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

2

3

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. สํานักงานเขตบางรัก โอน
งบประมาณกอสรางอาคารสํานักงานเขต
บางรักใหสํานักการโยธาเป็ นผูดําเนินการ
ออกแบบและกอสราง 2. สํานักงานเขต
บางรัก มีหนังสือที่ กท ๔๓๐๓/๕๒๓๑ ลง
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให สนย.ตรวจ
สอบแบบฯ 3. สํานักการโยธา มีหนังสือที่
กท ๐๙๐๕/อ.๓๘ ลงวันที่ 10 มกราคม 2
562 แจงผลการตรวจสอบอาคารสํานักงาน
เขตบางรัก มีการดําเนินการออกแบบสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการตามมาตรฐานของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับทุกคน (Universal Design)
ตามรูปแบบและไดกรอกแบบ Checklist
อาคารสถานที่ที่เป็ นมิตรกับคนพิการและผู
สูงอายุ 4. สํานักงานเขตบางรัก สงแบบ
และรายงานผลการดําเนินงาน (Checklist)
ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ให สนย. ตาม
หนังสือ ที่ กท 4303/1053 ลงวันที่ 27 ก.
พ.62 และแบบรายงานทางเมล ลงวันที่
11 ก.พ.62

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของการจัดประชุมคณะ
กรรมการอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดเขต
(ศป.ปส.ข.)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติดที่เขารวมกิจกรรม

6.6.6

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ /ปี )

4.000
(ครัง้ /ปี )

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (้รอยละ)

100.000
(้รอยละ)

จํานวนครัง้ ของการซักซอมอพยพหนีไฟให
แกหนวยงานทงั ้ ภาครัฐภาคเอกชน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) 1. จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของอาสาฯ ประจําปี  และ
จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรม 2.
รายงานผลการดําเนินงานของอาสาฯ เป็ น
ประจําทุกเดือน 3. อยูระหวางรับสมัครอา
สาฯ รายใหม 4. อยูระหวางจัดเตรียมส่ อ
ื
ประชาสัมพันธและกําหนดการในการจัดกิจ
รรมรณรงคฯ วันยาเสพติดโลก

3.000
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) จัดทําโครงการสนับสนุนตัวชี้
วัด จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ
ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือ
น (หลักสูตรทบทวน) (ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากผูสมัครไมเป็ นไปตามเป าหมาย)
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน - เตรียมกําลังคน
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะเพื่อ
เตรียมความพรอมการปฏิบัติงาน - จัด
ประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.
เขต และสรุปรายงานเสนอ ผอ.เขต เพื่อ
ทราบ

กร
ุงเ

4

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(1.1). โครการออกแบบและจัดทําสิ่ง ฝ ายปกครอง
อํานวยความสะดวกผูสูงอายุและผู
พิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดเตรียมการประ (2.1). โครงการบริหารจัดการศูนย ฝ ายปกครอง
ชุม ศป.ปส.เขต ครัง้ ที่ 3/2562 ในวันที่ 24 ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยา
มิ.ย.62
เสพตด
ิ เขตบางรัก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

เป าหมาย

าน

6.6.6

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

กลยุทธ

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(3.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

มิติท่ี

(4.1). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(4.2). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสา ฝ ายปกครอง
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน)
ความกาวหน าของงาน :65.00%
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7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ไตรมาส 3) 1.กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน - เดือน เม.ย.62 ดําเนินการ
ตามโครงการการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
เดือนเมษายน 2562 ไมมีการออกเลขรหัส
ประจําบาน และไดทํารายงานสงสํานัก
ผังเมืองตอไป - เดือน พ.ค.62 ดําเนินการ
ตามโครงการการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
เดือนพฤษภาคม 2562 มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน จํานวน 1 ราย และได
ทํารายงานสงสํานักผังเมืองตอไป - เดือน
มิ.ย.62 ณ วันที่ 6 มิ.ย.62 ไมมีการออก
เลขรหัสประจําบาน 2.กิจกรรมการลงจุด
แสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่ขออนุญาตกอสรางอา
คาร เดือนมี.ค.62 ลงจุด 4 ราย เดือนเม.ย.
62 ลงจุด 0 ราย เดือนพ.ค.62 ลงจุด 1
ราย เดือนมิ.ย.62 รอดําเนินการ

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานเฝ า
ระวังและปองกันปัญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในสถานประกอบการ

1.การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท (ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุง
ทองที่) 2.รอยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณ
การภาษี ๓ ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการตามแผน
กิจกรรมที่กําหนด - เขาพัฒนาปรับปรุง
ระบบการไหลเวียนของน้ํ าและการระบาย
นํ้ าในคูคลอง - เดือนพฤษภาคม 2562
รวมกิจกรรมเดินรณรงคไมทงิ้ ขยะในคู
คลอง บริเวณคลองหัวลําโพงเกา 2.ดําเนิน
การตามแผนรักษาความสะอาดคูคลอง
เดือนเมษายน 2562 จํานวน 3 คลอง
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 4 คลอง
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 3 คลอง

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

95.00
(้ไมนอย
กวารอย
ละ)

(5.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายทะเบียน

คร

100.000
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(5.2). กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนง ฝ ายโยธา
พื้นที่ที่ขออนุญาตกอสรางอาคาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ผลการดําเนิ นงาน

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
9

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

(6.1). กิจกรรมพัฒนาและปรัปบรุ
งระบบไหลเวียนของน้ํ าและการ
ระบายน้ํ าในคูคลอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(6.2). การปฏิบัติการเตรียมการ
ป องกันและแกไขปํญหาน้ํ าทวม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) 1. ตรวจวิเคราะหดวยชุด
(7.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
ทดสอบเบื้องตน (Test Kit) เพื่อตรวจหา อาหารปลอดภัย
สารเคมีปนเปื้ อนในอาหารของสถาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประกอบการจําหนายอาหารในพ้ น
ื ที่เขต
บางรัก จํานวน 200 แหง 2. การตรวจ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ โดยดําเนินการ
สุมเก็บตัวอยางอาหารสงหองปฏิบัติการ
ที่ทางสํานักอนามัยกําหนด 3. ดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหความรูดานสุขลักษณะใน
สถานประกอบการอาหาร ในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก

ม

6

6.6.6

ระดับ

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) - จัดทําโครงการเฝ าระวังและ (8.1). โครงการเฝ าระวัง ป องกันยา ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ป องกันปัญหาแพรระบาด ยาเสพติดใน
เสพติดในสถานประกอบการ
ขาภิบาล
สถานประกอบการ - ดําเนินการตรวจสอบ ความกา วหน าของงาน :100.00%
แนะนํา ประชาสัมพันธการปองกันปัญหา
ยาเสพติดแกสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่
เขตบางรัก และสุมตรวจสารเสพติดใน
ปั สสาวะของพนักงาน จํานวน 9 ครัง้  (จาก
เป าหมายจํานวน 12 ครัง้  / ปี )

ท

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

100.850
(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดเก็บภาษี 3
(้ไมนอยกวารอย ประเภท ดังนี้ 1.1 ภาษีโรงเรือน
ละ)
307,228,164.68 บาท 1.2 ภาษีบํารุงทอง
ที่ 548,791.85 บาท 1.3 ภาษีปาย
7,642,744 บาท รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้ 
315,419,700.53 บาท ( ยอดประมาณการ
ที่ สนค.กําหนด 3 ภาษี คือ 964,300,000
บาท )2.ยอดจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประ
เภท จํานวนเงิน 1,027,830.55 บาท

(9.1). โครงการการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรายได

(9.2). โครงการการติดตามเรงรัด
ภาษีคางชําระของภาษี 3 ประเภท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรายได
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด 1.รอย
ละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561 2.รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
12.00
(Outcome) (้รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

12.050
(้รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.รอยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบ
กับปี 2561- มอบหมายเจาหน าที่เขา
ดําเนินการตามโครงการสงเสริมการคัด
แยกมูลฝอยฯ และคัดแยกเศษอาหารฯ
นํ าสงโรงงานทําป ุย เดือนเมษายน 2562
จํานวน 29.73 ตัน เลีย
้ งสัตว 14.30 ตัน
ทํานํ้ าหมักชีวภาพ 1.15 ตัน รวมทงั ้ สน
ิ้ 
45.18 ตัน เดือนพฤษภาคม 2562 นํ าสง
โรงงานทําป ุย จํานวน 31.17 ตัน เลีย
้ ง
สัตว 12.40 ตัน ทํานํ้ าหมักชีวภาพ 1.10
ตัน รวมทงั ้ สน
ิ้  44.67 ตัน เดือน มิถุนายน
2562 อยูระหวางรวบรวมขอมูล 2.เดือน
เมษายน 2562 ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายจากแหลงกําเนิด รวม 1,210 กิโล
กรัม เดือนพฤษภาคม 2562 ดําเนินการจัด
เก็บมูลฝอยอันตรายจากแหลงกําเนิด รวม
740 กิโลกรัม เดือนมิถุนายน 2562 อยู
ระหวางรวบรวมขอมูล

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(10.1). คาใชจายโครงการอาสา
สมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(10.3). คาใชจายโครงการสงเสริม
การแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อ
นํ ากลับไปใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(10.2). กิจกรรมสงเสริมการคัดแยก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยของสํานักงานเขตบางรัก
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(10.4). กิจกรรมการคัดแยกเศษ
อาหารไปทําอาหารสัตว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(10.5). กิจกรรมลางทําความสะอาด ฝ ายรักษาความสะอาด
ถนนเพื่อลดฝุนละออง
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

มิติท่ี

(10.6). กิจกรรมการสํารวจวัสดุ
รีไซเคิลของรานรับซ้ อ
ื ของเกา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.7). กิจกรรมการตงั ้ ถังรองรับ
มูลฝอยแยกประเภท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ห

(10.8). กิจกรรมศูนยการเรียนรูการ ฝ ายรักษาความสะอาด
จัดการมูลฝอยโดยชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.9). กิจกรรมการดําเนินการนัด
เวลาทงิ้  นัดเวลาเก็บ ขยะชน
ิ้ ใหญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(10.11). กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอย
อันตราย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

พ

ม

(10.10). กิจกรรมนํากิ่งไมตนไม
และใบไมนํากลับไปใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมทําความ
สะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

40.000
(จํานวนครัง้ )

(ไตรมาส 3) - ผูบริหาร ขาราชการ บุคลา (11.1). กิจกรรมทําควาสะอาดเขต
กร ประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ
บางรก
ั  Big Cleaning Day
โรงเรียนและจิตอาสา รวมกิจกรรมรณรงค ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทําความสะอาด ( Big Cleaning Day )
ลางทําความสะอาดถนน ฟุตบาททางเทา
ป ายรถประจําทาง ตูโทรศัพท สา
ธาณณูปโภคตางๆ ทาสีขอบทางเทา ตัด
แตงตนไม ดูแลรักษาพ้ น
ื ที่ยานการคา คู
คลองใหสะอาด บริเวณ วัดหัวลําโพง คลอง
หัวลําโพงเกา วัดมหาพฤฒาราม คลอง
พิพัฒน ถนนสุรวงศ ทัง้  2 ฝั ่ ง ชุมชนเพชร
พลอย ถนนนราธิวาสราชนครินทร ทัง้  2
ฝั ่ ง ถนนสีลมขาออก ถนนพระราม 4 ถนน
สาทรเหนือ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
เป็ นประจําทุกเดือนอยางนอยเดือนละ 2
ครัง้  ตัง้ แต ต.ค.- มิ.ย.62 รวม 19 ครัง้

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(10.13). กิจกรรมจัดเก็บกากไขมัน ฝ ายรักษาความสะอาด
ความกาวหน าของงาน :100.00% และสวนสาธารณ

กร
ุงเ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

24.00
(จํานวน
ครัง้ )

(10.12). โครงการคัดแยกกลอง
เครื่องดี่มเพื่อนําไปใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

11

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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12

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

97.800
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการโครงการแลว
เสร็จเพิ่ม 2 โครงการ คือ 1.โครงการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต 2.โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร - ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (ONET) เมื่อคํานวณสูตรการคิดคะแนนตัวชี้
วัดนี้ จากสํานักการศึกษา ไดผลคะแนน
เขต รอยละ 97.8

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

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

(12.4). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.3). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.5). โครงการสนับสนุนการสอน
ในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอา
ทิตย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(12.6). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ห

(12.7). โครงการพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.8). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ม

(12.9). โครงการพัฒนาคุณภาพการ ฝ ายการศึกษา
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(12.10). โครงการฝึกอบรมนายหมู ฝ ายการศึกษา
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

(12.11). โครงการคาใชจายในการ
ประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายการศึกษา

(12.12). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.13). โครงการพิธีคําปฏิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.14). โครงการประชุมสัมมนา
ฝ ายการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.15). โครงการจางเหมายามดูแล ฝ ายการศึกษา
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.16). โครงการในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.18). โครงการในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.17). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. จัดทํางบการเงินประจําปี  2 (13.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
561 ถูกตองตามคูมือบัญชีของ กทม. 2. เงินทน
ั เวลาและถูกตอง
จัดสงงบการเงินประจําปี  2561 ให ปลัด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร ผุวาการตรวจเงินแผน ผู
อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผู
อํานวยการกองบัญชี ในวันที่ 19 พ.ย.61

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (้รอยละ)

100.000
(้รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.โครงการจุดเสี่ยงภัยไดรับ
การเฝ าระวังและตรวจตรา - ชุดสายตรวจ
ออกตรวจตราทาเรือที่อยูในความรับผิด
ชอบ คือ ทาเทียบเรือดวนสี่พระยา และ
ทาเรือสาทร - ประสานฝายปกครอง ขอ
รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV
- ประสานฝายรักษาฯ ขอขอมูลและ
รายงานจุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพ
แวดลอม - ประสานฝายโยธา ขอขอมูล
และรายงานจุดเสี่ยงภัยไดรับการติดตงั ้
ไฟฟ าสองสวาง - นํ าขอมูลโครงการเทศกิจ
อาสาพานองขามถนนและอาสาจราจร การ
ตรวจจุดเสี่ยงภัย นํ ามาเป็ นขอมูลประกอบ
การพิจารณาตรวจประเมินผลประจําปี งบ
ประมาณ - รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ รายงานผูบังคับ
บัญชา เป็ นประจําทุกเดือน 2.โครงการ
ตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
(สายตรวจตูเขียว)- ชุดสายตรวจ ออก
ปฏิบัติหน าที่ ตามเวลาและพ้ น
ื ที่ที่รับผิด
ชอบ - รวบรวมผลการปฏิบัติงาน พรอม
ภาพถาย รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 3.
โครงการเทศกิจพานองขามถนนและอาสา
จราจร - จัดเจาหน าที่ออกปฏิบัติงานตาม
โรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขต - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานพรอมภาพถายใหผูบังคับบัญชา
ทราบ

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

6.6.6

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการคลัง

(14.1). โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ ฝ ายเทศกิจ
การเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู
เขียว)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.2). โครงการจุดเสี่ยงภัยไดรับ
การเฝ าระวังและตรวจตรา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน 1.จัด
ทํางบการเงินแลวเสร็จภายในกําหนด 2.
จัดทํางบการเงินครบถวนถูกตอง

กลยุทธ

คร

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

1. จํานวนครัง้ ของการตรวจพ้ น
ื ที่เพื่อจัด
ระเบียบปายโฆษณาผิดกฎหมายบนที่
สาธารณะ 2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบปาย
โฆษณาผิดกฎหมายบนที่สาธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1,095.00
(ครัง้ /ปี )

1.000
(ครัง้ /ปี )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

730.00
(ครัง้ /ปี )

730.000
(ครัง้ /ปี )

ม

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) 1.ชุดสายตรวจ ออกกวดขัน
การจอดหรือขับขี่บนทางเทา ในพ้ น
ื ที่รับ
ผิดชอบ 2.หากเจอผูกระทําความผิด ตัก
เตือนใหแกไข ดําเนินการจับกุมหากไม
ปฏิบัติตาม 3.เปรียบเทียบปรับผู
กระทําความผิดซ้าํ ในอัตราโทษที่สูงข้ น
ึ

(15.1). โครงการจัดระเบียบการจอด ฝ ายเทศกิจ
รถบนทางเทา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

(ไตรมาส 3) 1.จัดเจาหน าที่ชุดสายตรวจ (16.1). โครงการการดําเนินการจัด
ออกปฏิบัติหน าที่ตามพ้ น
ื ที่ที่รับผิดชอบใน ระเบียบปายโฆษณาในที่สาธารณะ
ชวงเวลาที่กําหนด 2 ครัง้  / วัน 2.กรณีพบ ความกา วหน าของงาน :100.00%
ตัวเจาของปายหรือผูกระทําผิด จะตัก
เตือนและสงั ่ ใหแกไขตามกําหนดเวลา หาก
ไมแกไขทําการจับกุมดําเนินคดีตาม พ.ร.
บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 3.กรณี
ไมพบผูกระทําผิดหรือไมแกไขตามคําสัง่ 
จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดําเนินดดีตอไป
4.รวบรวมผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับ
บัญชาทราบ

ท

16

1. จํานวนครัง้ ของการกวดขันการจอดรถ
จักรยานยนตบนทางเทา 2. ระดับความพึง
พอใจของประชาชนตอการกวดขันการจอด
รถจักรยานยนตบนทางเทา

ฝ ายเทศกิจ

กร
ุงเ

15

(14.3). โครงการเทศกิจอาสาพานอง ฝ ายเทศกิจ
ขามถนนและอาสาจราจร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและสง
เสริมสวัสดิการสังคม การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและวัฒนธรรมใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่
เขตบางรัก

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

92.180
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ศูนยประสานงานธนาคาร
สมองกรุงเทพมหานคร - ไดจัดกิจกรรม
เผยแพรภูมิปัญญาผูสูงอายุ สาขา คหกรรม
การประดิษฐ " อุบะหน าชาง " เมื่อวันพุธ ที่
27 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น.ณ
ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติดเขตบาง
รัก มีผูเขารวมกิจกรรม 100 คน สําเร็จ
ตามเป าหมายที่กําหนด - เบิกจายคาใชจาย
ในโครงการเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  10,000 บาท
คิดเป็ นรอยละ 100- ตัวชว
ี้ ัดผลลัพธคือ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและสง
เสริมสวัสดิการสังคม การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและวัฒนธรรมใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่
เขตบางรัก คิดเป็ นรอยละ 92 2.การสง
เสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัด
ปั ญหาความยากจนอยางยงั ่ ยืน - จัด
กิจกรรมจัดอบรมใหความรูการออม การ
แกไขปัญหาหนี้สิน และการวางแผน
ทางการเงิน จํานวน 2 รุน วันที่ 24
ธันวาคม 2561 รุนที่ 1 ณ หองประชุม
โรงเรียนวัดหัวลําโพง วันที่ 26 ธันวาคม 2
561 รุนที่ 2 ณ ลานกีฬามหานครปลอดยา
เสพติด - ออกหนวยรณรงคเคลื่อนที่ดาน
การออมและแกไขปัญหาหนี้สินจํานวน 15
ชุมชน - เบิกจายคาใชจายในโครงการเป็ น
เงินทงั ้ สน
ิ้  65,000 บาท คิดเป็ นรอยละ
100- ตัวชว
ี้ ัดผลลัพธคือระดับความพึง
พอใจของประชาชนตอการดําเนินงานดาน
การพัฒนาชุมชนและสงเสริมสวัสดิการ
สังคม การสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
วัฒนธรรมใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่ เขตบาง
รัก คิดเป็ นรอยละ 92.24 3.การจัดงานวัน
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย กําหนดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้
3.1 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
ระหวางวันที่ 25 มีนาคม -1 เมษายน 62
ณ วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง 3.2
กิจกรรมสืบสานวันกตัญูผูสูงอายุ
ระหวางวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ อา
คาร ธนิยะ พลาซา ถนนสีลม - ตัวชว
ี้ ัดผล
ลัพธคือระดับความพึงพอใจของประชาชน
ตอการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชน
และสงเสริมสวัสดิการสังคม การสงเสริม
คุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมใหแก
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ เขตบางรัก อยูระหวาง
ดําเนินการ 4.โครงการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร – วันที่
7 มกราคม 2562 ดําเนินการจัดประชุมคัด
เลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต
บางรัก – เบิกจายงบประมาณ เป็ นเงินทงั ้
สิน
้  650 บาท คิดเป็ นรอยละ 0.46 5.
โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได จํานวน
8 วิชาชีพ ระหวางเดือน พฤษภาคม –
มิถุนายน 2562- อยูระหวางเบิกจายเงินงบ
ประมาณ - ตัวชว
ี้ ัดผลลัพธคือระดับความ
พึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาชุมชนและสงเสริม
สวัสดิการสังคม การสงเสริมคุณภาพชีวิต
และวัฒนธรรมใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่
เขตบางรัก อยูระหวางดําเนินการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(17.1). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(17.2). คาใชจายในการอบรม
วิชาชีพเสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

คร

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(17.3). คาใชจายในการสงเสริมการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการ
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(17.4). คาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(17.5). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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จํานวนผูปวย ผูพิการ ผูสูงอายุที่ไดรับการ
ตรวจเยี่ยม

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ราย/ปี )

150.000
(ราย/ปี )

(18.1). โครงการตรวจเยี่ยมบานผู
ป วย ผูสูงอายุ ผูพิการในพ้ น
ื ที่เขต
บางรัก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ /ปี )

19.000
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) - ผูสูงอายุที่รับเบีย
้ ยังชีพใน
เขตบางรัก จํานวน 8,024 คน คนพิการที่
รับเบีย
้ คนพิการ จํานวน 252 คน - ผลการ
ดําเนินการ ตรวจเยี่ยม ตัง้ แตเดือนตุลาคม
- พฤษภาคม 2562 จํานวน 82 ราย แยก
เป็ นประเภท ดังนี้ เยี่ยมผูสูงอายุ 64 ราย
เยี่ยมผูปวย 4 ราย เยี่ยมผูพิการ 1 ราย
เยี่ยมผูสูงอายุ ผูพิการ 2 ราย เยี่ยมผูสูงอา
ยุ ผูปวย 7 ราย ผูปวย ผูพิการ 1 ราย ผู
ป วย ผูสูงอายุ ผูพิการ 1 ราย ผูปวยติด
เตียง 2 ราย คารักษาผูสูงอายุ 13 ราย ทุน
การศึกษาเด็กดอยโอกาส 26 ราย

(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรมสงเสริมการทอง
เที่ยว ซึ่งเป็ นการมีสวนรวมระหวาง
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ ฯ กับสํานักงาน
เขตบางรัก เดือนตุลาคม 2561พฤษภาคม 2562 รวมจํานวน 16 ครัง้

(19.1). คาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันจันทรที่ 22
เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.ณ หอง
ประชุมชน
ั ้  4 สํานักงานเขตบางรัก และอยู
ระหวางจัดการประชุมครัง้ ที่ 6 ซึ่งจะจัดข้ น
ึ
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30
น. 2.จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนแผน
พัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 1 วันศุกรที่ 9 พฤศจิ
กายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.ครัง้ ที่ 2
วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา
15.30 น.ครัง้ ที่ 3 วันอังคาร ที่ 25
ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.รางแผน
พัฒนาชุมชนแลวเสร็จแผนพัฒนาชุมชน
จํานวน 8 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนตรอกหา
นาย 2) ชุมชนซอยสองพระ 3) ชุมชนซอย
หลังวัดแกวแจมฟา ( สี่พระยา )4) ชุมชน
ซอยพระนคเรศ 5) ชุมชนซอยหลังวัดหัว
ลําโพง 6) ชุมชนซอยจอมสมบูรณ 7)
ชุมชนซอยพิพัฒน 2 8) ชุมชนตลาดสด
เพชรพลอย ทัง้ นี้อยูระหวางจัดทําแผน
พัฒนาชุมชนฯ เพิ่มเติมจํานวน 3 ชุมชน
ไดแก ชุมชนศรีเวียง ชุมชนซอยวัดมหา
พฤฒาราม และชุมชนซอยวัดมวงแคมัสยิด
ฮารูณ เนื่องจากชุมชนดังกลาวไดผานการ
อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการชุมชน ผูนําชุมชนและเจาหน าที่ผู
ปฏิบัติงานชุมชน ปี  2561 เจาหน าที่ผู
ปฏิบัติงานชุมชนพรอมผูนําชุมชนเขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน
ประจําปี งบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 1-2
มิถุนายน 2562 ดังนัน
้ ในปีงบประมาณ 2
562 สํานักงานเขตบางรักจะสามารถจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชนไดจํานวน 11 ชุมชน
คิดเป็ นรอยละ 73.33 สูงกวาเป าหมายคิด
เป็ นรอยละ 23.33 3.อยูระหวางเบิกจาย
เงินคาสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวนเงิน 71,660
บาท 4.เบิกจายคาใชจายตามโครงการฯ
เป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  416,052.09 บาท คิดเป็ น
รอยละ 35.56

(20.1). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

20

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

6.6.6

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

21

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมสงเสริม
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต
บางรัก

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

คร

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

จํานวนครัง้ ของการรายงานการตรวจสอบ
กลองวงจรปิด (CCTV)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

24.00
(ครัง้ /ปี )

24.000
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจสอบกลอง
(21.1). กิจกรรมการตรวจสอบกลอง ฝ ายปกครอง
วงจรปิด (CCTV) ในพ้ น
ื ที่ จํานวน 207
วงจรปิด CCTV
ตัว รายงานผูบริหารเขตทราบ ทุกวันที่ 15 ความกา วหน าของงาน :100.00%
และทุกสน
ิ้ เดือน พรอมจัดทําหนังสือแจง
สจส. ดําเนินการตรวจสอบแกไขกลอง
CCTV ที่ใชงานไมได เพื่อใหใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
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ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (้รอยละ)

100.000
(้รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

23

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
จดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2
562
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

25

26

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนย
บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok
Fast & Clear) หรือ BFC
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1. จํานวนการสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย หรือ
พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไขปัญหา
ในพ้ น
ื ที่เสี่ยง 2. รอยละความสําเร็จในการ
ติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนครัง้ ของการรายงานผลการดําเนิน
งานกอสราง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย
อาคารสถานที่และโรงเรียนในพ้ น
ื ที่รับผิด
ชอบ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ดวง)

106.000
(ดวง)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ /ปี )

12.000
(ครัง้ /ปี )

จํานวนการตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบ
สถานบริการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

120.00
(แหง)

120.000
(แหง)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1. ติดตาม / ตรวจสอบ /
รายงานผลในระบบเดลี่แพลนเป็ น
ประจําทุกเดือน 2. จัดประชุมคณะ
กรรมการและคณะทํางานติดตามแผนฯ
ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 3. ติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการตามตัวชว
ี้ ัดใน
การประชุมผูบริหาร ฯ 4. ลงรายงานผล
การดําเนินการตัวชว
ี้ ัดของหนวยงาน
ประจําไตรมาสที่ 3 ภายในเดือน มิ.ย.62

(22.1). กิจกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักงานเขตบางรัก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการทอด
แบบสอบถามความตองการของประชาชน
ดานการบริการ เป็ นประจําทุกเดือน - สรุป
รายงานผูบริหารทราบ เป็ นประจําทุกเดือน
- ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอ
แนะ

(24.1). ศูนยบริการราชการฉับไวใส ฝ ายทะเบียน
สะอาด (Bangkok Fast & Clear :
BFC)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) เดือน ม.ค.62 ประชุมคณะ
กรรมการจัดเตรียมสถานที่ การประชา
สัมพันธ เดือน ก.พ.62 ตรวจสอบคํารอง
และทะเบียนสมรสโครงการ 14
กุมภาพันธ 2562 / ลงรายละเอียดใน
ทะเบียนสมรส / จัดเก็บขอมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร เดือน มี.ค.62 ดําเนินการ
ตามโครงการฯ เสร็จเรียบรอย

ฝ ายปกครอง

(23.1). โครงการจดทะเบียนสมรส
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายทะเบียน

(ไตรมาส 3) - รายงานความคืบหน าในการ (25.1). กิจกรรมติดตงั ้  ซอมแซม
ติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่ ไฟฟ าแสงสวาง ในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก
เขตบางรัก ใหสํานักโยธาทุกเดือน - ผล
ความกา วหน าของงาน :100.00%
การติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง เดือน ต.ค.61- มิ
.ย.62 จํานวน 23 ดวง - ผลการซอมแซม
ไฟฟา เดือน ต.ค.61- มิ.ย.62 จํานวน 83
ดวง

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) - มีการรายงานผลเป็ น
ประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้  1.
ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 40 ชวงจากถนน
เจริญกรุงถึงทาเรือโอเรียนเต็ล อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนผูรับจางเขาดําเนินงานตามสัญญา
2.ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 42 ชวงจากถนน
เจริญกรุงถึงซอยเจริญกรุง 42/1 เบิกจาย
เงินเรียบรอยแลว 3.ปรับปรุงพิพิธภัณฑ
ทองถิ่น กทม.เบิกจายเงินเรียบรอยแลว

(26.1). ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 40 ฝ ายโยธา
ชวงจากถนนเจริญกรุง ถึงทาเรือโอ
เรียนเต็ล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.2). ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 42 ฝ ายโยธา
ชวงจากถนนเจริญกรุง ถึงซอยเจริญ
กรุง 42/1
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.3). ปรับปรุงพิพิธภัณฑทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการออกตรวจสอบ
(27.1). โครงการตรวจสถานบริการ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
สถานบริการ จํานวน 76 แหง ผลการตรวจ ในพ้ ืนที่เขตบางรัก
ขาภิบาล
สอบไมพบการฝาฝื นคําสัง่  คสช. (จากเป า ความกา วหน าของงาน :100.00%
หมาย 120 แหง คิดเป็ นรอยละ 63.33)

กร
ุงเ

27

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ท

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

เป าหมาย

าน

ระดับ

ห

รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของหนวยงาน

กลยุทธ

ม

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความสําเร็จของการพัฒนาดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลที่ดี - ดําเนินการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจใน
ภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เรงดวน จํานวน 48
ครัง้  - ดําเนินการบังคับใชกฎหมายตามพ
ระราชบัญญัติผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560
โดยการออกตรวจ จํานวน 12 ครัง้  2.
โครงการรณรงครวมใจตานภัยเอดส - เผย
แพรความรูเรื่องโรคเอดสและการปองกัน
โรคเอดสที่ถูกตอง รวมทงั ้ แจกถุงยาง
อนามัย ณ สถานประกอบการ จํานวน 10
ครัง้  3.โครงการปองกันควบคุมโรคตาม
ฤดูกาลในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก - จัดทําประกาศ
สํานักงานเขตบางรัก "หามใหอาหารนก
พิราบ" จํานวน 50 แผน - ประชาสัมพันธ
หามใหอาหารนกพิราบทางไปรษณีย
จํานวน 280 แหง - รณรงคประชาสัมพันธ
ควบคูไปกับการควบคุมโรคไขเลือดออก 4.
โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก - สํารวจและทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลาย จํานวน 6 ครัง้  6
แหง 350 ครัวเรือน - ประชาสัมพันธวิธี
การปองกันโรคไขเลือดออกผานหอกระจา
ยเสียงและการแจกเอกสารแผนพับ จํานว
น 400 ฉบับ ซึ่งดําเนินการไปพรอมกับการ
สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชนโดยใหประชาชนมีสวนรวม
จํานวน 6 ชุมชน - ดําเนินการควบคุมการ
แพรระบาดโรคไขเลือดออกภายใน 24 ชัว
่
โมง จํานวน 10 ราย - ดําเนินการฉีดพน
สารเคมีกําจัดยุงลายตามแผนและตามที่ได
รับแจงรองเรียน จํานวน 12 ครัง้  - แจก
ทรายเคลือบสารเคมีกําจัดลูกนํ้ ายุงลาย
จํานวน 350 ซอง - แจกตะไครหอมทากัน
ยุง จํานวน 300 ขวด 5.โครงการรณรงค
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา - จับสุนัขจรจัดสง
ศูนยพักพิงสุนัขจรจัดเขตประเวศ จํานวน
8 ตัว ตามนโยบาย กทม. 6.โครงการ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - จัด
ทําเอกสารของบประมาณ เพื่อมาดําเนินกิจ
กรรม ซึ่งมีแผนการทํางานชวงเดือน กร
กฎาคม - สิงหาคม 2562

(28.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลที่ดีสะอาด ปลอยภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(28.2). โครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(28.3). โครงการรณรงครวมใจตาน ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ภัยเอดส
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(28.4). โครงการ ป องกันควบคุม
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(28.5). โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบาใหกับสัตวเลีย
้ งใน
เขตบางรัก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

29

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

6.6.6

30

1. การจัดใหมีจุดกวดขัน ผูทงิ้ สิ่งใด ๆ ใน
พื้นที่สาธารณะ 2. ประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับมากตอการมีจุดกวดขัน ทิง้ 
จับปรับ ในพ้ น
ื ที่สาธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

31

จํานวนการสงเสริมแหลงเรียนรูในชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.00
(ไร)

3.000
(ไร)

(ไตรมาส 3) - เขาดําเนินการพัฒนาและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว 3 แหง ดังนี้ 1. คอนโด
Aston silom ถนนสีลม ประเภทสวน
หยอมขนาดเล็ก จํานวน 2 งาน 2. คอนโด
Aston silom สามยาน ถนนสี่พระยา
ประเภทสวนหยอมขนาดเล็ก จํานวน 1 งา
น 3. บานเลขที่ 1 ถนนสีพระยา ประเภท
สวนหยอมขนาดเล็ก จํานวน 1 ไร 3 งาน

กร
ุงเ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
(Output)

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(จุด)

2.000
(จุด)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(แหง)

1.000
(แหง)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(28.6). โครงการปองกันควบคุมโรค ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ตามฤดูกาลในพ้ น
ื ทีเขตบางรัก
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(29.1). โครงการสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียว ฝ ายรักษาความสะอาด
เพื่อสภาพแวดลอมที่ดี
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(29.2). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.จัดเจาหน าที่ชุดสายตรวจ (30.1). โครงการรณรงคไมทงิ้  ไม
ออกปฏิบัติหน าที่ประจําจุดที่กําหนด
ปรับ ไมจับ
จํานวน 2 จุด คือ บริเวณหน าอาคารสีลม ความกาวหน าของงาน :100.00%
คอมเพล็กซ ถนนสีลม และหน าหางสรรพ
สินคาโรบินสัน (เดิม) ถนนพระราม 4 2.
รณรงคประชาสัมพันธระเบียบกฎหมาย
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ หรือนโยบาย
ของ กทม.โดยการแจกเอกสารหรือใช
เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
ฝ ายเทศกิจ

(ไตรมาส 3) - มีแผนดําเนินการจัดตงั ้
(31.1). โครงการสงเสริมแหลงเรียน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
แหลงเรียนรูศาสตรพระราชา ณ
รูในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก
สวัสดิการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต ความกาวหน าของงาน :100.00%
บางรัก ( บานหนังสือ ) อยูระหวาง
ประชาสัมพันธโครงการ ประสานหนวยงา
น ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน ในการรับบริจาค
หนังสือ โดยจะรับบริจาคไปจนถึงเดือน
มิถุนายน 2562
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เป าหมาย

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

94.250
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.การจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย - มีผูเขารวมกิจกรรม เดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 5,239 คน เบิกจายเงินงบประมาณ เป็ นเงิน 206,750
บาท คิดเป็ นรอยละ 35- ผลสํารวจความ
พึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูระหวาง
ดําเนินการ 2.การสงเสริมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา - มีแผนจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ในเดือนมิถุนายน 2562- เบิกจายคาใชจาย
ตามโครงการฯ เป็ นเงิน 254,394 บาท คิด
เป็ นรอยละ 38.08- มีผูมาใชบริการลาน
กีฬา เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน
5,495 คน - ผลสํารวจความพึงพอใจของผู
เขารวมกิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 3.
โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส - เบิกจายคา
ใชจาย เป็ นเงิน 267,645.54 บาท คิดเป็ น
รอยละ 52.38- ตัง้ แตเดือน ต.ค.61- พ.ค.
62 ไดใหบริการดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส ในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก
จํานวน 112 ราย - อยูระหวางสํารวจความ
พึงพอใจ 4.คาใชจายในการจางอาสาสมัคร
เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม เบิกจายคาใชจาย เป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  332,598.
06 บาท คิดเป็ นรอยละ 57.20- อยูระหวาง
สํารวจความพึงพอใจ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

33

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
96.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(32.1). คาใชจายในการสนับสนุนเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(32.2). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(32.3). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(32.4). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การออกกําลังกาย
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.รายงานในระบบ MIS แลว (33.1). กิจกรรมรายงานผลการกอ
2.ขอมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย.2562 คาครุภัณฑ หนี้ผก
ู พันในระบบ MIS
17 รายการ เป็ นเงิน 5,435,050 บาท คาที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ดิน 3 รายการ เป็ นเงิน 4,998,950 บาท
รวมเป็ นเงิน 10,434,000 บาท กอหนี้
ผูกพันแลว คาครุภัณฑ 16 รายการ เป็ น
เงิน 4,610,050 บาท คาที่ดิน 3 รายการ
เป็ นเงิน 4,998,950 บาท รวมเป็ นเงิน 9
,609,000 บาท คงเหลือครุภัณฑยังไมกอ
หนี้ 1 รายการ 825,000 บาท ครุภัณฑเบิก
จายแลว 15 รายการ เป็ นเงิน 2,635,900
บาท ที่ดิน เบิกจายแลว 2 รายการ เป็ น
เงิน 1,698,960 บาท รวมเบิกจาย
4,334,860 บาท

ฝ ายการคลัง

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

35

รอยละของเงินกันไวบิกเหล่ อ
ื มปี
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

36

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

37

96.680
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.รายงานในระบบ MIS แลว (34.1). กิจกรรมการรายงานการเบิก ฝ ายการคลัง
2.ผลการเบิกจาย ตัง้ แตวันที่ 1 ต.ค. 61 - จายงบประมาณในระบบ MIS
7 มิ.ย. 62 คิดเป็ นรอยละ 52.06 งบ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ประมาณหลังปรับโอน จํานวน 2
27,496,680 บาท รายจายตงั ้ แตวันที่ 1 ต.
ค. 61 - 7 มิ.ย. 62 จํานวน 75,537,340.
74 บาท

กร
ุงเ

34

ท

พ

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

6.6.6

ระดับ

าน

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและสง
เสริมสวัสดิการสังคม การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและวัฒนธรรมใหแกประชาชนในพ้ น
ื
ที่้เขตบางรัก

กลยุทธ

ห

32

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ประสานใหทุกฝายวางแผน
(35.1). กิจกรรมการกันเงินไวเบิกเห ฝ ายการคลัง
การดําเนินงานการกอหนี้ผูกพันใหครบทุก ลือมปี
รายการภายในกําหนดและภายใน
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ปี งบประมาณ 2562 จึงวาไมมีรายการเงิน
กันไวเบิกเหลื่อมปีแบบไมกอหนี้ผูกพัน
(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (36.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
แผนงานที่วางไว สามารถจัดทํางบการเงิน เงินประจําปี  2561
ประจําปี  2561 ใหถูกตอง ตามคูมือบัญชี ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของกรุงเทพมหานคร และไดจัดสงงบการ
เงินประจําปี  2561 ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรียบรอย
(ไตรมาส 3) - อยูระหวางดําเนินการตาม
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

(37.1). กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

10/13

ฝ ายการคลัง

ฝ ายการคลัง

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

40

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

90.00
(มากวา
รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (้รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนนราธิวาสฯ (รักษารอบ)- จัดเจาหน าที่
ออกตรวจตรากวดขันไมใหมีการวาง
จําหนายสินคาบนทางเทาสาธารณะ ไมใหมี
การติดตงั ้ ปายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม
ไดรับอนุญาต ไมใหมีการจอดหรือขับขี่รถ
บนทางเทา - ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
ซอมทางเทา ซอมผิวจราจร 2. โครงการ
บางรักตนแบบดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน อบรมใหความรูความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
แกสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

100.000
(้รอยละ)

(40.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนนราธิวาสราชนครินทร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) 1.โครงการเทศกิจใสสะอาด ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหน าที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหจัดเก็บคาเปรียบเทียบปรับ - ประชุม
เน นย้าํ วิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตองและ
บทลงโทษกรณีมีการทุจริตเป็ นประจําทุก
เดือน 2.โครงการโยธาใสสะอาด - ดําเนิน
การตามโครงการ - เก็บรวบรวมขอมูล ผล
การทํางาน ภาพถาย เอกสารการปฏิบัติงา
น ใหฝายปกครองรวบรวมเป็ นประจําทุก
เดือน 3.โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด หัวหน าฝายหรือกลุมงาน ตรวจสอบใบขอ
อนุญาตการใชรถยนตสวนกลางและแบบ
รายงานการใชรถทุกวัน - เจาหน าที่ผูรับ
ผิดชอบตรวจสอบเอกสารใบขออนุญาต
และแบบรายงานการใชรถ กอนอนุญาตให
ใชรถยนตสวนกลางทุกคัน และทุกวัน รายงานสรุปผลการใชรถยนตราชการใหผู
บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

(41.2). โครงการโยธาใสสะอาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(41.3). โครงการเทศกิจใสสะอาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

ท

6.6.6

(ไตรมาส 3) - ใหบริการขอมูลขาวสารและ (38.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
การบริการในอํานาจหน าที่ใหกับประชาชน พอใจของประชาชน/ผูรับบริการ
และบุคลากรในหนวยงาน - ดําเนินการ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ปรับปรุง แกไข ในขอคําถามที่ไดรับ
คะแนนนอยที่สุด อยางนอย 2 อันดับ ตาม
ขอเสนอแนะแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
ครัง้ ที่ 1 ดังนี้ 1. สื่อสังคมออนไลนของ
สํานักงานเขต เชน เฟสบุค ไลน ขอมูล
ชัดเจนและเป็ นปัจจุบัน 2. สิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ที่สํานักงานเขตไดจัดไว
บริการเพียงพอ - รับการประเมินความพึง
พอใจ ครัง้ ที่ 2 โดยสถาบันนิดามาทอด
แบบสอบถาม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2
562

กร
ุงเ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

100.000
(ไตรมาส 3) เรื่องที่ไดรับแจงจาก
(39.1). กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได ฝ ายปกครอง
(มากวารอยละ) ประชาชนประจําเดือน เม.ย.2662 จํานวน รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
56 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จคิดเป็ นรอย ความกา วหน าของงาน :100.00%
ละ 100 เดือน พ.ค.62 เรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน จํานวน 56 เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 55 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ
1 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 98.21 เดือน มิ.ย.
62 (วันที่ 1 - 15 มิ.ย.) เรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน จํานวน 26 เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ 5 เรื่อง รายงานความคืบหน า
ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน และ
จัดทํารายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุก
เดือนและนําสงสํานักงานเลขานุการ ป.
กทม. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป -

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

41

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

าน

รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

เป าหมาย

6.6.6

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

39

ระดับ

ห

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

กลยุทธ

ม

38

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(40.2). บางรักตนแบบดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(41.1). โครงการพัฒนาชุมชนใสสะ ฝ ายปกครอง
อาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

เป าหมาย

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (มากกวา
รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (้รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

43

ระดับ

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

90.140
(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ (42.1). โครงการเสริมสรางสุขภาพ
(มากกวารอยละ) โครงการเสริมสรางสุขภาพของบุคลากร
ของบค
ุ ลากร สํานักงานเขตบางรัก
สํานักงานเขตบางรัก ออกกําลังกายตาม
ความกา วหน าของงาน :100.00%
จังหวะเพลง ทุกวันพุธ และวันพฤหัสดี /
จัดบอรดประชาสัมพันธเผยแพรความรูการ
ดูแลสุขภาพ และโภชนาการ / ทุกฝายจัด
กิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม / จัด
อบรมใหความรูดานโภชนาการใหกับ
บุคลากรของทุกฝาย
125.000
(้รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 43 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) 1. จัดอบรมใหความรู เรื่อง
ความปลอดภัยดานอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานแกบุคลากรสังกัด
สํานักงานเขตบางรัก 2. จัดทําขอปฏิบัติ
แนวทาง คูมือ หรือมตราฐานการปฏิบัติ
งานเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และ
เวียนแจงใหผูปฏิบัติงานถือปฏิบัติ 3.
ติดตามผลความคืบหน าของการปฏิบัติตาม
ขอปฏิบัติ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

(43.1). โครงการจัดการความเสี่ยง
ในการทํางานของบุคลากรสังกัด
สํานักงานเขตบางรัก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

-

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

กร
ุงเ

ท

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

พ

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

ม

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

42

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

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

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

คร

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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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