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

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. เขารวมประชุมรับฟังการ
ดําเนินงานตามตัวชว
ี้ ัด จาก สํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล สํานักการโยธา
แลวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2.
ศึกษาขอมูลเพื่อจัดทําแผนการดําเนิน
กิจกรรมตามที่สํานักยุทธศาสตรฯ และ
สํานักการโยธากําหนด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน
2562 ปรากฏวามีอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน จํานวน 16 หลัง (16 ราย)
และจุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน มีจํานวน 16 จุด คิดเป็ น
รอยละ 100

(1.1). กิจกรรมออกแบบและจัด
ทํารายการของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

คร

ผลการดําเนิ นงาน

(2.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ตัง้ แตเดือนเมษายนมิถุนายน 2562 ลําดับที่ 1.4 ขุดลอกคลอง
วัดนอยจากถนนประชาธปิ กถึงคลองบางไส
ไก วงเงิน 375,000 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ ลําดับที่ 1.5 ซอมแซมขอบบอพัก
พรอมฝาบอพักในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี วงเงิน
499,488 บาท ดําเนินการได 25% ลําดับที่
1.6 ซอมแซมโรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
วงเงิน 494,479 บาท ดําเนินการได 10%
ลําดับที่ 2 กอสรางรางระบายน้ํ าฯ คลอง
ชุมชนหลังไปรษณียฯ ดําเนินการ 68 เปอร
เซ็นต

(3.1). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

(3.2). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.
ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณียจาก
คลองบางไสไกถึงจุดที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :75.00%

(ไตรมาส 3) --ตรวจสุขลักษณะทางดาน
(4.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
กายภาพ เคมี และชีวภาพในสถาน
เมืองอาหารปลอดภัย
ประกอบการอาหาร เดือนเมษายน 2562 ความกาวหน าของงาน :100.00%
จํานวน 36 แหง -ตรวจสุขลักษณะทางดาน
กายภาพ เคมี และชีวภาพในสถาน
ประกอบการอาหาร เดือนพฤษภาคม 2562
จํานวน 17 แหง -ตรวจสุขลักษณะทางดาน
กายภาพ เคมี และชีวภาพในสถาน
ประกอบการอาหาร เดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 18 แหง -สถานประกอบการอาหาร
ทัง้ หมด 267 แหง สถานประกอบการ
อาหารไดปายรับรองอาหารปลอดภัย 267
แหง คิดเป็ นรอยละ 100

ฝ ายโยธา

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ห

2

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

กลยุทธ

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (รอยละ 95)
- รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท (รอยละ 25)

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
98.370
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) มอบหมายเจาหน าที่ผูรับผิด (5.1). โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี
ชอบประจําแขวงติดตามเรงรัดจัดเก็บราย ความกาวหน าของงาน :100.00%
ไดทงั ้ รายเกาและรายใหมเพิ่มเติม และ
ติดตามลูกหนี้คางชําระภาษี เพื่อเรงรัดการ
จัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานครทงั ้  3
ประเภท ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย เพื่อใหยอด
จัดเก็บเป็ นไปตามประมาณการรายรับที่
กําหนดไว โดยดําเนินการตามแผนงานที่
วางไว เชน การประชาสัมพันธ ออก
หนังสือเตือนผูคางย่ น
ื แบบแสดงรายการ
เสียภาษีทงั ้  3 ประเภท ออกหนังสือเตือน
ลูกหนี้คางชําระภาษีทงั ้  3 ประเภท และขอ
ความรวมมือสํานักงานเขตตางๆ ตรวจ
สอบทรัพยสินของลูกหนี้คางชําระ ขอ
รายงานความกาวหน าผลการจัดเก็บภาษี
สรุปดังนี้ 1. รายงานสรุปยอดผลการ
ประเมินภาษี และผลการจัดเก็บภาษี
ประจําปี ภาษี 2562 (ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2
561 - 25 มิถุนายน 2562) ประเภทภาษี
เป าหมายการจัดเก็บภาษี ผลการจัดเก็บ
ภาษี รอยละ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
158,000,000.00 149,054,021.04 94.34
ภาษีบํารุงทองที่ 1,400,000.00
1,274,367.45 91.03 ภาษีปาย
12,000,000.00 10,868,660.50 90.57
ยอดรวม 171,400,000.00 161,197,048.
99 94.05 หมายเหตุ ขอมูลผลการจัดเก็บ
ภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2
562 จากระบบ MIS ฝ ายการคลัง 2.
รายงานสรุปผลการเรงรัดจัดเก็บลูกหนี้คาง
ชําระ ประจําปี ภาษี 2562 (ตัง้ แต 1
ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) ลูก
หนี้คางชําระ ยอดรับชําระ ลูกหนี้คางชําระ
คงเหลือ ประเภทภาษี ณ 1 ต.ค.2561 ณ
31 พ.ค. 2562 ณ 31 พ.ค. 2562 จํานวน
เงิน จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอย
ละ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 879,017.12
668,748.47 76.08 210,268.65 23.92
2. ภาษีบํารุงทองที่ 10,503.40 5,660.30
53.89 4,843.10 46.11 3. ภาษีปาย
45,400.00 45,400.00 100.00 00.00
00.00 รวม 934,920.52 719,808.77 76.
99 215,111.75 23.01 หมายเหตุ ลูกหนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ 1 ตุลาคม 2561
910,547.12 หัก หนี้ที่ไมสามารถดําเนิน
การยึดอายัดไดตามระเบียบฯ ได 31,530.
00 ยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คง
เหลือ 879,017.12 ตัวชว
ี้ ัดของหนวยงาน
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (รอยละ 95)
ดําเนินการได : รอยละ 94.05 - รอยละ
ของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3
ประเภท (รอยละ 25) ดําเนินการได : รอย
ละ 23.01

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายรายได

คร

มิติท่ี

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด - รอย
ละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561 (รอยละ 12)
- รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2561 (รอยละ 5)

6.6.6

ผลลัพธ
17.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

18.170
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) คัดแยกขยะอินทรียเพื่อนําไป
ใชประโยชน รวมทงั ้ หมด ไดน้ํ าหนัก
3,384.87 ตันจาก เป าหมาย 4,241.94 ตัน
คิดเป็ น 9.58% จาก 12% และขยะ
อันตรายรวมทงั ้ หมด ไดน้ํ าหนัก 12,730
กิโลกรัม จากเป าหมาย 15.79 ตัน คิดเป็ น
4.03% จาก 5% คิดเป็ น 13.61%

(6.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายรักษาความสะอาด
ชักลากมูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(6.2). คาใชจายในการสงเสริมการ ฝ ายรักษาความสะอาด
แปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมา และสวนสาธารณ
ใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(6.3). กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย ฝ ายรักษาความสะอาด
ความกาวหน าของงาน :100.00% และสวนสาธารณ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
89.600
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) นํ าผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2561 มาปรับปรุงการเรียนการ
สอน

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(7.1). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(7.2). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

(7.3). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
สนับสนุนใหสถานศึกษาผลิตส่ อ
ื การ
เรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฝ ายการศึกษา

าน

(7.4). คาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(7.5). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ห

(7.6). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(7.7). คาใชจายในการฝึกอบรมนาย ฝ ายการศึกษา
หมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(7.8). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

(7.11). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(7.13). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

ท

พ

(7.9). คาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(7.10). คาใชจายโครงการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(7.12). คาใชจายโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(7.14). คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(7.16). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(7.15). คาใชจายโครงการจางเหมา ฝ ายการศึกษา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(7.17). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ า
ระวังและตรวจตรา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) กิจกรรมดําเนินการตามแผน
เฝ าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่
เขตธนบุรี - เดือนเมษายน 2562 จัดเจา
หน าที่เทศกิจเฝ าระวังและตรวจตราจุด
เสี่ยงภัยตอการเกิอาชญากกรมที่
กรุงเทพมหานครสํารวจ จํานวน 5 จุด วัน
ละ 2 ครัง้ /จุด และดําเนินการประสานเเพื่อ
ปรับสภาพแวดลอมจุดเสี่ยงภัยที่กอง
บัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ จํานวน 3
จุด รวมเป็ น 8 จุด - เดือนพฤษภาคม 2
562 จัดเจาหน าที่เทศกิจเฝ าระวังและ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตอการเกิอาชญา
กกรมที่ กรุงเทพมหานครสํารวจ จํานวน 5
จุด วันละ 2 ครัง้ /จุด และดําเนินการประ
สานเเพื่อปรับสภาพแวดลอมจุดเสี่ยงภัยที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ จํานว
น 3 จุด รวมเป็ น 8 จุด - เดือนมิถุนายน 2
562 จัดเจาหน าที่เทศกิจเฝ าระวังและ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตอการเกิอาชญา
กกรมที่กรุงเทพมหานครสํารวจ จํานวน 5
จุด วันละ 2 ครัง้ /จุด และดําเนินการประ
สานเเพื่อปรับสภาพแวดลอมจุดเสี่ยงภัยที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ จํานว
น 3 จุด รวมเป็ น 8 จุด กิจกรรมเทศกิจ
อาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร จัดเจา
หน าที่เทศกิจอํานวยความสะดวกดานการ
จราจรบริเวณหน าโรงเรียนจํานวน 4 จุด เดือนเมษายน 2562 จํานวน 18 ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 106 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 160 ครัง้

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(8.1). กิจกรรรมการดําเนินการตาม ฝ ายเทศกิจ
แผนเฝ าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง
ภัยในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

ฝ ายเทศกิจ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

50.000
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) - จัดทําโครงการเพื่อรองรับ (9.1). โครงการสนับสนุนการจัด
ตัวชว
ี้ ัดเรียบรอยแลว - กําหนดชุมชนเป า ทําแผนพัฒนาชุมชนเขตธนบุรี
หมาย 22 ชุมชน พรอมจัดเตรียมทําความ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เขาใจในเบื้องตนเรียบรอยแลว นํ าผูนําชุมชน ชุมชนเป าหมายเขารวม
อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการชุมชน ผูนําชุมชน และเจาหน าที่
ผูปฏิบัติงานชุมชน เมื่อวันที่ 20-21
เมษายน 25662 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคณะ
กรรมการชุมชน มีความรูความเขาใจถึง
บทบาท หน าที่ และการมีสวนรวม เพื่อ
นํ าความรูที่ไดรับกลับไปพัฒนาชุมชนและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน - ฝ าย
พัฒนาชุมชนฯ สงเจาหน าที่ฝายพัฒนาชุม
ชนฯ ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนเป าหมาย 22 ชุมชน อยางตอเนื่อง
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําแผนชุมชน
กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2
562 เพื่อรวบรวมขอมูลตามรูปแบบ
รายงานที่สํานักพัฒนาสังคมกําหนด สง
สํานักพัฒนาสังคมภายในกําหนด (31
กรกฎาคม 2562) ตอไป

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

10

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

พ

9

ม

ห

(8.2). โครงการเทศกิจอาสาพานอง
ขามถนน/อาสาจราจร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

จํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ น
ึ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติดในพ้ น
ื ที่
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(กิจกรรม)

2.000
(กิจกรรม)

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด เรียบรอยแลว - ดําเนินการจัดกิจกรรม
เดินรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก ในวัน
ที่ 26 มิถุนายน 2562

(10.1). คาใชจายโครงการอาสา
ฝ ายปกครอง
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) ในพ้ น
ื ที่มีระดับสมรรถนะที่
เพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) จัดการอบรมเพิ่มสมรรถนะ
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เรียบรอยแลว

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

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

15

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความ
ตองการของเด็กที่ประสงคจะเขาศึกษา
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ประชาชนผูใชบริการลานกีฬา มีความพึง
พอใจตงั ้ แตระดับมากข้ น
ึ ไปตอการให
บริการลานกีฬาของสํานักงานเขตธนบุรี

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตรวจตามเเผน
เรียบรอยแลว -รายงานผลการดําเนินการ
ใหผูบริหารทราบทุกเดือน

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการตามเป าหมาย
(13.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ของโครงการเรียบรอยแลว และดูแลบํารุง ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
รักษาตนไมที่ปลูกประดับตามโครงการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
อยางสมํ่าเสมอ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

97.620
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(12.1). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
ขาภิบาล
แวดลอม สะอาดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการเบิกจาย (14.1). คาใชจายโครงการเรียนฟรี
คาประกันอุบัติเหตุ
เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(ไตรมาส 3) - จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา (15.1). คาใชจายในการสงเสริม
ฟุตซอลเยาวชน จํานวน 4 รุน ไดแก รุน กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
เยาวชนชายอายุไมเกิน 12 ปี , 15 ปี , 18 ปี  ความกาวหน าของงาน :100.00%
และรุนเยาวชนหญิงอายุไมเกิน 18 ปี  ใน
เดือนมิถุนายน 2562 ณ ลานกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษาฯ เขตธนบุรี - ทอด
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมารับ
บริการและเขารวมกิจกรรมแลว อยู
ระหวางการรวบรวบสรุปผลการทอดแบบ
สอบถามฯ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

16

คร

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

14

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ฝ ายปกครอง

ห

13

รอยละของสถานประกอบการผลิตน้ํ ากลัน
่ 
นํ้ าบริโภค นํ้ าดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโน
มัติ ผานเกณฑมาตรฐาน

(11.2). คาใชจายในการฝึกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัง้ แตระดับมากข้ น
ึ ไปตอการจัดกิจกรรม
ของสํานักงานเขตธนบุรี

(ไตรมาส 3) - จัดกิจกรรมคัดเลือก
ภูมิปัญญาผูสูงอายุระดับเขต เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพ
มหานคร ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ
โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี โดยมี
การถายทอดภูมิปัญญาดานตางๆ เชน การ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ ปรุงน้ํ าพริกชนิดตางๆ,
การสาธิตและฝึกปฏิบัติตกแตงระบายสีบน
กระเป าผาลดโลกรอน, การสาธิตและฝึก
ปฏิบัติประดิษฐตนไมเงิน ตนไมทอง, การ
สาธิตและฝึกทํากระเป าซ่ งึ ประดิษฐจาก
ซองกาแฟ ซองโอวัลติน ที่เหลือใช, การ
สาธิตและฝึกทํายาดม ยาหมอง จากสมุน
ไพร เป็ นตน - สรุปผลแบบสอบถามความ
พึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม มีความพึง
พอใจตงั ้ แตระดับมากข้ น
ึ ไป คิดเป็ นรอยละ
100

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

12

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(16.1). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(16.2). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(16.3). คาใชจายในการสนับสนุนเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ผูรับบริการมีความพึงพอใจตงั ้ แตระดับ
มากข้ น
ึ ไปตอการเขามาใชบริการศูนยสง
เสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

93.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - จัดกิจกรรมออกหนวย
รณรงคเคลื่อนที่ภาคสนามเพื่อ
ประชาสัมพันธและสรางความรับรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมแก
ประชาชนและเยาวชนในชุมชนทงั ้  7 แข
วง รวมถึงโรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี เพื่อ
ใหประชาชนและเยาวชนสามารถนําความรู
และแนวทางการบริหารจัดการดานการเงิน
ที่ไดรับการแนะนํ าไปปรับใชในชีวิต
ประจําวันไดโดยกําหนดจัดกิจกรรมใน
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 จํานวน
15 ครัง้  (วันที่ 11, 12, 18, 19, 25, 26
พฤษภาคม 2562 และวันที่ 1, 2, 8, 9,
15, 16, 22, 23, 29 มิถุนายน 2562 - อยู
ระหวางการทอดแบบสอบถามผูเขารวมกิจ
กรรม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

18

จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดานศิลป
วัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(กิจกรรม)

2.000
(กิจกรรม)

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

(ไตรมาส 3) - จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู
ดานศิลปะ วัฒนธรรม ในรูปแบบตางๆ ณ
พิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตธนบุรี จํานวน 2
ครัง้  กิจกรรมที่ 1 - นํ าเยาวชนในพ้ น
ื ที่เขต
ธนบุรี นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวา
สฯ เขาศึกษาดูงานพรอมรวมกิจกรรมสราง
การเรียนรู ตามโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และ
แหลงประวัติศาสตรวัฒนธรรมในพ้ น
ื ที่
แขวงวัดกัลยาณ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2
562 มีผูเขารวมกิจกรรมทงั ้ สน
ิ้  30 คน
กิจกรรมที่ 2 - นํ าเยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตธนบุ
รี นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสฯ
เขาศึกษาดูงานพรอมรวมกิจกรรมสราง
การเรียนรู ตามโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และ
แหลงประวัติศาสตรวัฒนธรรมในพ้ น
ื ที่
แขวงวัดกัลยาณ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2
562 มีผูเขารวมกิจกรรมทงั ้ สน
ิ้  30 คน

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

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ
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เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจตงั ้ แตระดับมากข้ น
ึ ไปตอการจัด
กิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) - จัดกิจกรรมนําสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนเขตธนบุรีเขาศึกษาดูงาน
ดานการอนุรักษธรรมชาติ ณ หนวยนาวิก
โยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 25
พฤษภาคม 2562 มีผูเขารวมกิจกรรม 45
คน เป็ นเด็กและเยาวชน จํานวน 40 คน
เจาหน าที่ดําเนินการ 5 คน - ทอด
แบบสอบถามความพึงพอใจผูมาเขารวมกิจ
กรรม อยูระหวางการรวบรวมผลการทอด
แบบสอบถาม

(19.1). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

90.000
(รอยละ)

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

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

รอยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนในดานตางๆ และเบิกคาใช
จายสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

86.360
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (คะแนน)

2.000
(คะแนน)

(ไตรมาส 3) - สํารวจจํานวนหลังคาเรือน
ของชุมชนเรียบรอยแลว - ดําเนินการเบิก
จายเงินคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน เป็ นคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ
อาทิเชน การประชุม การจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ การขุดลอกทอระบายน้ํ า การ
รณรงครักษาความสะอาด การจัดซ้ อ
ื วัสดุ
อุปกรณการซอมบํารุงอุปกรณหรือครุภัณฑ
ชุมชน ฯลฯ) เดือนตุลาคม 2561 จํานวน
34 ชุมชน เป็ นเงิน 237,320 บาท, เดือน
ตุลาคม 2561 (ครัง้ ที่ 2) จํานวน 1 ชุมชน
เป็ นเงิน 7,500 บาท, เดือนพฤศจิกายน 2
561 (ครัง้ ที่ 1) จํานวน 13 ชุมชน เป็ นเงิน
90,000 บาท, เดือนพฤศจิกายน 2561
(ครัง้ ที่ 2) จํานวน 19 ชุมชน เป็ นเงิน
134,950 บาท, เดือนธันวาคม 2561 (ครัง้
ที่ 1) จํานวน 18 ชุมชน เป็ นเงิน 121,650
บาท, เดือนธันวาคม 2561 (ครัง้ ที่ 2)
จํานวน 16 ชุมชน เป็ นเงิน 119,075 บาท,
เดือนมกราคม 2562 (ครัง้ ที่ 1) จํานวน 20
ชุมชน เป็ นเงิน 137,150 บาท, เดือน
มกราคม 2562 (ครัง้ ที่ 2) จํานวน 14 ชุม
ชน เป็ นเงิน 102,150 บาท, เดือน
กุมภาพันธ 2562 (ครัง้ ที่ 1) จํานวน 20
ชุมชน เป็ นเงิน 54,200 บาทเดือน
กุมภาพันธ 2562 (ครัง้ ที่ 2) จํานวน 18
ชุมชน เป็ นเงิน 132,625 บาท, เดือน
มีนาคม 2562 (ครัง้ ที่ 1) จํานวน 9 ชุมชน
เป็ นเงิน 54,310 บาท, เดือนมีนาคม 2562
(ครัง้ ที่ 2) จํานวน 21 ชุมชน เป็ นเงิน
147,999.84 บาท, เดือนเมษายน 2562
(ครัง้ ที่ 1) จํานวน 8 ชุมชน เป็ นเงิน
52,500 บาท เดือนเมษายน 2562 (ครัง้ ที่
2) จํานวน 24 ชุมชน เป็ นเงิน 165,766.
03 บาท, เดือนพฤษภาคม 2562 (ครัง้ ที่
1) จํานวน 7 ชุมชน เป็ นเงิน 45,000.-บาท
เรียบรอยแลว

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (คะแนน)

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

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน (มิติที่ 2)
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

23

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.3 รอยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(มิติที่ 2)
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) -ยังไมมีรายการกันเหลื่อมปี
แบบไมมีหนี้ผูกพัน

(21.1). กิจกรรมติดตามเรงรัดการ ฝ ายการคลัง
กอหนี้และการเบิกจายงบประมาณ
เพื่อไมมีรายการ/โครงการตองขอกัน
เงินไวเบิกเหลื่อมปี ตัวชว
ี้ ัด 2.1.3
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -จัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ปรับปรุงบัญชี จัดงบการเงิน
ประจําเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562
2562 พรอมบันทึกบัญชี เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2562 ในสมุดรายวันเงินรับ สมุด
รายวันเงินจาย สมุดรายวันทว
ั ่ ไป บัญชี
แยกประเภท บัญชียอยเงินฝากธนาคาร
บัญชียอยเงินรับฝาก บัญชียอยรายได
กรุงเทพมหานคร ทะเบียนคุมรายไดจาก
เงินงบประมาณ และ บัญชียอยคาใชจาย
จากเงินงบประมาณ

(22.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามการ ฝ ายการคลัง
บันทึกบัญชีใหเป็ นปัจจุบันและจัด
ทํางบการเงินใหครบถวนถูกตองทัน
เวลา ตัวชว
ี้ ัด 2.2
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท
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ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1.3 รอยละของการกันเงินไว
เหลื่อมปี (2.1 รอยละความสําเร็จของการ
ใชจายงบประมาณ) (มิติที่ 2)

6.000
(คะแนน)

กร
ุงเ
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พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

5.000
(คะแนน)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการปรับปรุงแกไข
แบบฟอรม SR1 และ SR2 ที่ไดรับการ
ทักทวงจาก สํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร แลวจัดสงให
สํานักงานตรวจสอบภายใน อีกครัง้ หนึ่ง

(23.1). กิจกรรมติดตามเรงรัดการ
บริหารความเสี่ยงและกาควบคุม
ภายในตัวชว
ี้ ัดตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจําปี  ของสํานักงานเขต
ธนบุรี ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.3
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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24

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1.1 รอยละความสําเร็จของ
การกอหนี้ผูกพัน (2.1 รอยละความสําเร็จ
ของการใชจายงบประมาณ) (มิติที่ 2)
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1.2 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม (2.1
รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประ
มาณ) (มิติที่ 2)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) -ดําเนินการติดตามและเรงรัด
การกอหนี้ผูกพันของทุกสวนราชการที่ได
รับอนุมัติงบประมาณปี 2562 หมวดคาครุ
ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง โดยดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันได 48 รายการ คิดเป็ นรอยละ
100

..

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (คะแนน)

5.000
(คะแนน)

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (คะแนน)

5.200
(คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (คะแนน)

7.000
(คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (คะแนน)

7.000
(คะแนน)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการขออนุมัติเงิน
ประจํางวดที่ 3 ครัง้ ที่ 1 หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ และหมวดรายจายอ่ น
ื  ขอ
อนุมัติเงินประจํางวด รายการกอสรางศูนย
บริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิมไพบูลย
ขอจัดสรรเพื่อชําระหนี้คางชําระใหกับ การ
ไฟฟ านครหลวง รอการอนุมัติจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อติดตงั ้ กลองวงจรปิด CCTV
ของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ขออนุมัติโอน
งบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประ
จํา หมวดคาจางชว
ั ่ คราว และหมวดเงิน
อุดหนุน พรอมตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
หลังจากที่ที่การดําเนินการเบิกจาย
เรียบรอยแลว สงคืนเงินงบประมาณคง
เหลือเขางบกลาง รายการเงินสํารองจาย
ทัว
่ ไป กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น - ควบคุม
ติดตาม เรงรัดทุกสวนราชการใหดําเนิน
การเบิกจายงบประมาณประจําปี  2562
ดําเนินการเบิกจายตงั ้ แตเดือน ตุลาคม –
มิถุนายน 2562 คิดเป็ นรอยละ 60.73

(24.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามการ
กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
ประจําปี  2562 ตัวชว
ี้ ัด 2.1.1
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

(25.1). กิจกรรมติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณประจําปี  2562
ตัวชว
ี้ ัด 2.1.2
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best Service)
(มิติที่ 3)

(26.1). กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ได ฝ ายปกครอง
รับการแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ (มิติที่ 3.1)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1. เสนอโครงการใหสํานักงาน (27.1). โครงการ Best Service
ฝ ายปกครอง
ก.ก. พิจารณาภายในกําหนด เรียบรอย
ของสาํ นักงานเขตธนบุรี (มิติที่ 3.2)
แลว 2. นํ าเสนอโครงการตอคณะกรรมการ ความกา วหน าของงาน :100.00%
ฯ แลวเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561 3. สง
โครงการที่ไดแกไขแลวให ก.ก. เพื่อ
พิจารณาซ้าํ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2
561 4. คณะกรรมการฯ อนุมัติโครงการ
แลว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 4.
1) โครงการฯ รักษาหรือคงไวฯ = โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางเทาถนนอินทร
พิทักษ 4.2) โครงการฯ ประจําปี  2562 =
โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวชุมชน
ยานหิรัญรูจี 5. จัดทําคําสัง่ คณะทํางานฯ
เสนอผูบริหารเขตธนบุรี เรียบรอยแลว 6.
ประชุมคณะทํางานฯ ที่ไดรับการแตงตงั ้
ตามคําสัง่  เรียบรอยแลว 7. จัดตงั ้ เครือ
ขายพัฒนาแหลงทองเที่ยวยานหิรัญรูจี
เรียบรอยแลว 8. สํารวจพ้ น
ื ที่รวมกับ
ชุมชนในพ้ น
ื ที่เพื่อสรางเสนทางการทอง
เที่ยว เรียบรอยแลว 9. จัดทําแผนที่เสน
ทางทองเที่ยว เรียบรอยแลว 10. อยู
ระหวางปรับปรุงพ้ น
ื ที่ และ เสนทางทอง
เที่ยว 11. อยูระหวางจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยว

28

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแกไขเรื่องราวรอง
เรียนระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมีเรื่องราวรอง
เรียนจํานวน 163 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสน
ิ้
จํานวน 154 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 94.48

ม

27

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.1 รอยละความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ (มิติที่ 3)

พ

26

ห

าน

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ (มิติที่ 3)

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (คะแนน)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6.000
(คะแนน)

(ไตรมาส 3) พัฒนาระบบการใหบริการ
(28.1). กิจกรรมพัฒนาระดับความ
ประชาชนดานตางๆใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ พึงพอใจของผูรับบริการ (มิติ 3.3)
ดานเจาหน าที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ขัน
้ ตอนในการใหบริการ ดานการบริการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกของหนวยงาน ดานการปฏิบัติ
งานดานการแกไขปัญหาตางๆ
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ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย
งาน (มิติที่ 4)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1. ศึกษาขอมูล และจัด
ทําแผนงาน 2. จัดสงแผนงานเสนอสํานัก
งาน ก.ก. แลวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2
561 (ฝ ายโยธา ฝ ายเทศกิจ และฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล) 3. จัดสงรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ รอบเดือนมีนาคม
2562 แลว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 4.
จัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการ รอบ
เดือนเมษายน 2562 แลว เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 5. จัดสงรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ รอบเดือนพฤษภาคม 2
562 แลว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 6.
อยูระหวางดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (คะแนน)

7.000
(คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

4.000
(คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

4.000
(คะแนน)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

30

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2.2 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน (4.2 รอยละความ
สําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of Work Life)) (มิติที่ 4)

(29.1). กิจกรรมการดําเนินการตาม ฝ ายปกครอง
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (มิติ
ที่ 4.1)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการเชิญเจาหน าที่
จากศูนยบริการสาธารณสุขที่ 26 และ 27
เขาตรวจวัดคาดัชนีมวลกาย(Body Mass
Index; BMI) ของบุคลากรในสังกัด
เรียบรอยแลว 2. ดําเนินการตรวจวัดคาคา
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI)
ของบุคลากร แลว เมื่อวันที่ 12,19 และ 2
2 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว 3. จัด
ทําเอกสารรายงานผลและหลักฐาน สง
สํานักอนามัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2
561 เรียบรอยแลว 4. เขารวมโครงการ
วัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ ที่สํานัก
อนามัยจัด เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562
เรียบรอยแลว 5. อยุระหวางดําเนิน
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
เขตธนบุรี เชน จัดกิจกรรมออกกําลังกาย
และ จัดทําบอรดประชาสัมพันธความรู
เรื่อง 3อ 2ส

(30.1). กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ฝ ายปกครอง
ของบุคลากรในหนวยงาน (มิติที่ 4.
2.2)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

-

กร
ุงเ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 31 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) -รวบรวมเอกสารจากฝายฯ ที่ (31.1). แผนการดําเนินการดาน
เกี่ยวของเพื่อเตรียมสงสํานักอนามัย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอม ในการทํางานของ
หนวยงาน (มิติ 4.2.1)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดลอม ในการทํางานของ
หนวยงาน (4.2 รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Quality of Work Life)) (มิติที่ 4)

ท

31

ม

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

9/10

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

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

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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