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

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จํานวนอาสากรุงเทพมหานคร (2.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด ทัง้ หมด 109
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
คน มีการปฏิบัติงานในชวงเดือน ตุลาคม 2 เสพติด
561 - มีนาคม 2562
ความกา วหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2 (3.1). การลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ ฝ ายทะเบียน
562 มีการออกเลขรหัสประจําบาน จํานวน ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
1 เลข
และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2
562 มีประชาชนมารับบริการ ณ ศูนย
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok
Fast & Clear (BFC) จํานวน 3,356 ราย
ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนโดย
การทอดแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดรอยละ 97.43
พึงพอใจมากรอยละ 2.57

(4.1). กิจกรรมศูนยบริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast &
Clear (BFC)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายทะเบียน

(ไตรมาส 3) มค.62 ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามสัญญา สงมอบงานวันที่ 14 มค.62
ตรวจรับงาน วันที่ 15 มค.62

(5.1). กิจกรรมทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่เขตสัมพันธวงศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ขาภิบาล
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนมีการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27.รอยละความพึงพอใจระดับมากของ
ประชาชนตอการใหบริการของศูนยบริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast &
Clear (BFC)

..

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

จํานวนครัง้ ของการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวด
ลอม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภับของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท

รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561

11

รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับ
ปี  2561
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
16

17

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

48.00
(ครัง้ /ปี )

48.000
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
จํานวน 42 ครัง้

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

108.500
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการออก (7.1). โครงการกรุงเทพฯเมือง
ตรวจผูประกอบการอาหารในพ้ น
ื ที่ตาม
อาหารปลอดภัย
แผนการดําเนินงานเพื่อใหเป็ นไปตาม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เกณฑตัวชีวัดที่กําหนดและทําการเบิกจาย
คาอาหารทําการนอกเวลาโครงการ
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
ประจําปี งบประมาณ 2562 จํานวน
15,300.-บาทเสร็จเรียบรอยแลว

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

25.00
(รอยละ)

28.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(รอยละ)

12.500
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

5.880
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

91.900
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

13

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.6.6

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนของชุมชนที่ขอสนับสนุนการจัดกิจ
กรรม

รอยละความพึงพอใจระดับมากข้ น
ึ ไปของ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม(ตรุษจีน เจ)

จํานวนครัง้ ของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนเขารวมการซักซอมการปฏิบัติตาม
แผนฯ กับหนวยงานอ่ น
ื  ๆ (ผลผลิต)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 1. รณรงคประชาสัมพันธวงศ (11.1). โครงการการเพิ่ม
ใหมีการคัดแยกขยะอันตรายอยางถูกวิธี ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย
และทงิ้ ใหถูกที่ ตามชุมชน โรงแรม สถาน อันตราย
ศึกษา เป็ นตน 2.จัดเก็บขยะอันตราย ไตร ความกาวหน าของงาน :100.00%
มาส 3 ตัง้ แตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2
562 ไดเทากับ 1,429 กก. หรือ 1.43 ตัน

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) ปี การ
ศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดทงั ้  3 โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับ
เขต วิชาภาษาไทย 57.07 คณิตศาสตร
36.69 วิทยาศาสตร 37.88 และภาษา
อังกฤษ 44.11

(12.1). โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

(12.2). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จตามเป า
หมาย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -จัดเจาหน าที่เทศกิจอํานวย (14.1). โครงการเทศกิจอาสาจราจร ฝ ายเทศกิจ
ความสะดวกดานการจราจร จํานวน 2 ครัง้ ความกาวหน าของงาน :100.00%
/วัน/จุด ตามบริเวณที่กําหนดในพ้ น
ื ที่เขต

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

95.000
(รอยละ)

..

6.6.6

..

(ไตรมาส 3) 1. โครงการจัดทําแผนพัฒนา (15.1). โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนในพ้ น
ื ที่เขต : เดือนเมษายน ชุมชนในพ้ น
ื ที่เขต
มิถุนายน 2562 ขณะนี้ไดดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทําแผนพัฒนาชุมชนครบตามเป าหมาย
แลว จํานวน 9 ชุมชน

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ เรียบรอย (16.1). โครงการสงเสริมการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
แลว โดยใชงบประมาณทงั ้ สน
ิ้  49,841.60 วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการสังฯ
บาท
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
17.00
17.000
(ไตรมาส 3) - โครงการการสนับสนุนการ (17.1). โครงการการสนับสนุนการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
(Outcome) (จํานวนชุม (จํานวนชุมชน) ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - อยู ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการสังฯ
ชน)
ระหวางขน
ั ้ ตอนรอรวบรวมเอกสารรายงาน ความกา วหน าของงาน :100.00%
การใชจายเงินของเดือน เมษายน 2562
เทากับ 14 ชุมชน เดือนพฤษภาคม เทากับ
13 ชุมชน เดือนมิถุนายน เทากับ 15 ชุม
ชน
ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

92.060
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
19

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการออก
(10.1). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายรักษาความสะอาด
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
เสริมก
 ารแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อ และสวนสาธารณ
แตละประเภทใหถูกวิธี และการนํ าขยะ
นํ ากลับมาใชประโยชน
เศษอาหารกลับมาใชประโยชน และสาธิต ความกาวหน าของงาน :100.00%
การนํ าเปลือกผลไมมาทํานํ้ าหมักชีวภาพ
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ชุมชน 2. จัดเก็บขยะอินทรียไตรมาสที่ 3
เทากับ 365.39 ตัน หรือ 4.01 ตัน/วัน

100.000
(เดือน)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
18

(ไตรมาส 3) รายงานผลการดําเนินงาน (ร (9.1). กิจกรรมประชาสัมพันธสราง ฝ ายรายได
ายไตรมาส) ไตรมาสที่ 3 ยอดภาษีคาง
ความรูความเขาใจในการเสียภาษีที่
ชําระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็ นจํานวน ถูกต
 องแกประชาชน
เงิน 15,679,142.89 บาท สามารถจัดเก็บ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ภาษีคางชําระได 3,564,296.50 บาท คิด
เป็ นรอยละ 23.03

2.00
(เดือน)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการให
บริการของศูนยบริหารเงินออมครอบครัว
เขตสัมพันธวงศ

ฝ ายรายได

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

6.6.6

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ า
ระวังและตรวจตรา

(ไตรมาส 3) รายงานผลการดําเนินงาน (ร (8.1). กิจกรรมสํารวจและปรับปรุง
ายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แตตุลาคม 2 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ดําเนินการจัด ความกาวหน าของงาน :100.00%
เก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท ดังนี้ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน จัดเก็บได 148,628,900.83
บาท ภาษีบํารุงทองที่ จัดเก็บได 632,421.
25 บาท ภาษีปาย จัดเก็บได 10,225,743.
60 บาท รวม 159,487,065.68 บาท

ฝ ายปกครอง

คร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). โครงการออกแบบและจัด
ทํารายการสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

4

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

6.6.6

ม

2

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ /ปี )

3.000
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) - อยูระหวางดําเนินการเบิกจา (18.1).โครงการการจด
ั ง านประเพณี
ย
งานเจเยาวราช
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(ไตรมาส 3) อาสาสมัครปฏิบัติงาน
(19.1). คาใชจายเกี่ยวกับการ
ประจําศูนยวิทยุ อปพร. เป็ นประจําทุกวัน สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
และดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนของ
ภัยฝายพลเรือน
เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2562 แลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และดําเนินการซอมเผชิญเหตุอัคคีภัยตาม
แผนฯ รวมกับเอกชน ณ อาคารชุด
นิติบุคคลสี่พระยา ครัง้ ที่ 1

ฝ ายปกครอง

(18.2). โครงการจัดงานตรุษจีนเยาว ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ราช
สวัสดิการสังฯ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เขตสัมพันธวงศ เมย.62 –ลงนามสัญญา
เมื่อวันที่ 29 มีค.62 พค.62 –ดําเนินการ
ตามสัญญา มีย.62 –ดําเนินการตามสัญญา
2.ปรับปรุงซอยคลองถมปทุมคงคา ลงนาม
เมื่อวันที่ 24 ธค.61 เมย.62 ผูรับจางสง
มอบงานเรียบรอยแลว อยูระหวางนัด
กรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับงาน
จางในวันที่ 29 เมษายน 2562 พค.62
อนุมัติเบิกจายเงิน มิย.62 : ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ พรอมเบิกจายเงิน ตาม
แผนงานที่วางไวแลว 3.ปรับปรุงสวน
สมเด็จพระธีรญาณมุนี ลงนามเมื่อวันที่ 24
ธค.61 เมย.62 ผูรับจางสงมอบงาน
เรียบรอยแลว อยูระหวางนัดกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับงานจางในวันที่
29 เมษายน 2562 พค.62 อนุมัติเบิกจาย
เงิน มิย.62 รออนุมัติเบิกจายเงินจากฝาย
การคลัง 4.ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา
ลงนามเมื่อวันที่ 24 ธค.61 เมย.62 ผูรับ
จางสงมอบงานเรียบรอยแลว อยูระหวาง
นัดกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับงาน
จางในวันที่ 29 เมษายน 2562 พค.62
อนุมัติเบิกจายเงิน มิย.62 : ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ พรอมเบิกจายเงิน ตาม
แผนงานที่วางไวแลว 5.ปรับปรุงซอย
ภิรมย จากถนนทรงวาดถึงระยะที่กําหนด
ลงนามเมื่อวันที่ 24 ธค.61 เมย.62
รายงานผลการตรวจรับจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ (ตรวจรับงานวันที่ 26
เมษายน 2562) พค.62 อนุมัติเบิกจายเงิน
มิย.62 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จ พรอม
เบิกจายเงิน ตามแผนงานที่วางไวแลว 6.
ปรับปรุงซอยโปลิศสภา จากซอยเจริญกรุง
29 ถึงระยะที่กําหนด ลงนามเมื่อวันที่ 24
ธค.61 เมย.62 : รายงานผลการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตรวจรับ
งานวันที่ 24 เมษายน 2562) พค.62 :
อนุมัติเบิกจายเงิน มิย.62 : ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ พรอมเบิกจายเงิน ตาม
แผนงานที่วางไวแลว 7.ซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณะ
ประโยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชน เมย.62 7.1 ซอมแซมฝาบอ
พักทอระบายน้ํ า ค.ส.ล. ถนนราชวงศ จาก
ถนนเยาวราชถึงทานํ้ าราชวงศ วงเงิน
325,000.- บาท -อยูระหวางขอเห็นชอบ
ราคากลาง -อยูระหวางเชิญชวนผูมีอาชีพ
รับจางเขารวมเสนอราคา (ครัง้ ที่ 3)
เนื่องจากเชิญชวน 2 ครัง้ แลวยังไมมีผู
สนใจเขารวมเสนอราคา) -อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา (ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 25 มีค.62 ผูรับจาง หจก.มงคล
เทพ วงเงินตามสัญญา 324,548.-บาท) 7.
2 ซอมแซมฝารางระบายน้ํ า ถนนเยาวราช
จากแยกเฉลิมบุรีถึงจุดที่กําหนด วงเงิน 2
47,000.- บาท -อยูระหวางขอเห็นชอบ
ราคากลาง -อยูระหวางแจงวางหลัก
คํ้าประกันสัญญา -อยูระหวางดําเนินการ
ตามสัญญา (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 12
มีค.62 ผูรับจาง หจก.มงคลเทพ วงเงิน
ตามสัญญา 246,207.-บาท) 7.3 ซอมแซม
ถนนลําพูนไชยและถนนโปลิศสภา วงเงิน
499,000.- บาท - อยูระหวางขออนุมัติจาง
(ไดตัวผูรับจางแลว หจก.มงคลเทพ เสนอ
ราคา เป็ นเงิน 498,506.-บาท) 7.4
ซอมแซมหลังคาอาคารเรียน 3 และ 4
โรงเรียนวัดปทุมคงคา วงเงิน 309,000.บาท - อยูระหวางขออนุมัติแตงตงั ้ คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง พค.62 7.1
ซอมแซมฝาบอพักทอระบายน้ํ า ค.ส.ล.
ถนนราชวงศ จากถนนเยาวราชถึง
ทานํ้ าราชวงศ วงเงิน 325,000.- บาท -อยู
ระหวางขอเห็นชอบราคากลาง -อยูระหวาง
เชิญชวนผูมีอาชีพรับจางเขารวมเสนอราคา
(ครัง้ ที่ 3) เนื่องจากเชิญชวน 2 ครัง้ แลวยัง
ไมมีผูสนใจเขารวมเสนอราคา) -อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา (ลงนามใน
สัญญาเมื่อวันที่ 25 มีค.62 ผูรับจาง หจก.
มงคลเทพ วงเงินตามสัญญา 324,548.บาท) -สงมอบงานเรียบรอยแลว อยู
ระหวางนัดกรรมการเพื่อตรวจรับงาน ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 7.2 ซอมแซม
ฝารางระบายน้ํ า ถนนเยาวราช จากแยก
เฉลิมบุรีถึงจุดที่กําหนด วงเงิน 247,000.บาท -อยูระหวางขอเห็นชอบราคากลาง อยูระหวางแจงวางหลักค้าํ ประกันสัญญา อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา (ลงนาม
ในสัญญาเมื่อวันที่ 12 มีค.62 ผูรับจาง
หจก.มงคลเทพ วงเงินตามสัญญา 2
46,207.-บาท) -อยูระหวางรายงานผลการ
ตรวจรับ ตรวจรับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2562 7.3 ซอมแซมถนนลําพูนไชยและ
ถนนโปลิศสภา วงเงิน 499,000.- บาท อยูระหวางขออนุมัติจาง (ไดตัวผูรับจาง
แลว หจก.มงคลเทพ เสนอราคา เป็ นเงิน
498,506.-บาท) -อยูระหวางดําเนินการ
ตามสัญญา (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 7
พ.ค..62 ผูรับจาง หจก.มงคลเทพ วงเงิน
ตามสัญญา 498,506.-บาท 7.4 ซอมแซม
หลังคาอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนวัด
ปทุมคงคา วงเงิน 309,000.- บาท - อยู
ระหวางขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง - อยูระหวางตรวจราง
สัญญาจาง มิย.62 7.1 ซอมแซมฝาบอพัก
ทอระบายน้ํ า ค.ส.ล. ถนนราชวงศ จาก
ถนนเยาวราชถึงทานํ้ าราชวงศ วงเงิน
325,000.- บาท -อยูระหวางขอเห็นชอบ
ราคากลาง -อยูระหวางเชิญชวนผูมีอาชีพ
รับจางเขารวมเสนอราคา (ครัง้ ที่ 3)
เนื่องจากเชิญชวน 2 ครัง้ แลวยังไมมีผู
สนใจเขารวมเสนอราคา) -อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา (ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 25 มีค.62 ผูรับจาง หจก.มงคล
เทพ วงเงินตามสัญญา 324,548.-บาท) สงมอบงานเรียบรอยแลว อยูระหวางนัด
กรรมการเพื่อตรวจรับงาน ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 -อยูระหวางอนุมัติใบขอ
เบิกจากฝายการคลัง 7.2 ซอมแซมฝาราง
ระบายน้ํ า ถนนเยาวราช จากแยกเฉลิมบุรี
ถึงจุดที่กําหนด วงเงิน 247,000.- บาท อยูระหวางขอเห็นชอบราคากลาง -อยู
ระหวางแจงวางหลักค้าํ ประกันสัญญา -อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา (ลงนามใน
สัญญาเมื่อวันที่ 12 มีค.62 ผูรับจาง หจก.
มงคลเทพ วงเงินตามสัญญา 246,207.บาท) -อยูระหวางรายงานผลการตรวจรับ
ตรวจรับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 อยูระหวางอนุมัติใบขอเบิกจากฝายการ
คลัง 7.3 ซอมแซมถนนลําพูนไชยและ
ถนนโปลิศสภา วงเงิน 499,000.- บาท อยูระหวางขออนุมัติจาง (ไดตัวผูรับจาง
แลว หจก.มงคลเทพ เสนอราคา เป็ นเงิน
498,506.-บาท) -อยูระหวางดําเนินการ
ตามสัญญา (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 7
พ.ค..62 ผูรับจาง หจก.มงคลเทพ วงเงิน
ตามสัญญา 498,506.-บาท -อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา 7.4 ซอมแซม
หลังคาอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนวัด
ปทุมคงคา วงเงิน 309,000.- บาท - อยู
ระหวางขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง - อยูระหวางตรวจราง
สัญญาจาง -อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิย.
62 ผูรับจาง บจก.โซลิด ซีวิล วงเงินตาม
สัญญา 308,020.-บาท 7.5 ซอมแซม
ทางเทาซอยขางวัดปทุมคงคาและบริเวณ
หน าวัดปทุมคงคา วงเงิน 468,000.-บาท อยูระหวางขออนุมัติจาง 7.6 ซอมแซม
สนามกีฬาโรงเรียนวัดจักรวรรดิ วงเงิน
384,000.-บาท -อยูระหวางขออนุมัติจาง
7.7 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณซอยขางโรง
หนังโอเดียนและถนนโยธา 1 วงเงิน
447,000.-บาท -อยูระหวางขออนุมัติใหใช
งบประมาณในการดําเนินงาน 7.8
ซอมแซมรว
ั ้ ชุมชนโปลิศสภา วงเงิน
316,000.-บาท -อยูระหวางขออนุมัติใหใช
งบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(20.1). ซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณะประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายโยธา

คร

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(20.2). ปรับปรุงซอยโปลิศสภา จาก ฝ ายโยธา
ซอยเจริญกรุง 29 ถึงระยะที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(20.3). ปรับปรุงซอยภิรมย จาก
ถนนทรงวาดถึงระยะที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(20.4). ปรับปรุงซอยคลองถมปทุม ฝ ายโยธา
คงคา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(20.5). ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคง ฝ ายโยธา
คา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

ระดับ

6.6.6

กร
ุงเ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการกอสราง/ปรับปรุง
ตามโครงการที่ไดรับ

พ

20

ท

มิติท่ี

(20.6). ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เขตสัมพันธวงศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(20.7). ปรับปรุงสวนสมเด็จพระธีร
ญาณมุนี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

21

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาพ้ น
ื ที่สี
เขียว

22

ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
(SMART School)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

3.00
4.000
(ไตรมาส 3) โรงเรียนในสังกัดไดรับการ
(คาเฉลี่ย
(คาเฉลี่ยของ ตรวจประเมินผานทงั ้  3 โรงเรียน
ของระดับ ระดับคุณภาพการ
คุณภาพ
ประเมิน)
การประ
เมิน)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการปรับปรุงและเพิ่ม (21.1). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายรักษาความสะอาด
พื้นที่สีเขียวตามโครงการฯ เรียบรอยแลว บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี และสวนสาธารณ
เขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(22.1). โครงการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(22.3). โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(22.5). โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(22.7). โครงการสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(22.2). โครงการฝึกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

คร

(22.4). โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝ ายการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(22.6). โครงการการพัฒนาคุณภาพ ฝ ายการศึกษา
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(22.8). โครงการจางเหมายามดูแล ฝ ายการศึกษา
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(22.9). โครงการพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(22.10). โครงการพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(22.11). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(22.13). โครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

24

รอยละความพึงพอใจระดับมากข้ น
ึ ไปของ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม(วันสําคัญ)

..

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

2.000
(ครัง้ /เดือน)

90.000
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

25

รอยละผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับ
มากข้ น
ึ ไปจากการใชบริการลานกีฬา
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

86.280
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -จัดเจาหน าที่เทศกิจอยู
ประจําจุดจับ - ปรับ ผูทงิ้ สิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ
จํานวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเกา ถนน
เยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนน
เจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 2 กิจ
กรรม คือ ถนนเยาวราช ฝั ่ งขวา ตัง้ แต
แยกราชวงศ ถึงแยกวัดตึก และถนนเจริญ
กรุง ตัง้ แตซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถึง
แยกหมอมี

(ไตรมาส 3) 1. โครงการพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร / 29/4/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนสรุปรายงานผลการดําเนิน
งานของอาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถิ่น/สรุป
คะแนนความพึงพอใจ และรวบรวม
เอกสารการเบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัคร
ประจําเดือนเมษายน 2562 / 31/5/2562 :
/สรุปคะแนนความพึงพอใจ และรวบรวม
เอกสารการเบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัคร
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 /
28/6/2562 : สรุปคะแนนความพึงพอใจ
และรวบรวมเอกสารการเบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัคร ประจําเดือนมิถุนายน
2562 2. โครงการจัดงานวันสําคัญและ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี /
29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิก
จายคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต 2562 / 31/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมวันสงกรานต 2562 /
28/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิก
จายคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสงกราน
ต 3. โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
เยาวชนกรุงเทพมหานคร / 29/4/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเบิกจายคาตอบแทน
อาสาสมัครชวยปฏิบัติงาน ประจําเดือน เม.
ย. 62 / 31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครชวยปฏิบัติ
งาน ประจําเดือน พฤษภาคม 62 /
28/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเบิกจาย
คาตอบแทนอาสาสมัครชวยปฏิบัติงาน
ประจําเดือนมิถุนายน 2562

(ไตรมาส 3) 1. 1.โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย / 25/1/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจายคา
ตอบแทนวิทยากรเดือนมกราคม 2562
และประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวม
กิจกรรม / 27/2/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจายคา
ตอบแทนวิทยากรเดือน กุมภาพันธ 2562
และประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวม
กิจกรรม / 26/3/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจายคา
ตอบแทนวิทยากรเดือน มีนาคม 2562
และประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวม
กิจกรรม 2. โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา / 25/1/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมเอกสารการเบิก
จายคาตอบแทนอาสาสมัครเดือน มกราคม
2562 นอกจากนี้ ไดดําเนินการเบิกจายคา
ใชจายคาอาหาร 20,800 บาท ในกิจกรรม
การแขงขันกีฬาฟุตซอลและบาสเกตบอล
เสร็จสน
ิ้ แลว / 27/2/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัครเดือน กุมภาพันธ 2
562 / 26/3/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
รวบรวมเอกสารการเบิกจายคาตอบแทน
อาสาสมัครเดือน มีนาคม 2562
/29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวม
เอกสารการเบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัคร
เดือน เมษายน 2562 / 31/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมเอกสารการเบิก
จายคาตอบแทนอาสาสมัครเดือน พฤษภ
าคม 2562 / 28/6/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัครเดือนมิถุนายน 2562

ฝ ายการศึกษา

(23.1). กิจกรรมจับ-ปรับผูทงิ้ สิ่ง
ฝ ายเทศกิจ
ปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอ่ น
ื ใดลงบนที่
สาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(24.1). โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่น ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการสังฯ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(24.2). โครงการจัดงานวันสําคัญ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
และอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพ สวัสดิการสังฯ
ณี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
1.00
(Output) (ครัง้ /เดือน
)

พ

..

ท

จํานวนกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธใน
พื้นที่เขต

(24.3). โครงการสงเสริมกิจการสภา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เด็กเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการสังฯ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

23

(22.14). โครงการเพิ่มศักภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(22.12). โครงการสงเสริมคุณธรรม ฝ ายการศึกษา
- จริยธรรม คายพุทธบุตร - คาย
จริยธรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(25.1). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(25.2). โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

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

ผลการดําเนิ นงาน

92.500
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส / 29/4/2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมเอกสารการ
เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครเดือน เม.ย
2562 / 31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
รวบรวมเอกสารการเบิกจายคาตอบแทน
อาสาสมัครเดือน พฤษภาคม 2562 /
28/6/2562 :: อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวม
เอกสารการเบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัคร
เดือนมิถุนายน 2562 2. โครงการการจาง
อาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนา
สังคม / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
รวบรวมเอกสารการเบิกจายคาตอบแทน
อาสาสมัครเดือน เมษายน 2562 และรับลง
ทะเบียนรับเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ
อยางตอเนื่อง / 31/5/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัครเดือน พฤษภาคม 2
562 และรับลงทะเบียนรับเบีย
้ ยังชีพผูสูง
อายุและผูพิการอยางตอเนื่อง / 28/6/2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมเอกสารการ
เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครเดือน
มิถุนายน 2562 และรับลงทะเบียนรับเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุและผูพิการอยางตอเนื่อง 3.
โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร / 29/4/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม / 31/5/2562 : ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลว / 28/06/2562 : ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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28

29

30

31

32

มิติที่ 2.3 รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.1.3 รอยละของเงินกันเหล่ อ
ื มปี
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.1.2 รอยละของความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอ
หนี้ผูกพัน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

มิติที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ

..

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00
(ระดับ
คะแนน)

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

มิติที่ 3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

มิติที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของหนวย
งาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)
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4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

..

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 36 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(26.2). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา สวัสดิการสังฯ
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.3). โครงการการจางอาสาสมัคร ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังค สวัสดิการสังฯ
ม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จตามเป า
หมายที่กําหนด

(28.1). รอยละของเงินกันไวเบิก เห ฝ ายการคลัง
ลื่อมปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

99.550
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เบิกจายตงั ้ แตวันที่ 1 ตุลาคม (29.1). กิจกรรมติดตามการเบิกจาย ฝ ายการคลัง
2561 -24 มิถุนายน 2562 ไดรอยละ 62. งบประมาณในภาพรวมประจําปี  2
29
562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินตามสัญญา

100.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
(ระดับคะแนน) ประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการ
ครัง้ ที่ 2

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(26.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการสังฯ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(27.1). กิจกรรมการดําเนินงานตาม ฝ ายการคลัง
ระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

34

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -เตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการจัดการความเสี่ยง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
33

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

100.000
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

คร

เป าหมาย

(30.1). กิจกรรมการกอหนี้ผูกพัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

(31.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

าน

ระดับ

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ (32.1). กิจกรรมการดําเนินงานของ ฝ ายปกครอง
รับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบ และแกไข
ศูนยร
 ับเรื่องราวรองทุกข
เรื่องรองเรียน ตัง้ แตเดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. ความกาวหน าของงาน :100.00%
62 จํานวน 245 เรื่อง ดําเนินการแกไข
เรียบรอยแลว 240 เรื่อง อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 5 เรื่อง
(ไตรมาส 3) ...อยูระหวางดําเนินการ...1. (33.1). โครงการเยาวราชสวรรค
จัดทําเมนูหรือสวนขยายในเว็ปไซต
ของอาหารริมทาง
สํานักงานเขตสัมพันธวงศเพื่อใหนักทอง ความกาวหน าของงาน :100.00%
เที่ยวสามารถคนหารานอาหารในบริเวณ
เยาวราช โดยในเมนูหรือสวนขยาย
สามารถลิงคไปดูประวัติความเป็ นมาของรา
น เมนูเด็ด แผนที่ เสนทาง 2.ตรวจ
แนะนํ าดานกายภาพ ตามเกณฑดาน
สุขลักษณะของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
3.ตรวจสอบคุณภาพอาหารดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน 4.รณรงคการ ลด ละ เลิก ใช
พลาสติก และโฟม 5.จัดทําแผนที่โดยรวม
บริเวณถนนเยาวราช (ตัง้ สี่แยกเฉลิมบุรี-สี่
แยกราชวงศ) 6.การจัดระเบียบและดูแล
รักษาความปลอดภัยบริเวณถนนเยาวราช
โดยเทศกิจประสานตํารวจในพ้ น
ื ที่ในการ
ลงพื้นที่เป็ นประจํา / 24/5/2562 : 1.จัด
ทําเมนูหรือสวนขยายในเว็ปไซตสํานักงาน
เขตสัมพันธวงศเพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถคนหารานอาหารในบริเวณเยาว
ราช โดยในเมนูหรือสวนขยาย สามารถ
ลิงคไปดูประวัติความเป็ นมาของราน เมนู
เด็ด แผนที่ เสนทาง 2.ตรวจแนะนํ าดาน
กายภาพ ตามเกณฑดานสุขลักษณะของ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 3.ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารดวยชุดทดสอบเบื้องตน 4.
รณรงคการ ลด ละ เลิก ใชพลาสติก และ
โฟม 5.จัดทําแผนที่โดยรวมบริเวณถนน
เยาวราช (ตัง้ สี่แยกเฉลิมบุรี-สี่แยกราชวงศ
) 6.การจัดระเบียบและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณถนนเยาวราช โดยเทศกิจ
ประสานตํารวจในพ้ น
ื ที่ในการลงพื้นที่เป็ น
ประจํา

(ไตรมาส 3) 1. การใชรถยนตสายตรวจ
อยางไมเหมาะสม ดําเนินการจัดทําคําสัง่
มอบหมายหน าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การใชรถยนตสายตรวจ 2. การเรียกรับผล
ประโยชน - จัดทําแผนการบริหารความ
เสี่ยงดานทุจริตในสวนของฝายทะเบียน จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ มอบหมายหน าที่โดยมี
การระบุเจาหน าที่ดําเนินงานชัดเจน - จัด
ทําคําสัง่ แตงตงั ้ มอบหมายหน าที่โดยมีการ
ระบุเจาหน าที่ดําเนินงานอยางชัดเจน - จัด
ทําคูมือขน
ั ้ ตอนและเอกสารประกอบการ
ติดตองานทะเบียน ตลอดจนปายแผนผัง
แสดงขน
ั ้ ตอนการติดตอราชการ ระยะเวลา
ดําเนินการ ป ายแสดงอัตราคาธรรมเนียม
และคาปรับชัดเจน - จัดใหมีระบบเรียกคิว
การใหบริการกอนหลังครอบคลุมทุกงาน
บริการ รวมถึงการประเมินผลความพึง
พอใจจากผูรับบริการ - เพิ่มชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนการทุจริตมากกวา 1 ชอง
ทาง - มอบหมายเจาหน าที่ในการตรวจ
สอบความถูกตองของการปฏิบัติงาน
ทะเบียนทุกเรื่องในแตละวัน - รายงาน
ความคืบหน าของการดําเนินการใหผูบังคับ
บัญชาทราบเป็ นประจําทุกเดือน - สงเสริม
ใหขาราชการไดเขารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความเขาใจที่ถูกตอง 3.
การเบียดบังเวลาราชการ อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการตามโครงการโดยมีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบและมีการรายงาน
ผลความคืบหน าของการดําเนินการใหผู
บังคับบัญชาทราบ

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ห

..

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความพึงพอใจระดับมากของ
ประชาชนที่ไดรับการบริการดานสังคมสง
เคราะห

(34.1). การเบียดบังเวลาราชการ
(ตัวชว
ี้ ัด 4.1 )
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(34.2). การใชรถยนตสายตรวจ
อยางไมเหมาะสม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

(34.3). การเรียกรับผลประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายทะเบียน

ท

26

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนิน (35.1). กิจกรรมการสรางเสริมสุข
กิจกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาพของ
ภาพของบุคลากรในหนวยงาน
บุคลากรในหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามตามโครงการ (36.1). กิจกรรมสงเสริมการพัฒนา ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
/กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด และ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ขาภิบาล
เวียนแจงขอปฏิบัติ แนวทางการทํางานวา ความกาวหน าของงาน :100.00%
ดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และนําขอ
ปฏิบัติฯ ไปใชในการดําเนินงาน โดยมีการ
ติดตามผล และนํามาวิเคราะหสรุปหา
ปั ญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ
-
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คร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

ตําแหนง ............................................................

ท

พ

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

ม

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)

ห

าน

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

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