมดานจิตวิทยาและการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานดานเทศกิจ อยูระหวาง
ดําเนินการเบิกจายโครงฯ 5. โครงการฝึกอบรมการ
สอบสวนและบังคับการใหเป็ นไปตามกฎหมายใน
อํานาจหน าที่ของเจาพนักงานทองถิ่น จัดฝึกอบรม
และเบิกจายเรียบรอยแลว 6. โครงการฝึกอบรม
เสริมสรางระเบียบวินัยของเจาหน าที่เทศกิจ อยู
ระหวางรวบรวมรายช่ อ
ื ผูเขารับการฝึกอบรมเพื่อจัด
ทําคําสัง่ เสนอปลัด

พ

19

ม

ห

าน

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
อํานวยความสะดวกดานการจราจรของเจา
หน าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพา
น องขามถนน/อาสาจราจร

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4.428
(คะแนน)

(19.3). โครงการอบรมดานจิตวิทยา สํานักเทศกิจ
และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ดานเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(19.4). โครงการฝึกอบรมพัฒนา
สํานักเทศกิจ
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
เจาหน าที่เทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(19.5). โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่ สํานักเทศกิจ
เทศกิจเพื่อแตงตงั ้ เป็ นผูชวยเจา
พนักงานจราจร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(19.6). โครงการฝึกอบรมการ
สอบสวนและบังคับการใหเป็ นไป
ตามกฎหมายในอํานาจหน าที่ของ
เจาพนักงานทองถิ่น
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจของ
(20.1). โครงการเทศกิจอาสาพานอง สํานักเทศกิจ
ประชาชนตอการอํานวยความสะดวกดานการจราจร ขามถนน/อาสาจราจร
ของเจาหน าที่เทศกิจตามโครงการอาสาพานองขาม ความกา วหน าของงาน :100.00%
ถนน/อาสาจราจร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จํานวน 866 ตัวอยาง ความคิดเห็นตอการปฏิบัติหน าที่อํานวยความ
สะดวกดานการจราจรตามโครงการเทศกิจอาสาพา
น องขามถนน/อาสาจราจร พบวาประชาชนสวนใหญ
พึงพอใจในระดับมาก (4.3449)

5/12

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

96.060
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ประจําเดือนมีนาคม 2562 กรุงเทพใต
- ยกเลิกแลว 117 จุด ผูคา 2,761 ราย - ยังไมได
ยกเลิก 56 จุด ผูคา 1,787 ราย กรุงเทพกลาง ยกเลิกแลว 165 จุด ผูคา 3,797 ราย - ยังไมไดยก
เลิก 76 จุด ผูคา 3,799 ราย กรุงเทพตะวันออก ยกเลิกแลว 35 จุด ผูคา 804 ราย - ยังไมไดยกเลิก
– จุด ผูคา – ราย กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแลว 41
จุด ผูคา 871 ราย - ยังไมไดยกเลิก 15 จุด ผูคา
504 ราย กรุงธนใต - ยกเลิกแลว 70 จุด ผูคา 2
,352 ราย - ยังไมไดยกเลิก 2 จุด ผูคา 50 ราย
กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแลว 75 จุด ผูคา 1,507 ราย
- ยังไมไดยกเลิก 31 จุด ผูคา 1,939 ราย รวม
ยกเลิกแลว 503 จุด ผูคา 12,092 ราย ยังไมไดยก
เลิก 180 จุด ผูคา 8,079 ราย - ผลการสํารวจ ทัง้ 
503 จุด พบผูฝาฝืน 1 จุด คิดเป็ น 0.19 % ผลการ
ดําเนินงาน 99.81% ********** ประจําเดือนเมษายน
2562 กรุงเทพใต - ยกเลิกแลว 117 จุด ผูคา 2
,761 ราย - ยังไมไดยกเลิก 56 จุด ผูคา 1,787 ราย
กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแลว 165 จุด ผูคา 3,797
ราย - ยังไมไดยกเลิก 76 จุด ผูคา 3,799 ราย
กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแลว 35 จุด ผูคา 804
ราย - ยังไมไดยกเลิก – จุด ผูคา – ราย กรุงเทพ
เหนือ - ยกเลิกแลว 41 จุด ผูคา 871 ราย - ยังไม
ไดยกเลิก 15 จุด ผูคา 504 ราย กรุงธนใต - ยกเลิก
แลว 70 จุด ผูคา 2,352 ราย - ยังไมไดยกเลิก 2
จุด ผูคา 50 ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแลว 76 จุด
ผูคา 1,515 ราย - ยังไมไดยกเลิก 30 จุด ผูคา
1,931 ราย รวม ยกเลิกแลว 504 จุด ผูคา 12,100
ราย ยังไมไดยกเลิก 179 จุด ผูคา 8,071 ราย - ผล
การสํารวจ ทัง้  504 จุด พบผูฝาฝืน 5 จุด คิดเป็ น 0.
99 % ผลการดําเนินงาน 99.01 %
************************ ประจําเดือนพฤษภาคม 2
562 กรุงเทพใต - ยกเลิกแลว 117 จุด ผูคา 2,761
ราย - ยังไมไดยกเลิก 56 จุด ผูคา 1,787 ราย
กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแลว 167 จุด ผูคา 3,797
ราย - ยังไมไดยกเลิก 74 จุด ผูคา 3,799 ราย
กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแลว 35 จุด ผูคา 804
ราย - ยังไมไดยกเลิก – จุด ผูคา – ราย กรุงเทพ
เหนือ - ยกเลิกแลว 41 จุด ผูคา 871 ราย - ยังไม
ไดยกเลิก 15 จุด ผูคา 504 ราย กรุงธนใต - ยกเลิก
แลว 70 จุด ผูคา 2,352 ราย - ยังไมไดยกเลิก 2
จุด ผูคา 50 ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแลว 76 จุด
ผูคา 1,515 ราย - ยังไมไดยกเลิก 30 จุด ผูคา
1,931 ราย รวม ยกเลิกแลว 506 จุด ผูคา 12,100
ราย ยังไมไดยกเลิก 177 จุด ผูคา 8,071 ราย - ผล
การสํารวจ ทัง้  506 จุด พบผูฝาฝื น 2 จุด คิดเป็ น 0.
39 % ผลการดําเนินงาน 99.61 %
***************************** ประจําเดือนมิถุนายน
2562 กรุงเทพใต - ยกเลิกแลว 117 จุด ผูคา 2
,761 ราย - ยังไมไดยกเลิก 56 จุด ผูคา 1,787 ราย
กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแลว 167 จุด ผูคา 3,797
ราย - ยังไมไดยกเลิก 74 จุด ผูคา 3,799 ราย
กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแลว 35 จุด ผูคา 804
ราย - ยังไมไดยกเลิก – จุด ผูคา – ราย กรุงเทพ
เหนือ - ยกเลิกแลว 41 จุด ผูคา 871 ราย - ยังไม
ไดยกเลิก 15 จุด ผูคา 504 ราย กรุงธนใต - ยกเลิก
แลว 72 จุด ผูคา 2,402 ราย - ยังไมไดยกเลิก - จุด
ผูคา - ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแลว 76 จุด ผูคา
1,515 ราย - ยังไมไดยกเลิก 30 จุด ผูคา 1,931
ราย รวม ยกเลิกแลว 508 จุด ผูคา 12,150 ราย ยัง
ไมไดยกเลิก 175 จุด ผูคา 1,931 ราย - ผลการ
สํารวจ ทัง้  508 จุด ไมพบผูคาฝาฝื นทําการคา ผล
การดําเนินงาน 100 %
************************************* ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562 กรุงเทพใต - ยกเลิกแลว 117 จุด
ผูคา 2,761 ราย - ยังไมไดยกเลิก 56 จุด ผูคา
1,787 ราย กรุงเทพกลาง - ยกเลิกแลว 167 จุด ผู
คา 3,797 ราย - ยังไมไดยกเลิก 74 จุด ผูคา 3,799
ราย กรุงเทพตะวันออก - ยกเลิกแลว 35 จุด ผูคา
804 ราย - ยังไมไดยกเลิก – จุด ผูคา – ราย
กรุงเทพเหนือ - ยกเลิกแลว 41 จุด ผูคา 871 ราย ยังไมไดยกเลิก 15 จุด ผูคา 504 ราย กรุงธนใต ยกเลิกแลว 72 จุด ผูคา 2,402 ราย - ยังไมไดยก
เลิก - จุด ผูคา - ราย กรุงธนเหนือ - ยกเลิกแลว 76
จุด ผูคา 1,515 ราย - ยังไมไดยกเลิก 30 จุด ผูคา
1,931 ราย รวม ยกเลิกแลว 508 จุด ผูคา 12,150
ราย ยังไมไดยกเลิก 175 จุด ผูคา 8,021 ราย - ผล
การสํารวจ ทัง้  508 จุด ไมพบผูคาฝาฝื นทําการคา
ผลการดําเนินงาน 100%

(21.1). โครงการจัดระเบียบการคา
หาบเร-แผงลอย เพื่อคืนทางเทาให
แกประชาชน (จุดผอนผัน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักเทศกิจ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
บังคับการตามมาตรการกวดขันการจัด
ระเบียบหาบเร- แผงลอย

กลยุทธ

คร

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
กําหนดขอบังคับหรือแนวทางปฏิบัติสําหรับ
ผูคาบริเวณซ่ งึ จะสงเสริมเป็ นแหลงทองเที่
ยว

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

26

27

28

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการจัดระเบียบปาย
โฆษณาตามแผนการจัดระเบียบปายฯ
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ในการออกตรวจจุดกวดขัน ทิง้ 
จับ-ปรับใน 50 สํานักงานเขต โดยชุดตรวจ
ของสํานักเทศกิจ
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ออกตรวจจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับของ
สํานักงานเขต
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

จํานวนเจาหน าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีอาคารไดรับการอบรม (เชิงปริมา
ณ)
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

6.6.6

ผลผลิต
100.00
(Output) (ครัง้ /จุด/ปี )

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(22.1). โครงการกวดขันรถยนต รถ สํานักเทศกิจ
จักรยานยนต จอดหรือขับขี่บนทาง
เทา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(23.1). โครงการจัดทําขอบังคับหรือ สํานักเทศกิจ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูคาบริเวณซ่ งึ
จะสงเสริมเป็ นแหลงทองเที่ยว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(24.1). โครงการดําเนินการกวดขัน สํานักเทศกิจ
บังคับการปายโฆษณาในที่สาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

10.00
100.000
(ไตรมาส 3) เดือนเม.ย. - มิ.ย. ขณะตรวจสอบไม
(รอยละ
(รอยละ (เมื่อ พบปายผิดกฎหมาย
(เมื่อเปรียบ เปรียบเทียบกับปี
เทียบกับปี
พ.ศ. กอน))
พ.ศ. กอน
))

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100.000
(รอยละ)

100.000
(ครัง้ /จุด/ปี )

(ไตรมาส 3) เดือนเม.ย. - มิ.ย. 2562 ขณะตรวจ
สอบไมพบปายผิดกฎหมาย

(ไตรมาส 3) เจาหน าที่เทศกิจของสํานักเทศกิจ ออก
ตรวจจุดกวดขันทงิ้  จับ-ปรับในพ้ น
ื ที่ 50 สํานักงาน
เขต ตัง้ แตเดือน เม.ย. 62 จํานวน 542 ครัง้  เดือน
พ.ค.62 จํานวน 493 ครัง้  และเดือน มิ.ย. 62 จํานว
น 865 ครัง้

ท

25

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -ประจําเดือนเมษายน 2562 จัด
ทําหนังสือ/ ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
ประสานสํานักงานเขตเพื่อพิจาณารวมกันในการ
กําหนดแนวทาง)ปฏิบัติสําหรับผูคาบริเวณที่เป็ น
แหลงสงเสริมการทองเที่ยว
************************* -ประจําเดือนพฤษภาคม 2
562 จัดทําหนังสือ/ ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่
เกี่ยวของประสานสํานักงานเขตเพื่อพิจาณารวมกัน
ในการกําหนดแนวทาง)ปฏิบัติสําหรับผูคาบริเวณที่
เป็ นแหลงสงเสริมการทองเที่ยว
******************************************
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 จัดทําหนังสือ/ ระเบียบ
ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของประสานสํานักงานเขตเพื่อ
พิจาณารวมกันในการกําหนดแนวทาง)ปฏิบัติสําหรับ
ผูคาบริเวณที่เป็ นแหลงสงเสริมการทองเที่ยว
******************************************
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 จัดทําหนังสือ/
ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของประสานสํานักงาน
เขตเพื่อพิจาณารวมกันในการกําหนดแนวทาง
)ปฏิบัติสําหรับผูคาบริเวณที่เป็ นแหลงสงเสริมการ
ทองเที่ยว

4.410
(คะแนน)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการปฏิบัติงานตรวจ (27.1). โครงการตรวจจุดกวดขันทงิ้ สํานักเทศกิจ
จุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ โดยจะทอดแบบสอบถามครัง้ จับ-ปรับ ผูทงิ้ ขยะในที่สาธารณะของ
ที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2562
สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สถิติการกระทําผิดดวยการติดตงั ้ ปายผิด
กฎหมายในบริเวณถนนสายหลักและถนน
สายรองที่สํานักงานเขตกําหนดใหเป็ น
พื้นที่เป าหมายลดลง

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

5.00
350.000
(ไตรมาส 3) ผลการตรวจประจําเดือน เม.ย. - มิ.ย.
(รอยละ
(รอยละ (เมื่อ 62 พบผูกระทําผิด จํานวน 289 ราย
(เมื่อเทียบ เทียบกับปี พ.ศ.
กับปี พ.ศ.
กอน))
กอน))

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

24

ผลการดําเนิ นงาน

คร

23

ระดับ

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สถิติผูกระทําผิดในการจอดรถยนต รถ
จักรยานยนต หรือขับขี่รถจักรยานยนตบน
ทางเทาลดลง

กลยุทธ

ม

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

80.00
(รอยละ)

91.960
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 2. โครงการฝึกอบรมความรูเกี่ยวกับ
ขัน
้ ตอนการดําเนินคดีอาคาร มีผูเขารับการฝึกอบรม
จํานวน 353 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร แบงการฝึกอบรมเป็ น 3 รุน
รุนที่ 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 รุนที่ 2 วันที่
18-19 ธันวาคม 2561 รุนที่ 3 วันที่ 20-21
ธันวาคม 2561 อยูระหวางการสรุปผลการประเมิน
หลังการฝึกอบรม ............................................1.
โครงการเผยแพรความรูและใหคําปรึกษาดานการ
ดําเนินคดีอาคาร อยูระหวางขออนุมัติโครงการฯ
และกําหนดรูปแบบใหความรู (โครงการเผยแพร
ความรูฯ) ไดออกใหความรูและคําปรึกษา ฯ จํานวน
๕ ครัง้  ประกอบดวย กลุมเขตกรุงธนเหนือ ครัง้ ที่ ๑
กลุมเขตกรุงธนใต ครัง้ ที่ ๒ กลุมเขตกรุงเทพใต
ครัง้ ที่ ๓ กลุมเขตกรุงเทพกลาง ครัง้ ที่ ๔ และ กลุม
เขตกรุงเทพตะวันออก ครัง้ ที่ ๕ สวน ครัง้ ที่ ๖ ออก
ไปวันที่ ๒ ก.ค. ๖๒ กลุมเขตกรุงเทพเหนือ จํานวน
ผูเขารับการอบรมประมาณ ๘๓ เปอรเซ็นต

(28.1). โครงการเผยแพรความรู
และใหคําปรึกษาดานการดําเนินคดี
อาคาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

7/12

สํานักเทศกิจ

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

31

32

33

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1. โครงการเผยแพรความรูและให
คําปรึกษาดานการดําเนินคดีอาคาร ฯ ผูเขารวมโครง
การ กลุมเขตกรุงธนเหนือ กลุมเขตกรุงธนใต กลุม
เขตกรุงเทพใต กลุมเขตกรุงเทพกลาง กลุมเขต
กรุงเทพตะวันออก มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  ๙๙ เปอรเซ็นต.
...........................................................................
...... 2. โครงการฝึกอบรมความรูเกี่ยวกับขน
ั ้ ตอน
การดําเนินคดีอาคาร ดําเนินการฝึกอบรมและเบิก
จายคาใชจายเรียบรอย

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

93.290
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
3.51
(Outcome) (คะแนน)

4.320
(คะแนน)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ปฏิบัติหน าที่ของเจาหน าที่เทศกิจในการ
ดูแลความปลอดภัยและอํานวย ควา
มสะดวกตามโครงการรักษาความเป็ น
ระเบียบเรียบรอยและดูแลความปลอดภัย
ของประชาชน ในเทศกาลวันลอยกระทง
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนจุดกิจกรรมการจัดงานเทศกาล
วันลอยกระทงที่สํานักเทศกิจออกปฏิบัติ
การสนับสนุนงานดานความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวก
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ปฏิบัติหน าที่ ของเจาหน าที่เทศกิจในการ
ดูแลความปลอดภัยและอํานวย ควา
มสะดวกตามโครงการโครงการตรวจความ
เป็ นระเบียบเรียบรอยจุดเชื่อมตอขนสง
มวลชนกอนเทศกาลวันสงกรานต
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนจุดเชื่อมตอขนสงมวลชนชวงกอน
เทศกาลวันสงกรานตที่สํานักเทศกิจออก
ตรวจและดูแลดานความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวก

..

ผลผลิต
(Output)

10.00
(จุดกิจกร
รม)

ผลลัพธ
3.51
(Outcome) (คะแนน)

15.000
(จุดกิจกรรม)

(ไตรมาส 3) ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม
ของประชาชนตอการปฏิบัติหน าที่ตามโครงการ
ฯของเจาหน าที่สํานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
ปรากฎวาจากแบบสํารวจ จํานวน 500 ชุด มีจํานวน
ผูตอบแบบสํารวจใหคะแนนความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป คิดเป็ น 4.292 คะแนน

10.000
(จุด)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงาน
ที่วางไวแลว โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1.สรุปผล
การสํารวจความพึงพอใจ 2.ภาพถายกิจกรรม 3.
โครงการตรวจความเป็ นระเบียบเรียบรอยจุดเชื่อม
ตอขนสงมวลชนกอนเทศกาลวันสงกรานต และ
แผนการดําเนินการ 4.คําสัง่ สํานักเทศกิจ ที่ 6/2562
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 5. รายงานผลการดําเนิน
การ

จํานวนครัง้ ในการออกตรวจสอบพ้ น
ื ที่จอด
รถของหางสรรพสินคาที่ใชเพื่อการอ่ น
ื
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

36

รอยละความสําเร็จของการแจงให
สํานักงานเขตดําเนินการตามอํานาจหน าที่
กรณีที่ตรวจพบวา มีการฝาฝื นการใชพ้ น
ื ที่
จอดรถไปใชเพื่อการอ่ น
ื  โดยไมไดรับอนุ
ญาต
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(30.1). โครงการการรักษาความเป็ น สํานักเทศกิจ
ระเบียบเรียบรอยและดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชนในเทศกาล
วันลอยกระทง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(32.1). โครงการตรวจความเป็ น
ระเบียบเรียบรอยจุดเชื่อมตอขนสง
มวลชนกอนเทศกาลวันสงกรานต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

..

ผลผลิต
(Output)

10.00
(จุด)

..

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

150.00
(ครัง้ /ปี )

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 สํานักเทศกิจรับเรื่องและ (34.1). กิจกรรมการขออนุญาตติด
พิจารณาเรื่องขออนุญาตติดตงั ้ ปายโฆษณาในมราสา ตัง้ ปายโฆษณา
ธารณะ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ เดือนเมษายน จํานวน ความกา วหน าของงาน :100.00%
2 เรื่อง และเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 เรื่อง

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักเทศกิจ

ท

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(29.1). โครงการฝึกอบรมใหความรู สํานักเทศกิจ
เกี่ยวกับขน
ั ้ ตอนการดําเนินคดีอา
คาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผู
บริหารทราบแลว

250.000
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) กองนิติการและบังคับคดี สํานักเทศกิจ
ไดดําเนินการออกตรวจสอบหางสรรพสินคา ผลการ
ตรวจสอบดังนี้ (ไตรมาส 3 เมษายน - มิถุนายน 2
562) 1.กลุมงานบังคับคดี 1 ตรวจ 15 หาง พบ 2 2.
กลุมงานบังคับคดี 2 ตรวจ 13 หาง พบ 1 3.กลุม
งานบังคับคดี 3 ตรวจ 20 หาง พบ 5 รวม 48 ครัง้ 
8 ราย ยอดสะสมรวม 154 ครัง้  พบ 30 ราย 4.ใน
รายที่พบการฝาฝื นไดมีหนังสือแจงสํานักงานเขต
ดําเนินการตามอํานาจหน าที่ครบทุกรายแลว 5.สน
ท.มีหนังสือรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน ให
ป.กทม.ทราบแลว (ยกเวน เดือน มิ.ย. 62 อยู
ระหวางดําเนินการ)

กร
ุงเ

35

รอยละของเรื่องขออนุญาตติดตงั ้ ปาย
โฆษณาไดรับการพิจารณา

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงาน
ที่วางไวแลว โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1.สรุปผล
การสํารวจความพึงพอใจ 2.ภาพถายจํานวนกิจกร
รม 3.โครงการรักษาความเป็ นระเบียบเรียบรอยและ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในเทศกาลวันลอย
กระทง ประจําปี 2561 4.คําสัง่ สํานักเทศกิจ ที่
13/2561 ลว. 8 พ.ย. 61

4.292
(คะแนน)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
34

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

เป าหมาย

าน

30

ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่ม
ขึ้น (เชิงคุณภาพ)

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

ม

29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) กองนิติการและบังคับคดี สํานักเทศกิจ
ไดดําเนินการออกตรวจสอบหางสรรพสินคา ผลการ
ตรวจสอบดังนี้ (ไตรมาส 3 เมษายน - มิถุนายน 2
562) 1.กลุมงานบังคับคดี 1 ตรวจ 15 หาง พบ 2 2.
กลุมงานบังคับคดี 2 ตรวจ 13 หาง พบ 1 3.กลุม
งานบังคับคดี 3 ตรวจ 20 หาง พบ 5 รวม 48 ครัง้ 
8 ราย ยอดสะสมรวม 154 ครัง้  พบ 30 ราย 4.ใน
รายที่พบการฝาฝื นไดมีหนังสือแจงสํานักงานเขต
ดําเนินการตามอํานาจหน าที่ครบทุกรายแลว 5.สน
ท.มีหนังสือรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน ให
ป.กทม.ทราบแลว (ยกเวน เดือน มิ.ย. 62 อยู
ระหวางดําเนินการ)

(36.1). กิจกรรมการตรวจอาคารหาง สํานักเทศกิจ
สรรพสินคาตาม พ.ร.บ. ควบคุมอา
คาร กรณีนําที่จอดรถและทางเขา ออกไปใชประโยชนเพื่อการอ่ น
ื
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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38

จํานวนกิจกรรมสรางเสริมคานิยมที่ดีและ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากร

..

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

3.00
(กิจกรรม)

ผลงานลาสุด
100.000
(รอยละ)

100.000
(กิจกรรม)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

39

40

รอยละของเรื่องรองเรียนทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจาหน าที่ผูปฏิบัติงานเทศกิจไดรับ
การตรวจสอบและรายงานผล
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการลงปฏิทิน
กิจกรรมการปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับองคกร
และการเผยแพรขอมูลตางๆ ที่ไดรับการ
รองขอ

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - -เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มิถุนายน
๒๕๖๒ สํานักเทศกิจรับเรื่องที่สํานักงานเขตสงเรื่อง
ขออนุมัติยุติการดําเนินการทางปกครอง ๗๔ เรื่อง
ไดรับการตรวจสอบตามขน
ั ้ ตอน ๔๓ เรื่อง อยู
ระหวางการดําเนินการ ๓๑ เรื่อง

(ไตรมาส 3) โครงการจัดเกียรติสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช เดือนมกราคม 2562 ดําเนินการโครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสร็จสน
ิ้ เรียบรอยแลว
โครงการรวมพล รวมพลังเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 -อยูระหวาง
กําหนดรายละเอียดการดําเนินโครงการ - จัด
ทําหนังสือถึงโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหหนวยรับบริจาคโลหิต -จัดทําหนังสือ
เวียนแจงทุกสวนราชการเพื่อสํารวจขนาดเสื้อ พิธี
บวงสรวงเทิดพระเโครงการพัฒนาจิตใจและสราง
ความสุขในการทํางานของเจาหน าที่เทศกิจ เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 -เขารับฟังธรรม ณ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จํานวน 2 ครัง้ 
(สํานักงานตรวจและบังคับการ และ กองนิติการและ
บังคับคดี) -เนื่องจากวันพระ ในเดือนพฤษภาคม 2
562 เป็ นวันหยุดราชการ จึงไมไดดําเนินการเขารับ
การฟังธรรมโครงการดังกลาว -เขารับฟังธรรม ณ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จํานวน 1 ครัง้ 
(สํานักงานเลขานุการ และ กองนโยบายและแผน
งาน)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(37.1). กิจกรรมการตรวจสอบเรื่อง สํานักเทศกิจ
ขออนุมัติยุติการดําเนินการทางปก
ครอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(38.1). โครงการจัดพิธีบวงสรวง
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(38.2). โครงการรวมพล รวมพลัง
เทศกิจกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(38.3). โครงการพัฒนาจิตใจและ
สรางความสุขในการทํางานของเจา
หน าที่เทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) -ตนเดือนตุลาคม 2561 ถึงปลายเดือน (39.1). กิจกรรมการตรวจสอบเรื่อง สํานักเทศกิจ
มิถุนายน 2562 มีเรื่องรองเรียนทงั ้ หมด 4 เรื่อง อยู รองเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของ
ระหวางดําเนินการ 1 เรื่อง แลวเสร็จ 3 เรื่อง
เจาหน าที่ผูปฏิบัติงานเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) ดําเนินการเผยแพรขอมูลของสํานัก
(40.1). กิจกรรมเผยแพรขอมูล
เทศกิจตามที่ไดรับการรองขอและเผยแพร
ขาวสารในเว็บไซตสํานักเทศกิจ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร จํานวน 118 เรื่อง พ ความกาวหน าของงาน :100.00%
รอมลงขอมูลปฏิทินกิจกรรมและปรับปรุงขอมูล
องคกรเรียบรอยแลว ดังนี้ 1. เดือนเมษายน จํานวน
35 เรื่อง 2. เดือนพฤษภาคม จํานวน 60 เรื่อง 3.
เดือนมิถุนายน จํานวน 26 เรื่อง

สํานักเทศกิจ

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

รอยละเรื่องขอยุติคดีทางปกครองไดรับ
การตรวจสอบ

ระดับ

าน

37

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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41

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประ
มาณ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
14.00
(Outcome) (รอยละ)

8.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

6.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -28/6/2562 : ผลการดาํ เนินก
 ารกอ
 ห
 นี้ (41.1). กิจกรรมเรงรัดการกอหนี้
ผูกพันและการเบิกจาย ณ สิน
้ เดือน มิถุนายน 2562 ผูกพันและเบิกจายงบประมาณ
ดังนี้ 1. การกอหนี้ผูกพัน งบประจําปี  2562 หมวด ความกา วหน าของงาน :100.00%
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง - งบลงทุน จํานวน
39 รายการ เป็ นเงิน 22,045,200 บาท รับโอนเพิ่ม
- รายการ เป็ นเงิน – บาท รวม 39 รายการ เป็ นเงิน
22,045,200 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จํานวน
39 รายการ เป็ นเงิน 20,953,772 บาท ไดรับอนุมัติ
เงินประจํางวดแลว 39 รายการ เป็ นเงิน 2
0,953,772 บาท กอหนี้แลว 38 รายการ เป็ นเงิน
19,878,772 บาท คิดเป็ นรอยละ 94.03 - ยังไมได
กอหนี้ 1 รายการ เป็ นเงิน 1,075,000 บาท ยกเลิก
การจัดซ้ อ
ื โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) 2 ครัง้  และยกเลิกจัดซ้ อ
ื โดยวิธีคัดเลือก 1
ครัง้  เนื่องจากไมมีผูย่ น
ื เสนอราคา อยูระหวางขอ
อนุมัติยกเลิกรายละเอียดและคุณลักษณะ และ
ดําเนินการจัดซ้ อ
ื ใหม 2. การเบิกจายทุกหมวด 1.
งบประมาณรายจายประจําปี  2562 รวม 5 หมวด
ไดแกหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ หมวดคา
สาธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอ่ น
ื 
ไตรมาสที่ 3 - เดือนมิถุนายน 2562 งบประมาณที่
ไดรับหลังปรับโอน จํานวนเงิน 73,961,472 บาท
เบิกจายงบประมาณภาพรวม 31,289,745.91 บาท
คิดเป็ นรอยละ 42.31 2. งบกลางทุกประเภทที่ได
รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2
562 เป็ นเงิน 20,264,666 บาท เบิกจาย 2
0,264,666 บาท คิดเป็ นรอยละ 100 รวมงบ
ประมาณทงั ้ สน
ิ้  94,226,138 บาท เบิกจายทงั ้ สน
ิ้ 
51,554,411.91 บาท คิดเป็ นรอยละ 54.71 3. การ
กันเงินไวเบิกเหลื่อมปีแบบไมมีหนี้ผูกพัน - กัน
เหลื่อมปีแบบไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน 1 รายการ เป็ น
เงิน 1,765,000 บาท กอหนี้ - บาท เบิกจาย - บาท
คิดเป็ นรอยละ – - ยกเลิกการจางเหมาโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 2
ครัง้ เนื่องจากไมมีผูย่ น
ื เสนอราคา - ดําเนินการจาง
เหมาครัง้ ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ไดตัวผูรับจางแลว
จํานวนเงิน 1,765,000 บาท กําหนดงานแลวเสร็จ
ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับ
จางไดเขามาสํารวจพ้ น
ื ที่ใตน้ํ า พบปั ญหาหินทงิ้ กัน
ตลิ่งพังตามแนวเขื่อนมีความลึกจากตลิ่ง 8 เมตร
จะตอกเสาเข็มไดตองอยูหาง 10 เมตร ตามแบบ
กําหนดไวเพียง 4 เมตร ตองเพิ่มเป็ น 10 เมตร
ทําใหยังไมสามารถดําเนินการตอได มีผลกระทบกับ
แบบแปลน และคาใชจายที่จะตองเพิ่มข้ น
ึ  ขณะนี้อยู
ระหวางศึกษาแนวทางแกไขดําเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของตอไป

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักเทศกิจ

42

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

43

44

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงาน
ที่วางไวแลว โดยไดดําเนินการจัดสงรายงานทางการ
เงินประจําปี งบประมาณ 2561 ใหปลัดกรุงเทพมหา
นคร (ผานผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน)
ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูวาการตรวจเงินแผน
ดิน ตามหนังสือที่ กท1401/4832 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561

(42.1). กิจกรรมตรวจสอบและ
เรงรัดการจัดทํางบการเงินและการ
ควบคุมทรัพยสินประจําปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามตาราง SR1 และ SR2 (43.1). กิจกรรมการจัดทําระบบ
ของสํานักเทศกิจ ตัง้ แตเดือน ตุลาคม 2561 - 27
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
มิถุนายน 2562 เรียบรอยแลว
ภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (44.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตรวจจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ ตามที่ ในการปฏิบัติงานของสํานักเทศกิจ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ปรับแกไขโครงการ ฯ ซี่งโครงการนี้นําเทคโนโลยีมา
ใชในการทํางาน โดยใหเจาหน าที่เทศกิจสแกน QR
Code เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมภาพถาย
ทางระบบอินเทอรเน็ต ผูบริหารสามารถดูการ
รายงานผลการปฏิบัติงานไดจากทุกที่ผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เป็ นการลดขน
ั ้ ตอน ลดระยะเวลา
และลดทรัพยากร (กระดาษ) ในการจัดทํารายงาน
เสนอผูบังคับบัญชา

สํานักเทศกิจ

กร
ุงเ

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

6.6.6

..

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

5.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

7.000
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

10/12

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

กลยุทธ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
7.000
(รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

46

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

..

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

3.613
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
8.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
47

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

48

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) เดือนเม.ย. - มิ.ย. 62 สํานักเทศกิจ
ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ /จัดเจาหน าที่
ออกตรวจพ้ น
ื ที่รอบเกาะรัตนโกสินทร / จัดทําบัญชี
ฐานขอมูลเรื่องรองเรียน 3 ปั ญหา

(45.1). โครงการเทศกิจ Co Happiness (รักษารอบ Best
Service)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ดําเนินการทอดแบบ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักเทศ
กิจ ครัง้ ที่ 2 เริ่มตงั ้ แตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ใช
เวลาในการสํารวจ 1 เดือน
(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 -อยู
ระหวางดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงดาน การทุจริต
ของหนวยงาน ประจําเดือนเมษายน 2562 -อยู
ระหวางดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
ของหนวยงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 -อยู
ระหวางดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
ของหนวยงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2562

(45.2). โครงการบูรณาการดูแล
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวใน
พื้นที่เขตพระนคร (Best Service)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(46.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการตอการให
บริการของสํานักเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(47.1). กิจกรรมเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 - (48.1). กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักเทศกิจ
ตัวชว
ี้ ัด 4.2.1 - เวียนแจงขอปฏิบัติใหทุกสวนราช ในการทํางานของสํานักเทศกิจ
การ จํานวน 3 งาน ไดแก 1. งานอํานวยความ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สะดวกดานการจราจร 2. งานพิมพเอกสารดวย
เครื่องคอมพิวเตอร 3. งานตรวจการทางน้ํ า เพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ใหทุกสวนราชการ
ดําเนินการทดลองใชงานตามแนวทางปฏิบัติในการ
ทํางานวาดวยความปลอดภัยอาชีว อนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักเทศกิจ หาก
มีประเด็นที่ตองการปรับปรุงแกไขจากการทดลองใช
ขอปฏิบัติ - สวนราชการในสังกัดสํานักเทศกิจ ขอ
ปรับปรุงแกไขจากการทดลองใชขอปฏิบัติฯ ดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติในการทํางานวาดวย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานของสํานักเทศกิจ ใชเป็ นขอปฏิบัติ
แนวทางเดียวกัน - จัดทําเอกสารหลักฐานในการ
ดําเนินการตัวชว
ี้ ัด 4.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เดือนเมษายน - เดือน
มิถุนายน 2562 ตัวชว
ี้ ัด 4.2.2 ทุกสวนราชการ
ดําเนินการโครงการสรางเสริมสุขภาพดี (Happy
Body) บุคลากรสํานักเทศกิจ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 48 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

พ

ม

ห

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

45

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................
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ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

............................................................

ม

ห

าน

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)
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