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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความพึงพอใจการใหบริการ ณ ศูนย
บริการราชการฉับไวใสสะอาด (ฺBFC) ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (ระดับมาก
)

4.770
(ระดับมาก)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 เม.ย. ทอด
(2.1). กิจกรรมจัดตงั ้ ศูนยบริหาร
ฝ ายปกครอง
แบบสอบถามผูรับบริการแตละฝาย ระดับ ราชการฉับไวใสสะอาดสํานักงานเขต
ความพึงพอใจ 4.43 พ.ค. ทอด
บางกอกใหญ (BFC)
แบบสอบถามผูรับบริการแตละฝาย 56
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ราย ระดับความพึงพอใจ 4.48 พ.ค. ทอด
แบบสอบถามผูรับบริการแตละฝาย 44
ราย ระดับความพึงพอใจ 4.65 รวม 4.
43+4.48+4.65/3 = 4.52

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 ฝ ายทะเบียน
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25
มิถุนายน 2562 ดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงของอาคารที่ออกเลขรหัส
ประจําบาน จํานวน 29 จุด (36 เลขหมาย)
ฝ ายโยธา ดําเนินการลงจุด เดือนเม.ย. 62
=8 ราย เดือนพ.ค. 62=7 ราย เดือนมิ.ย.
62=14 ราย

(3.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายโยธา
ตําแหนงอาคารที่มีการขออนุญาตกอ
สราง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ไตรมาส 3 1. การพัฒนาขุด
คลอกคูคลอง และปิดทางน้ํ าไหล เป าหมาย
26,333 ม. ผลการดําเนินงานถึงวันที่ 15
มิ.ย. 62 จํานวน 26,333 ม. รอยละ 100
2. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํ า
ซอมแซมฝาบอ เป าหมาย 32,924 ม. ผล
การดําเนินงานถึงวันที่ 15 มิ.ย. 62 จํานว
น 32,924 ม. รอยละ 100 3. ดําเนินการ
พัฒนาคูคลองรวมกับหนวยงานภายนอก
เป าหมาย 4 ครัง้  ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 4 ครัง้

(4.1). พัฒนาคู คลองในพ้ น
ื ที่เขต
บางกอกใหญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(4.3). ขุดลอกคลองวัดประดู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 เม.ย.ไดดําเนิน (1.1). กิจกรรมการออกแบบและจัด ฝ ายปกครอง
การปรับปรุงอาคาร ทางลาด ป าย
ทํารายการของสิ่งอํานวยความ
สัญลักษณ หองน้ํ า ที่จอดรถลิฟทผูสูงอายุ สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
และ คนพิการแลว พ.ค. สงแบบรายงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ผลใหสํานักโยธา เพื่อปรับปรุงถนนและขอ
จัดสรรคงบประมาษ มิ.ย.Check Kist
อาคารสถานที่เป็ นมิตรกับคนพิการ และ ผู
สูงอายุจํานวน 11 ราย

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

1

(3.2). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(4.2). ขุดลอกคลองวัดดีดวด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

าน

มิติท่ี

(4.4). ขุดลอกลํากระโดงซอยศักดิ ์ ฝ ายโยธา
เจริญจากคลองบางกอกใหญถึงบาน
เลขที่ 588
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(4.5). ขุดลอกลํากระโดงหลังภัตตา ฝ ายโยธา
คารแวรซายนจากคลอง
บางกอกใหญถึงบานเลขที่ 173/1
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(4.6). ขุดลอกคลองซอยกิตติกมล ฝ ายโยธา
จากคลองบางกอกใหญถึงบานเลขที่
183/7
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(4.7). ขุดลอกคลองตนตาล(เก
ษจําเริญ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

200.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 1. มีแผนการติด (5.1). การติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง
ตัง้ ไฟฟา จํานวน 60 ดวงซอมแซมไฟฟา ความกาวหน าของงาน :100.00%
จํานวน 180 ดวง รวมทังสิน
้  จํานวน 240
ดวง 2. ดําเนินการติดตงั ้ ไฟฟา จํานวน 3
ดวง ซอมซแมไฟฟา จํานวน 327 ดวง
รวมทงั ้ สน
ิ้  330 ดวง คิดเป็ นรอยละ 137.
50

ฝ ายโยธา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 กลุมเป าหมาย
ประกอบดวย สถานประกอบการจําหนาย
อาหารประเภทตลาด ซูเปอรมาเก็ต มินิมา
รท และรานอาหาร ตองผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังนี้ - สถาน
ประกอบการอาหารทงั ้ หมด 127 ราย ผล
งานที่ทําได 92.91 ผานเกณฑมาตรฐานฯ
118 ราย จาก ทัง้ หมด 127 ราย) - สถาน
ประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 118
ราย

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(6.3). โครงการจางงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารใน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(7.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีปายและภาษีบํารุงทองที่
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรายได

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ประเภทที่สํานักการคลังกําหนด

6.6.6

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

87.270
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
25.00
(Outcome) (รอยละ)

89.570
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด 1. รอย
ละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ 2. รอยละ
ของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(รอยละ)

40.390
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

11

รอยละของจํานวนพ้ น
ื ที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนตนรวงผ้ งึ ที่ไดปลูกในพ้ น
ื ที่เขต
บางกอกใหญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
2.00
(Output) (จํานวนตน
)

279.550
(รอยละ)
4.000
(จํานวนตน)

(ไตรมาส 3) ไตรมาส 3 ยอดจัดเก็บภาษี 3
ประเภท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดน จัดเก็บ
ได 43,486.87 บาท 2. ภาษีบํารุงทองที่จัด
เก็บได 912,506.29 บาท 3. ภาษีปาย จัด
เก็บได 2,625,684 บาท รวมจัดเก็บภาษี
ได 46,560,677.16 คิดเป็ นรอยละ 78.10
ของยอดประมาณการ

(6.2). โครงการจางเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในผัก
สด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(6.4). โครงการ "กรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
สะอาดปลอดภัย"
ประจําปี งบประมาณ 2562
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 ยอดจัดเก็บภาษี (8.1). กิจกรรมการเรงรัดการจัดเก็บ ฝ ายรายได
คางชําระ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอด ภาษีคางชําระ สํานักงานเขตบาง
จัดเก็บภาษีคางชําระ 834,656.60 บาท 2. กอกใหญ
ภาษีบํารุงทองที่ ยอดจัดเก็บภาษีคางชําระ ความกาวหน าของงาน :100.00%
4,526.60 บาท 3. ภาษีปาย ไมมียอดคาง
ชําระ รวม 3 ภาษีจัดเก็บได 839,183.20
บาท คิดเป็ นรอยละ 74.50

(ไตรมาส 3) ไตรมาส 3 -ไดดําเนินการ
รณรงคสงเสริมใหความรูแกประชาชชนคัด
แยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดนําขยะ
มูลฝอยจากแหลงกําเนิดนําขยะรีไซเคิลมา
ใชประโยชนในพ้ น
ื ที่เขตตามบริหารจัดการ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากขอมูล
รานรับซ่ อ
ื ของเกา การนํ ากิ่งไมใบไมมาใช
ประโยชนและการใชประโยชนจากเศษอา
หาร ต.ค.61-มิ.ย.62 6566.84ตัน = 87.
55% ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ตองจัดเก็บ
ไดตามตัวชว
ี้ ัดเจรจาตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจําปี งบประมาณ 2562 เเป า
หมายรอยละ 5 จากฐานปี 2561 มิติที่ 1.1
เป าหมายที่ 1.1.2 เป าประสงค 1.1.2.1
รรรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะ
อันตรายและจัดหน าที่พรอมรถจัดเก็บขยะ
อันตรายทุกอาทิตยื ต.ค.61 - มิ.ย.62
6595 ตัน = 87.00 % แกไขผลการดําเนิน
การเป็ น 9

(9.1). โครงการใหบริการจัดเก็บขยะ ฝ ายรักษาความสะอาด
ชิน
้ ใหญ
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.2). โครงการจัดเก็บขยะอันตราย ฝ ายรักษาความสะอาด
จากแหลงกําเนิดนําสงศูนยหนอง
และสวนสาธารณ
แขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

ผลผลิต
(Output)

พ

6

(4.9). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาด
ฝ ายโยธา
ทองคลอง) คลองวัดทาพระตอจาก
เขื่อนเดิมถึงคลองซอยจรัญสนิทวงศ
1
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ท

1) การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่เสี่ยง
อันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไขปัญหา ในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงฯ 2) รอยละของความสําเร็จในการ
ติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
กําหนด

กร
ุงเ

5

ห

(4.8). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาด
ฝ ายโยธา
ทองคลอง) คลองวัดหงสรัตนาราม
ตอจากของเดิม ตัง้ แตบานเลขที่ 23
ถึงบานเลขที่ 31
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(9.3). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
ขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใชประ และสวนสาธารณ
โยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.4). โครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) ไตรมาส 3 โครงการคาใชจาย (10.1). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายรักษาความสะอาด
ในการบํารุง ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว บํารุงร
 ักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี และสวนสาธารณ
อยูระหวางปลูกและบํารุงรักษาตนไม
เขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) -ไดทําการปลูกตนรวงผ้ งึ ใน (11.1). โครงการขยายพันธุและปลูก ฝ ายรักษาความสะอาด
พื้นที่บริเวณหลักตึกฝายรักษาความสะอาด ตนรวงผ้ งึ
และสวนสาธารณ
และสวนสาธารณะ จํานวน 2 ตน คิดเป็ น ความกาวหน าของงาน :100.00%
100%

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 ผลการสอบ ONET ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดดีดวด
ภาษาไทยไดรอยละ 100 คณิตศาสตรได
รอยละ 81.79 วิทยาศาสตรไดรอยละ 100
วิชาภาษาอังกฤษไดรอยละ 97.39
โรงเรียนวัดทาพระ ภาษาไทยไดรอยละ
100 คณิตศาสตรไดรอยละ 100
วิทยาศาสตรไดรอยละ 100 วิชาภาษา
อังกฤษไดรอยละ 100 โรงเรียนวัดนาค
กลาง ภาษาไทยไดรอยละ 100
คณิตศาสตรไดรอยละ79.25 วิทยาศาสตร
ไดรอยละ 94.86 วิชาภาษาอังกฤษไดรอย
ละ 100 โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี ภาษา
ไทยไดรอยละ 100 คณิตศาสตรไดรอยละ
64.96 วิทยาศาสตรไดรอยละ85.93 วิชา
ภาษาอังกฤษไดรอยละ 97.04 โรงเรียนวัด
ราชสิทธาราม ภาษาไทยไดรอยละ 100
คณิตศาสตรไดรอยละ 89.59 วิทยาศาสตร
ไดรอยละ 89.79 วิชาภาษาอังกฤษไดรอย
ละ100 โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร ภาษา
ไทยไดรอยละ 100 คณิตศาสตรไดรอยละ
85.87 วิทยาศาสตรไดรอยละ99.40 วิชา
ภาษาอังกฤษไดรอยละ 99.55 รวมภาษา
ไทยไดคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน
คณิตศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 83.58
วิทยาศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 95.00 ภาษา
อังกฤษไดคะแนนเฉลี่ย 99.00 1. คะแนน
ความสําเร็จรายวิชา (วิชาละ 2 คะแนน)
คะแนนเต็ม 8 คะแนน ภาษาไทย ได 2
คณิตศาสตรได 1.67 วิทยาศาสตร 1.90
ภาษาอังกฤษ 1.98 รวม 7.55 2.คะแนน
พัฒนาการรายวิชา (วิชาละ 0.5 คะแนน)
คะแนนเต็ม 2 ภาษาไทยได 0.50
คณิตศาสตรได 0.00 วิทยาศาสตรได 0.5
ภาษาอังกฤษได 0.50 รวม 1.50 คะแนน
รวม 10 คะแนน ภาษาไทยได 2.5
คณิตศาสตรได 1.67 วิทยาศาสตรได 2.40
ภาษาอังกฤษได 2.48 คะแนนรวมทุกวิชา
9.05 (ระดับชัน ป. 6) คิดเป็ นรอยละ 90.
50

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(12.1). พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.3). สัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.5). พัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.7). สงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการ
เรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.2). จัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.4). พัฒนาคุณภาพเครือขายโรง ฝ ายการศึกษา
เรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(12.6). ประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.8). สอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

คร

มิติท่ี

(12.9). จางเหมายามดูแลทรัพยสิน ฝ ายการศึกษา
และรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.10). เรียนฟรี เรียนดีอยางมี
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.11). สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด ฝ ายการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.12). วายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอด ฝ ายการศึกษา
ภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(12.14). พิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(12.13). พิธีทบทวนคําปฏิญาณและ ฝ ายการศึกษา
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฝ ายการศึกษา

(12.15). ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.17). ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.16). เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ฝ ายการศึกษา
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ระยะเวลา
(เดือน))

(ระยะเวลา
(เดือน))

(ไตรมาส 3) -

(13.1). กิจกรรมจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2561
สํานักงานเขตบางกอกใหญ (มิติที่
1)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1. จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายใน
กําหนด 2. จัดทํางบการเงินครบถวนถูก
ตอง (.............สํารอง.............)

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

ผลการดําเนิ นงาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 จัดเจาหน าที่เทศ
กิจออกตรวจตรา เฝ าระวังความปลอดภัย
จากอาชญากรรม สภาพแวดลอมของพ้ น
ื ที่
และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน า
โรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม จํานวน 6 จุด โดยดําเนินการ
ตรวจจุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 2
ครัง้ /วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่
รกรางในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโคงยาย
แหง) เดือนเมษายน 2562 จํานวน 60
ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 62
ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 60 ครัง้ 
1.2. จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ํ า)
เดือนเมษายน 2562 จํานวน 60 ครัง้ 
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 62 ครัง้ 
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 60 ครัง้  1.3.
จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 5 (บริเวณคลองวัดเจามูล)
เดือนเมษายน 2562 จํานวน 60 ครัง้ 
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 62 ครัง้ 
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 60 ครัง้  1.4.
จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่วางบริเวณทางเขาชุม
ชน วัดใหมวิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ 2
เดือนเมษายน 2562 จํานวน 60 ครัง้ 
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 62 ครัง้ 
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 60 ครัง้  1.5.
จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางสุด ซอย
พาณิชยการธนบุรี 11 เดือนเมษายน 2562
จํานวน 60 ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562
จํานวน 62 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 60 ครัง้  1.6. จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่
รกรางริมคลองบางกอกใหญบริเวณจุดกลับ
รถใตสะพานเนาวจําเนียร เดือนเมษายน 2
562 จํานวน 60 ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2
562 จํานวน 62 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 60 ครัง้  2. จุดเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยทางถนน จํานวน 4 จุด
(โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน าโรงเรียนวัด
ทาพระ 2.2 หน าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม
2.3 หน าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน า
โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร ดําเนินการ
อํานวยความสะดวกดานการจราจร 2 ครัง้
/วัน/จุด - โรงเรียนวัดทาพระ การดําเนิน
การ เดือนเมษายน 2562 จํานวน - ครัง้ 
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 22 ครัง้ 
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 40 ครัง้ 
(โรงเรียนเปิ ดเรียนตงั ้ แตวันที่ 16 - 31
พฤษภาคม 2562) - โรงเรียนวัดราชสิทธา
ราม การดําเนินการ เดือนเมษายน 2562
จํานวน - ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562
จํานวน 22 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 40 ครัง้  (โรงเรียนเปิ ดเรียนตงั ้ แต
วันที่ 16 -31 พฤษภาคม 2562) โรงเรียนวัดดีดวด การดําเนินการ เดือน
เมษายน 2562 จํานวน - ครัง้  เดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 22 ครัง้  เดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 40 ครัง้  (โรงเรียน
เปิ ดเรียนตงั ้ แตวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม
2562) - โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร การ
ดําเนินการ เดือนเมษายน 2562 จํานวน ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 22
ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 40 ครัง้ 
(โรงเรียนเปิ ดเรียนตงั ้ แตวันที่ 16-31
พฤษภาคม 2562) 4. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตงั ้
กลองวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
1 ครัง้ /วัน/จุด ประกอบดวย 4.1 จุดเสี่ยง
ภัยตอการเกิดอาชญากรรม จํานวน 3 จุด
ดังนี้ 4.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางใน
ซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโคงยายแหง) 4.
1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางสุด ซอย
พาณิชยการธนบุรี 11 4.1.3 จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลองบางกอกใหญ
บริเวณจุดกลับรถใตสะพานเนาวจําเนียร
โดยจัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจสอบประ
สิทธิภาพ การทํางานของกลองวงจรปิด
(CCVT) 1 ครัง้ /วัน/จุด เดือนเมษายน 2
562 จํานวน 30 ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2
562 จํานวน 31 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 30 ครัง้  4.2 จุดเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยทางถนน บริเวณหน าโรงเรียน
จํานวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพา
น องขามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน า
โรงเรียนวัดทาพระ 2.2 หน าโรงเรียนวัด
ราชสิทธาราม 2.3 หน าโรงเรียนวัดดีดวด
2.4 หน าโรงเรียนวัดใหมพิเรนทร โดยจัด
เจาหน าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิ
ภาพ การทํางานของกลองวงจรปิด
(CCVT) 1 ครัง้ /วัน/จุด เดือนเมษายน 2
562 จํานวน 30 ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2
562 จํานวน 31 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 30 ครัง้  5. จัดเจาหน าที่เทศกิจ
ออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถ
ยนต รถจักรยานยนตบนทางเทา บริเวณ
ถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวัง
เดิม ถนนอรุณอมรินทร ถนนจรัญสนิทวงศ
ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี
และถนนรัชดาภิเษก ในพ้ น
ื ที่เขตบางกอก
ใหญ 5.1 ดําเนินการออกตรวจตรากวดขัน
2 ครัง้ /วัน ดังนี้ เดือนเมษายน 2562 จํานว
น 60 ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน
62 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 60
ครัง้  5.2 ผลการดําเนินการจับกุมเปรียบ
เทียบปรับ ดังนี้ เดือนเมษายน 2562 ถนน
เพชรเกษม จํานวน 1 ราย เป็ นเงิน 1,000
บาท ถนนอิสรภาพ จํานวน 1 ราย เป็ นเงิน
1,000 บาท เดือนพฤษภาคม 2562 ถนน
เพชรเกษม จํานวน 11 ราย เป็ นเงิน
11,500 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ จํานวน
51 ราย เป็ นเงิน 60,000 บาท ถนนอิสร
ภาพ จํานวน 4 ราย เป็ นเงิน 4,000 บาท
รวม 66 ราย เป็ นเงิน 75,500 บาท เดือน
มิถุนายน 2562 (วันที่ 1 –16 มิถุนายน 2
562) ถนนเพชรเกษม จํานวน 2 ราย เป็ น
เงิน 2,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ จํานว
น 6 ราย เป็ นเงิน 6,000 บาท รวม 8 ราย
เป็ นเงิน 8,000 บาท 5.3 ดําเนินการ
ทําหนังสือประสานสถานีตํารวจนครบาลใน
พื้นที่เขต เพื่อขอสถิติคดีอาชญากรรมและ
คดีอุบัติเหตุ การจราจร ในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ
ประจําเดือนเมษายน 2562 ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 และประจําเดือน
มิถุนายน 2562 (ซึ่งสํานักเทศกิจไดแจงให
ที่ประชุมทราบในการประชุมชแ
ี้ จงแนวทาง
การดําเนินการตามโครงการบูรณาการ ผล
การดําเนินงานดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 การดําเนิน
การจัดเก็บสถิติคดีอาชญากรรม และคดี
อุบัติเหตุการจราจรที่เกิดข้ น
ึ ในพ้ น
ื ที่เขต
ความรับผิดชอบ โดยใหสํานักงานเขต จัด
ทําหนังสือประสานขอมูลจากสถานี
ตํารวจนครบาลพ้ น
ื ที่ ใหเรียบรอย) 6. การ
ปรับสภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการ เกิด
อาชญากรรมเพื่อลดความลอแหลมตอการ
เกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 6 จุด
6.1 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
อิสรภาพ 23 (บริเวณโคงยายแหง) การ
ดําเนินการปิดลอมพ้ น
ื ที่เรียบรอย (ฝ าย
เทศกิจไดดําเนินการติดปายประชาสัมพันธ
เตือนภัยอาชญากรรม) 6.2 จุดเสี่ยงบริเวณ
พื้นที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 2 (ชุมชน
หลังโรงกรองน้ํ า) การดําเนินการมีการถม
ดินปรับพ้ น
ื ที่ (ฝ ายเทศกิจไดดําเนินการติด
ป ายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม)
6.3 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอย
จรัญสนิทวงศ 5 (บริเวณคลองวัดเจามูล)
การดําเนินการตัดแตงตนไม และทําความ
สะอาดพ้ น
ื ที่ (ฝ ายเทศกิจไดดําเนินการติด
ป ายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม)
6.4 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่วาง บริเวณทาง
เขาชุมชนวัดใหมวิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ
2 การมีปิดลอมพ้ น
ื ที่ (ฝ ายเทศกิจได
ดําเนินการติดปายประชาสัมพันธเตือนภัย
อาชญากรรม) 6.5 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รก
ราง สุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 การมีปิด
ลอมพ้ น
ื ที่ (ฝ ายเทศกิจไดดําเนินการติด
ป ายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม)
6.6 จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่รกรางริมคลอง
บางกอกใหญบริเวณจุดกลับรถใตสะพาน
เนาวจําเนียร การดําเนินการตัดแตงตนไม
และทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ (ฝ ายเทศกิจได
ดําเนินการติดปายประชาสัมพันธเตือนภัย
อาชญากรรม) ดําเนินการประสานการ
ไฟฟ านครหลวงขอติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวาง
บริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
จํานวน 3 จุด ดังนี้ 1) จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่
รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 2 2) จุดเสี่ยง
บริเวณพ้ น
ื ที่รกรางในซอยจรัญสนิทวงศ 5
3) จุดเสี่ยงบริเวณพ้ น
ื ที่วางบริเวณทางเขา
ชุมชนวัดใหมวิเชียร จัดเจาหน าที่เทศกิจ
อํานวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยใหกับประชาชน โดยการบริการ
รับ-สงประชาชนในบริเวณพ้ น
ื ที่หรือเสน
ทางที่มีความลอแหลมตอการเกิดเหตุความ
ไมปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในชวง
เวลากลางคืน ในพ้ น
ื ที่เขตที่กําหนด
จํานวน 2 จุดบริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี
9 และ 11 ระหวางเวลา 21.00 น. - 24.00
น. โดยดําเนินการรายงานผลการดําเนิน
งานตามโครงการ "กลับบานปลอดภัย ไป
กับเทศกิจ" ใหสํานักงานเทศกิจทราบ 2
ครัง้ /เดือน ผลการดําเนินงาน ดังนี้ เดือน
เมษายน 2562 จํานวน 2 ครัง้  เดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 2 ครัง้  เดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 2 ครัง้  รวม 6
ครัง้

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(14.1). โครงการบูรณาการผลการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ฝ ายเทศกิจ

าน

ระดับ

6.6.6

(14.2). โครงการรักษาความสงบ
ฝ ายเทศกิจ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน (ตูเขียว
)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

กลยุทธ

(14.3). โครงการปรับสภาพแวดลอม ฝ ายเทศกิจ
จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.4). โครงการการจัดระเบียบการ ฝ ายเทศกิจ
จอดรถบนทางเทา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ าระวัง
และตรวจตรา

พ

14

ท

มิติท่ี

(14.5). โครงการเทศกิจอาสาพานอง ฝ ายเทศกิจ
ขามถนน/อาสาจราจร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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65.630
(รอยละ)

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการใน
การเขามาใชบริการศูนยบริหารเงินออม
ครอบครัว
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (ระดับมาก
)

รอยละของการใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
แกผูดอยโอกาสที่ย่ น
ื คํารองขอความชวยเห
ลือ

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
/กิจกรรมจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีไทย

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 - จัดกิจกรรม
(17.1). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ครงที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ครอบครัวรักการอาน
สวัสดิการ
ชุมชนวัดดีดวด และกิจกรรมพิเศษ คือ จัด ความกาวหน าของงาน :100.00%
นิทรรศการวันข้ น
ึ ปีใหม และวันมาฆบูชา
จํานวน 3 ครัง้  จัดกิจกรรมครัง้ ที่ 2 วันที่
17 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนสัมพันธ
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 25 พ.ค. 62 ณ บานหนังสือ
วัดทาพระ ครัง้ ที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2
562 ณ บานหนังสือวัดทาพระ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ ตอปี)

6.000
(ครัง้ ตอปี)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (ระดับมาก
)

4.530
(ระดับมาก)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
20

จํานวนหัวขอที่สามารถดําเนินการปรับปรุง
เว็บไซตสํานักงานเขตบางกอกใหญ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(หัวขอ
/เดือน)

97.000
(หัวขอ/เดือน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

21

รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานได
ตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

22

รอยละของการทําบัตรประจําตัวประชาชน
เด็กที่มีอายุครบ 7 ปี

23

รอยละความสําเร็จของโครงการปรับปรุง
ถนน ตรอก ซอย ที่ไดรับอนุมัติงบ
ประมาณประจําปี  พ.ศ.2561

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

90.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ ตอปี)

42.000
(ครัง้ ตอปี)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ /ปี )

24.000
(ครัง้ /ปี )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1,550.00
(จํานวน
ครัง้ /ปี )

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

25

จํานวนครัง้ ของการรณรงคประชาสัมพันธ
ใหความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะ
อยางถูกวิธีตามหลัก 3R และคัดแยกขยะ
อันตรายออกจากขยะทว
ั ่ ไปกอนนําทิง้
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

26

จํานวนครัง้ ของการรายงานผลการดําเนิน
งานตามโครงการ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

27

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ออกกําลังกาย และกีฬาใหกับประชาชนใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

28

รอยละของกลุมเป าหมายที่ไดเขารวมกิจ
กรรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 เดือนเม.ย.62 ระ (16.1). คาใชจายในการสงเสริมการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดับ 4.63 เดือนพ.ค. 62 ระดับ 4.79 เดือน วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการ
มิ.ย. 62 ระดับ 4.60 เฉลี่ย 4.67
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

4.710
(ระดับมาก)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 เปิ ดเวทีเพื่อ
(15.1). คาใชจายในการสนับสนุน
คนหาปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง/จุดออนของ การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชนและโอกาส ในแตละชุมชน ทําได 20 ชุมชน
ชุมชน
ความกา วหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 -เดือนต.ค. 61
ขอทุนประกอบอาชีพ 3 ราย คารักษา
พยาบาล 13 ราย ทุนการศึกษา 2 ราย
รวม 18 ราย -เดือนพ.ย. 61 ขอคารักษา
พยาบาล 7 ราย ทุนการศึกษา 1 ราย รวม
8 ราย -เดือนธ.ค. 61 ขอคารักษาพยาบาล
10 ราย ทุนการศึกษา 1 ราย รวม 11 ราย
ไดรับความชวยเหลือคารักษาฯ แลว 5 ราย
-เดือนม.ค. 62 รับทุนการศึกษา 2 ราย คา
รักษาพยาบาล 8 ราย ทุนประกอบอาชีพ 3
ราย -เดือนก.พ. 62 ขอทุนประกอบอาชีพ
4 ราย คารักษาพยาบาล 8 ราย ทุนการ
ศึกษา 2 ราย รวม 14 ราย -เดือนมี.ค. 62
ขอทุนประกอบอาชีพ 3 ราย คารักษา
พยาบาล 7 ราย รวม 10 ราย รับเงินคา
รักษาพยาบาล 16 ราย ทุนการศึกษา 2
ราย รวมไดรับความชวยเหลือ 36 ราย
จาก 61 เดือนเม.ย. 62 ขอทุนประกอบอา
ชีพ 4 ราย คารักษาพยาบาล 2 ราย ทุน
การศึกษา 1 ราย รวม 7 ราย เดือนพ.ค.
62 รับทุนการศึกษา 2 ราย รับคารักษา
พยาบาล 7 ราย รวม 9 ราย เดือนมิ.ย. 62
ขอทุนประกอบอาชีพ 5 ราย คารักษา
พยาบาล 4 ราย ทุนการศึกษา 1 รายรับทุน
ประกอบอาชีพ 3 ราย คารักษาพยาบาล 3
ราย รวมขอทุน 10 ราย รับทุน 6 ราย

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

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

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) - ไตรมาสที่ 3 โครงการวัน
(19.1). โครงการจด
ั ว
 น
ั ส
 าํ คัญอ
 นุรก
ั ษ ฝ ายปกครอง
สําคัญ เม.ย. กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
วันผูสูงอายุ มีผูเขารวม 350 คน พ.ค.
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เตรียมจัดกิจกรรมแหเทียน ซึ่งจัดเป็ น
กิจกรรมสุดทายเดือน ก.ค. 62 มิ.ย.
เตรียมจัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา ใน
วันที่ 12 ก.ค. 62 อยูระหวางขอจัดสรรคง
บประมาณ
(ไตรมาส 3) - ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 61 (20.1). กิจกรรมปรับปรุงขอมูล
ฝ ายปกครอง
ลงขอมูลขาวประชาสัมพันธ จํานวน 46
เว็บไซตสํานักงานเขตบางกอกใหญ
หัวขอ แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางประจําปี  จํานว ความกาวหน าของงาน :100.00%
น 34 หัวขอ ลงขอมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน
ต.ค. 61 เรียบรอยแลว เดือน พ.ย. 61 ลง
ขอมูลขาวประชาสัมพันธ จํานวน 28 หัว
ขอ แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางประจําปี  จํานวน
67 หัวขอ ลงขอมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน พ
.ย. 61 เรียบรอยแลว เดือน ธ.ค. 61 ลง
ขอมูลขาวประชาสัมพันธ จํานวน 39 หัว
ขอ แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางประจําปี  จํานวน
58 หัวขอ ลงขอมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน
ธ.ค. 61 เรียบรอยแลว - ไตรมาสที่ 2
เดือน ม.ค. 62 ลงขอมูลขาวประชา
สัมพันธ จํานวน 46 หัวขอ แผนการจัดซ้ อ
ื
จัดจางประจําปี  จํานวน 51 หัวขอ ลง
ขอมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ม.ค. 62
เรียบรอยแลว เดือน ก.พ. 62 ลงขอมูล
ขาวประชาสัมพันธ จํานวน 36 หัวขอ
แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางประจําปี  จํานวน 58
หัวขอ ลงขอมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน ก.พ.
62 เรียบรอยแลว เดือน มี.ค. 62 ลงขอมูล
ขาวประชาสัมพันธ จํานวน 35 หัวขอ
แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางประจําปี  จํานวน 66
หัวขอ ลงขอมูลปฏิทินกิจกรรมเดือน มี.ค.
62 -ไตรมาสที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงขอมูล
เว็บไซต ดําเนินการ เม.ย. 62 ประชา
สัมพันธ 39 เรื่อง , จัดซ้ อ
ื จัดจาง 58 เรื่อง
, ลงขอมูลปฏิทินกิจกรรมเรียบรอยแลว พ.
ค. 62 ประชาสัมพันธ 39 เรื่อง , จัดซ้ อ
ื จัด
จาง 73 เรื่อง , ลงขอมูลปฏิทินกิจกรรม
เรียบรอยแลว มิ.ย. 62 ประชาสัมพันธ 45
เรื่อง , จัดซ้ อ
ื จัดจาง 89 เรื่อง , ลงขอมูล
ปฏิทินกิจกรรมเรียบรอยแลว รวมเฉลี่ย
หัวขอที่ไดทําการปรับปรุงขอมูล จํานวน
100 หัวขอ

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 1.โครงการ
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน เม.ย. = ดําเนินการได 50%
พ.ค. = ดําเนินการได 60% มิ.ย. = ดําเนิน
การได 70% สรุปดําเนินการไตรมาสที่ 3 =
50+60+70/3 = 60% 2.โครงการอาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยยาเสพติด เม
.ย. = ดําเนินการได 50% พ.ค. = ดําเนิน
การได 60% มิ.ย. = ดําเนินการได 70%
สรุปดําเนินการไตรมาสที่ 3 =
50+60+70/3 = 60% รวม 2 โครงการ
60%+60%/2 = 60%

(21.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 1. โครงการ
ปรับปรุงสะดานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลัง
โรงเรียนเสสะเวช ดําเนินการแลวเสร็จ คิด
เป็ นรอยละ 100 2. โครงการกอสรางราว
เหล็กกันตกสะพาน ค.ส.ล. ริมคลองตน
ตาล ดําเนินแารแลวเสร็จ คิดเป็ นรอยละ
100 3. คาใชจายในการซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ดําเนินการสํารวจ
พื้นที่พบความชํารุด จํานวน 9 แหง มีราย
ละเอียดดังนี้ - ดําเนินการแลวเสร็จ-เบิก
จาย จํานวน 6 รายการ - อยูระหวางตรวจ
รับงาน จํานวน 2 รายการ - ลงนามสัญญา
จาง จํานวน 1 รายการ

(23.1). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ
สาธารณะประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 เขาดําเนิน
กิจกรรมปองกันไขเลือดออก ในกลุมเป า
หมาย 4 กิจกรรม ไดแก 1. มีการสํารวจ
และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายเป็ น
ประจําทุกเดือน 2. มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธในชุมชน 3. มีการปรับ
สภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเป็ น
แหลงแพรโรค 4. ชุมชนที่มีผูปวยไดรับ
การควบคุมโรคภายใน 24 ชัว
่ โมง ภาย
หลังไดรับการแจงขาว

(24.1). โครงการกรุงเทพเขตปลอด ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ยุงลาย
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(21.2). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 เด็กที่มีอายุครบ (22.1). โครงการ "พานอง 7 ปี 
7 ปี  มาทําบัตรฯ ตัง้ แตเริ่มโครงการ
ทําบัตรไมมีคาใชจาย"
(ธันวาคม 2561-25 มิถุนายน 2562)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
จํานวน 142 ราย กลุมเป าหมาย 170 ราย

ฝ ายทะเบียน

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 1 = 9 ครัง้ 
ไตรมาสที่ 2 = 11ครัง้  ไตรมาสที่ 3 =11
ครัง้  วันที่ 6 เม.ย.62 ชุมชนหลังโรงเรียน
เสสะเวช วันที่ 19 เม.ย.62 ชุมชนจําเนียร
สุข3 วันที่ 26 เม.ย.62 ชุมชนวัดนาคกลาง
วันที่ 10 พ.ค.62 ชุมชนโคงกระเทียม วัน
ที่ 17 พ.ค.62 ชุมชนสัมพันธ วันที่ 24 พ.
ค.62 ชุมชนวัดประดูฉิมพลี วันที่ 31 พ.ค.
62 ชุมชนขางโรงเรียนพณิชยการธนบุรี
วันที่ 8 มิ.ย.62 ชุมชนหลังโรงเคลือ วันที่
15 มิ.ย.62 ชุมชนวัดดีดวด วันที่ 21 มิ.ย.
62 ชุมชนวัดประดูฉิมพลี วันที่ 28 มิ.ย.62
ชุมชนลานมะขาม-บานหมอ - รวมทงั ้ หมด
31 ครัง้

(21.3). โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อ
ปพร) หลักสูตรทบทวน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(23.2). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค. ฝ ายโยธา
ส.ล.ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช
จากบานเลขที่ 205/18 ถึงบานเลขที่
177/3
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(23.3). สรางราวเหล็กกันตก
สะพานทางเดิน ค.ส.ล.ริมคลองตน
ตาล จากบานเลขที่ 1274 ถึงบาน
เลขที่ 1066
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(25.1). โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูแก
ประชาชนคัดแยกขยะอยางถูกวิธี
ตามหลัก 3R
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 จัดเจาหน าที่
(26.1). โครงการกลับบานปลอดภัย ฝ ายเทศกิจ
เทศกิจอํานวยความสะดวกและดูแลความ ไปกับเทศกิจ
ปลอดภัยใหกับประชาชน โดยการบริการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
รับ-สง ประชาชนในบริเวณพ้ น
ื ที่หรือเสน
ทางที่มีความลอแหลมตอการเกิดเหตุ
ความไมปลอดภัยาการสัญจรในชวงเวลา
กลางคืน ในพ้ น
ื ที่เขตกําหนด จํานวน 2 จุด
บริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11
ระหวางเวลา 21.00 น. - 24.00 น. โดย
ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี่
"กลับบานปลอดภัย ไปกับเทศกิจ"ใหสํานัก
เทศกิจทราบ 2ครงั ้ /เดือน ผลการดําเนินงา
น ดังนี่ 1. เดือนเมษายน 2562 จํานวน 2
ครัง่  2. เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 2
ครัง้  3. เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 2
ครัง้  รวม 6 ครัง้

1.000
(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 เดือนต.ค. 61 จัด
(จํานวนครัง้ /ปี ) กิจกรรม 189 ครัง้  เดือนพ.ย. 61 จัดกิจกร
รม 169 ครัง้  เดือนธ.ค. 61 จัดกิจกรรม
166 ครัง้  รวม 524 ครัง้  เดือนม.ค. 62 จัด
กิจกรรม 175 ครัง้  เดือนก.พ. 62 จัดกิจกร
รม 155 ครัง้  เดือนมี.ค. 62 จัดกิจกรรม
168 ครัง้  เดือนเม.ย. 62 จัดกิจกรรม 142
ครัง้  เดือนพ.ค. 62 จัดกิจกรรม 174 ครัง้ 
เดือนมิ.ย. 62 จัดกิจกรรม 161 รวม
ไตรมาส 2 จํานวน 377 ครัง้  รวม 3 ไตร
มาส =1,499 ครัง้
100.000
(รอยละ)

คร

ผลงานลาสุด

50.00
(รอยละ)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

17

ระดับ

6.6.6

ม

16

กลยุทธ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

ท

15

กร
ุงเ

มิติท่ี

(27.1). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

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

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3- จัดกิจกรรมเผย (28.1). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
แพรภูมิปัญญาดานการทําขนมจากชุมชน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
หลังโรงเรียนเสสะเวช มีผูเขารวมกิจกรรม ความกาวหน าของงาน :100.00%
50 คน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 คิดเป็ นรอย
ละ 100

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (ระดับมาก
)

4.690
(ระดับมาก)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ
คะแนน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

32

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

33

มิติที่ 2 (2.1)รอยละความสําเร็จของการใช
จายงบประมาณ 2.1.1 รอยละความสําเร็จ
ของการกอหนี้ผูกพัน 2.1.2 รอยละความ
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพ
รวม 2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื
มปี
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

34

มิติที่ 3 (3.1) รอยละความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

35

36

มิติที่ 3 (3.3) ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 3 (3.2) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

มิติที่ 4 (4.1) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย
งาน

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
38

มิติที่ 4 (4.2.2) รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

39

มิติที่ 4 (4.2.1) รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 39 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(29.1). คาใชจายในการอบรม
วิชาชีพเสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 -จัดกิจกรรม
(30.1). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ศึกษาดูงาน "วัยใส หัวใจคุณธรรม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการ
น อมนํ าเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 22 ธ. มหานคร
ค. 61 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูเขา ความกาวหน าของงาน :100.00%
รวมจํานวน 50 คน คิดเป็ น 4.69 ระดับ
มากที่สุด
(ไตรมาส 3) ไตรมาส 3 จัดทํางบการเบิก (31.1). การบันทึกรายการบัญชีและ ฝ ายการคลัง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน (งบ จัดทาํ งบการเงินสํานักงานเขต
ดุล) งานแสดงผลการดําเนินงานทางการ บางกอกใหญ (มิติที่ 2 (2.2.1))
เงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ ความกาวหน าของงาน :100.00%
งบการเงิน งบทดลอง ประจําปี 2561 สง
กองบัญชี สํานักการคลัง ตามหนังสือที่
กท5708/7231 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2
561 และสงผูอํานวยการสํานักงานตรวจ
สอบภายใน ตามหนังสือที่ กท5708/7233
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และสงผู
วาการตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือที่
กท5708/7234 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2
561 ภายในเวลาที่กําหนด
(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 1. จัดทําคําสัง่
แตงตงั ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงาน 3. จัดทําแบบฟอรม SR1
และ SR2 สงสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตามหนังสือสํานักงานเขตบางกอกใหญ ที่
กท5708/7371 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2
561

(32.1). การจัดทําระบบบริหารความ ฝ ายการคลัง
เสี่ยงและการควบคุมภายในของ
สํานักงานเขตบางกอกใหญ (มิติที่ 2
(2.3))
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 การกอหนี้ผูกพัน (33.1). การติดตามและเรงรัดการ
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ณ เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 1.ดําเนินจัดซ้ อ
ื
ปฏิบัติการที่กําหนด (มิติที่2 (2.1))
จัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทว
ั ่ ไป
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(กรณี e-market) วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ
เจาะจง 34 รายการ ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  32
รายการ คิดเป็ นรอยละ 93.75% 2. ดําเนิน
การจัดซ้ อ
ื จัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว
่ ไป (กรณี e-bidding) 7 รรายการ
ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  7 รายการ คิดเป็ น
100% 3. เงินกันเหลื่อมปี 61 (แบบไมมี
หนี้ผูกพัน) ไมมีรายการกันเงินเหล่ อ
ื ปี 61
แบบไมมีหนี้ผูกพัน 2.1.2 รอยละความ
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพ
รวม ดําเนินการเบิกจายงบประมาณราย
จายประจําปี  2562 รวม 5 หมวดรายจาย
ไดแก หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจายอ่ น
ื  ณ วันที่ 25
มิถุนายน 2562 จํานวน 50,307,810.37
คิดเป็ นรอยละ 11.77 คิดเป าหมาย รอยละ
28 คิดเป็ นคะแนนได 3 คะแนน 2. การ
เบิกจายงบประมาณ ณ สิน
้ ไตรมาสที 2
จํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปี ที่
เบิกจาย เป็ นเงิน 26,612,680.20 งบ
ประมาณรายจายประจําปี หลังปรับโอน
เป็ นเงิน 82,218,380 บาท คิดเป็ นรอยละ
32.37 คาเป าหมาย 50 คิดเป็ น 4 คะแนน
3. การเบิกจายงบประมาณ ณ สิน
้ ไตรมาส
ที่ 3 จํานวนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี ที่เบิกจาย เป็ นเงิน 41,131,235.
05 บาท งบประมาณรายจายประจําปี หลัง
ปรับโอน เป็ นเงิน 82,533,889 บาท คิด
เป็ นรอยละ 49.84 คาเป าหมาย รอยละ 74
คิดเป็ นคะแนนได 3 คะแนน 4. การเบิก
จายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2
562 จํานวนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี ที่เบิกจาย เป็ นเงิน 60,236,556.
82 บาท งบประมาณรายจายประจําปี หลัง
ปรับโอน เป็ นเงิน 61,031,225 บาท คิด
เป็ น รอยละ 98.70 คิดเป็ น 6 คะแนน 2.
ดําเนินการเบิกจายเงินงบกลางทุกประเภท
ที่ไดรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 25692 จํานวนเงิน
งบกลางที่เบิกจายจริงสะสม เป็ นเงิน 2
1,623,568 บาท งบประมาณงบกลางที่ได
รับจัดสรร เป็ นเงิน 21,623,568 คิดเป็ น
รอยละ 100 คิดเป็ นคะแนนได 7 คะแนน
3+4+4+3+6+7/5=4.600 คะแนน 2.1.3
งบประมาณรายจายประจําปี  2560 ณ วันที่
25 ธันวาคม ไมมีกันไวเบิกเหลื่อมปี รอย
ละ 100

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 เม.ย. = รอง
(34.1). การแกไขปัญหาเรื่องรอง
ทุกข 20 เรื่อง คิดเป็ น 100 % ดําเนินการ เรียนอยางมีประสิทธิภาพ (มิติที่ 3
เสร็จสน
ิ้  16 เรื่อง คิดเป็ น 80% อยูระหวาง (3.1))
ดําเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็ น 20% พ.ค. = ความกาวหน าของงาน :100.00%
รองทุกข 29 เรื่อง คิดเป็ น 100 % ดําเนิน
การเสร็จสน
ิ้  25 เรื่อง คิดเป็ น 85.21% อยู
ระหวางดําเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็ น 13.
79% มิ.ย.= รองทุกข 36 เรื่อง คิดเป็ น
100 % ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  35 เรื่อง คิด
เป็ น 97.22% อยูระหวางดําเนินการ 1
เรื่อง คิดเป็ น 2.78 %

ฝ ายการคลัง

ฝ ายปกครอง

4.530
(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 เมย. เตรียม
(35.1). กิจกรรมการประเมินผล
ฝ ายปกครอง
(ระดับคะแนน) การประเมินครัง้ ที่ 2 จากนิดา พ.ค. รอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (มิติที่
หนังสือจากนิดา เพื่อรับการประเมินครัง้ ที่ 3 (3.3))
2 มิ.ย. รับการประเมินครัง้ ที่ 2 จากนิดา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และรอผลประเมิน

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

37

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 1.จัดกิจกรรม
อบรมวิชาชีพตนไมมงคล วันที่ 19-20 ม.
ค.362 2.วิชานาฬิกาสน วันที่ 26-28 ม.ค
62 3.วิชาตะกราสาน 2-3 มิ.ย.62 4. วิชา
กระเป ารูปสตอรเบอรี่ วันที่ 9-10 ก.พ.62
5.วิชาเพนท วันที่ 16-17 ก.พ.62

คร

มิติที่ 2 (2.2) ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน

ผลงานลาสุด

80.00
(รอยละ)

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ระดับ

6.6.6

(ไตรมาส 3) -ไตรมาส 3 (Best Service)
รักษารอบ โครงการเพิ่มชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนผาน Line@ (ฺBest
Service) รักษารอบ (รอยละ 60) - เดือน
เมษายน 62 เรื่องรองเรียน ไมมี - เดือน
พฤษภาคม 62 เรื่องรองเรียน ไมมี - เดือน
มิถุนายน 62 เรื่องรองเรียน ไมมี โครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ประจําปี  2562 รอยละ 92.50 1. ผลิต
นํ้ าหมักชีวภาพจากขยะที่คัดแยกจากตลาด
ทัง้  4 ตลาด จํานวน 2,000 บาทขวดตอ
เดือน 2. ผูคาในตลาดไมมีการแจกจายถุง
พลาสติกหูหว
ิ้ และกลองโฟมในตลาดทงั ้  4
ตลาด ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จํานว
น 10 ราย จาก 44 ราย 3. ตลาดที่เขารวม
โครงการ ผานเกณฑตลาดสะอาดได
มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับทอง จํานว
น 0 แหง จาก 4 แหง ** 3 ** 92.50

(36.1). โครงการเพิ่มชองทางการรับ ฝ ายปกครอง
เรื่องรองเรียนผาน Line@ (best
service)(รักษารอบ) มิติที่ 3(3.2)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(36.2). โครงการตลาดรักษสิ่งแวด
ลอม ณ บางกอกใหญ (Best
Service)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 รายละเอียดการ (37.1). กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
สงรายงานใหสํานักงาน ก.ก. เมย.62 สง เพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
รายงานฝายโยธา ฝ ายเทศกิจ และฝาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
รักษาความสะอาด ครัง้ ที่ 1 เดือน มี.ค 62 หนวยงาน (มิติที่ 4 (4.1))
พ.ค.62 สงรายงานฝายโยธา ฝ ายเทศกิจ ความกาวหน าของงาน :100.00%
และฝายรักษาความสะอาด ครัง้ ที่ 2 เดือน
เม.ย. 62 มิ.ย.62 สงรายงานฝายโยธา
ฝ ายเทศกิจ และฝายรักษาความสะอาด
ครัง้ ที่ 3 เดือน พ.ค. 62

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ฝ ายปกครอง

ม

31

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

พ

30

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของจํานวนผูเขารับการฝึกอาชีพ
ผานการประเมินตามมาตรฐานที่วิทยากร
กําหนด

ท

29

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 เม.ย.= จัด
(38.1). กิจกรรม/โครงการสราง
กิจกรรมเตนแอโรบิควันเวลา 10.00น.
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวย
และ 14.00 น. วันพุธ เวลา 15.30 น. วัน งาน ( มิติที่ 4 (4.2.2))
อังคาร-วันพฤหัสบดี กิจกรรมโยคะ 16.00 ความกาวหน าของงาน :100.00%
น. พ.ค.- มิ.ย. = จัดกิจกรรมเตนแอโรบิค
วันเวลา 10.00น. และ 14.00 น. วันพุธ
เวลา 15.30 น. วันอังคาร-วันพฤหัสบดี
กิจกรรมโยคะ 16.00 น.

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 เมย. คิดขอ
(39.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน พ.ค.-มิ.ย.ทําตาม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ขาภิบาล
ขอปฏิบัติในแตละฝาย เพื่อลดการเกิด
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
อุบัติเหตุในการทํางาน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

าน

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

ม

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6/6

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

