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

4

5

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

..

ผลผลิต
(Output)

3.00
(จํานวน)

5.000
(จํานวน)

(ไตรมาส 3) 1 อาสาสมัครเขารวมกิจกรรม
วันลอยกระทง 2. รวมกิจกรรมรณรงค 7
วันอันตรายชวงเทศกาลปีใหม 3. เดิน
รณรงคในชุมชนกองขยะ วัดวงษลาภาราม
ชุมชนรักเจริญ

(1.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
กรุงเทพหมานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ลงนามสัญญาแลว

(2.1). ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขต ฝ ายปกครอง
หนองแขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการลงจุดของอาคาร
ที่มีการออกเลขหมายประจําบาน
ประจําเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 2. รายงาน
สํานักผังเมืองทราบ

(3.1). โครงการลงจุดแสดงตําแหนง ฝ ายทะเบียน
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่เสี่ยงอัต
รายและจัดทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ า
แสงสวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(แผน)

100.000
(แผน)

(4.1). โครงการแผนการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัย/ที่มีขอมูลครบถวนและจัด
สงภายในกําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

305.330
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สงแผนการติดตงั ้ ไฟฟ าและ
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางประจําปี  2562 ให
สํานักการโยธาเรียบรอยแลว ตามหนังสือ
ที่ กท 6103/7000 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2
561 (แผนติดตงั ้  จํานวน 25 ดวง แผน
ซอมแซม จํานวน 125 ดวง)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด (มิติ
ที่ ๑ ตัวชว
ี้ ัดที่ 2)

(5.1). โครงการความสําเร็จในการ
ติดตงั ้ ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางใน
พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายใน
พื้นที่เขตหนองแขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของงานปรับปรุงถนน ซอย ในพ้ น
ื ที่
ไดทําการปรับปรุงเสร็จสน
ิ้ ภายในกําหน
ด(ผลผลิต)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร
ระดับดี(ผลลัพธ) (ตัวชว
ี้ ัดบูรณาการ)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) รวมตงั ้ แตเดือน ต.ค.- มิ.ย.
62 ติดตงั ้ ตามแผน 18 ดวง ซอมแซม 294
ดวงรวมทงั ้ สน
ิ้  312 ดวง คิดเป็ นรอยละ 2
08

..

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

คร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

ผลการดําเนิ นงาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

ห

3

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

(ไตรมาส 3) เตรียมการปองปัญหาน้ํ าทวม
ประจําปี  2562 (การทําคามสะอาดทอ
ระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่เขตหนองแขม) ดําเนิน
การลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ า จํานว
น 66 รายการ โดยแบงเป็ นใชแรงงานเขต
60 รายการ ดําเนินการแลว 48 รายการ
จางเหมา 6 รายการ (ดําเนินการเสร็จสน
ิ้
แลว) เตรียมการปองปัญหาน้ํ าทวม
ประจําปี  2562 (การขุดลอกคู-คลอง และ
เปิ ดทางน้ํ าไหล) ดําเนินการขุดลอกคูคลอง และเปิ ดทางน้ํ าไหล จํานวน 13 ราย
การ ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ แลว

พ

2

จํานวนกิจกรรมที่อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติดไดดําเนินการหรือมีสวนรวมดําเนินการ
ตอปี

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

(6.1). เตรียมการปองปัญหาน้ํ าทวม ฝ ายโยธา
ประจําปี  2562 (การทําคามสะอาด
ทอระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่เขตหนองแขม)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(6.2). เตรียมการปองปัญหาน้ํ าทวม ฝ ายโยธา
ประจําปี  2562 (การขุดลอกคู-คลอง
และเปิ ดทางน้ํ าไหล)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(ไตรมาส 3) 1.ปรับปรุงซอยแยกซอยทวี
วัฒนา 1 แยก 3 อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา คิดเป็ นเนื้อ
งานตามสัญญา ได 30% 2. ปรับปรุงซอย
แยมผกา 1 จากถนนบางบอน 4 ถึงคลอง
หมื่นแชม อยูระหวางขน
ั ้ ตอน..อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 27
มีนาคม 2562)คิดเป็ นเนื้องานตามสัญญา
ได 50% 3.ปรับปรุงซอยทรัพยวัชระ
(ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ แลว) 4.ปรับปรุงซอย
เพชรเกษม 108 แยก 1 จากบริษท
ั  ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ถึงสุดเขตทางสาธารณะ
(ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ แลว)

(7.1). ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 108 ฝ ายโยธา
แยก 1 จากบริษท
ั  ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ถึงสุดเขตทางสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) ตรวจประเมินสถานประกอบ
การอาหารกลุมเป าหมาย สุมเก็บตัวอยาง
อาหารตรวจคุณภาพ จัดการทดสอบความรู
ดานสุขาภิบาลอาหารในพ้ น
ื ที่เขตหนอง
แขม ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562

(7.2). ปรับปรุงซอยแยมผกา 1 จาก ฝ ายโยธา
ถนนบางบอน 4 ถึงคลองหมื่นแชม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(7.3). ปรับปรุงซอยแยกซอยทวี
วัฒนา 1 แยก 3
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

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

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(7.4). ปรับปรุงซอยทรัพยวัชระ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(8.2). กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขา
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ภิบาล สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอด ขาภิบาล
ภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2561

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

ขนาดพ้ น
ื ที่ซ่ งึ ถูกนําไปพัฒนาเป็ นพ้ น
ื ที่สี
เขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวน
หยอมเพิ่มข้ น
ึ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

114.230
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ประชาสัมพันธใหความรู ควา (9.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน ฝ ายรายได
มเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแก
การจัดเก็บภาษี
ประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตหนองแขม ทําให - ความกาวหน าของงาน :100.00%
สามารถจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท(ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และ
ภาษีปาย) ได 102,714,417.18 บาท คิด
เป็ นรอยละ 83.44 ของประมาณการที่
กรุงเทพมหานครกําหนด - สามารถ
ติดตามและจัดเก็บภาษีคางชําระทงั ้  3 ประ
เภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ และภาษีปาย) ได 503,803.09
บาท คิดเป็ นรอยละ 52.61 ของยอดคาง
ชําระ

(ไตรมาส 3) กิจกรรมคัดแยกกิ่งไมใบไม
ไปใชประโยชนในพ้ น
ื ที่หรือสงโรงงานหมัก
ป ุย 26/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ดําเนินการบดยอยกิ่งไมใบไมเพื่อทําป ุย
หมักใชประโยชนในพ้ น
ื ที่เขตและสง
โรงงานหมักปุย ไดปริมาณ 540 ตัน
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนิน
การบดยอยกิ่งไมใบไมเพื่อทําป ุยหมักใช
ประโยชนในพ้ น
ื ที่เขตและสงโรงงานหมัก
ป ุย ไดปริมาณ 516 ตัน 28/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการบดยอยกิ่งไม
ใบไมเพื่อทําป ุยหมักใชประโยชนในพ้ น
ื ที่
เขตและสงโรงงานหมักปุยไดปริมาณ 520
ตัน โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน 2
9/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สาธิตการ
ทํานํ้ าหมักขยะชุมชนแยมผกา และเท
นํ้ าหมักในคลองหมื่นแชมรวมกับชุมชน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 / นํ้ านํ้ าหมัก
มาใชกับหองนํ้ าในสํานักงานเขต และลาง
จุดพักขยะ 26/6/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...นํานํ้ าขยะหอมเทลงในคลองภาษีเจ
ริญ ในกิจกรรมการรณค ไมทงิ้ ขยะลง
แมน้ํ าลําคลอง และไดดําเนินการจัดซ้ อ
ื
วัสดุอุปกรณในการทํานํ้ าขยะหอม

(10.1). กิจกรรมคัดแยกกิ่งไมใบไม ฝ ายรักษาความสะอาด
ไปใชประโยชนในพ้ น
ื ที่หรือสง
และสวนสาธารณ
โรงงานหมักปุย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(10.2). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
ขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใชประ และสวนสาธารณ
โยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
(11.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 26/4/2562 : การจด
ั เก็บมูลฝอยอันตราย
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการจัดเก็บ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
มูลฝอยอันตรายจากบานเรือนประชาชน
ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล
สถานศึกษา สถานีบริการน้ํ ามัน ไดปริมาณ
1,770 กิโลกรัม 31/5/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอน...ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายจากบานเรือนประชาชน ชุมชน
สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถาน
ศึกษา สถานีบริการน้ํ ามัน ไดปริมาณ 640
กิโลกรัม 28/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน.
..ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจาก
บานเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบ
การ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานี
บริการน้ํ ามัน ไดปริมาณ 760 กก.

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

11

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

าน

10

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

กลยุทธ

ม

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -โครงการคาใชจายในการ
บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
6/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การได
ผรู บ
ั จ
 า ง และจด
ั ส
 ง ต
 น
 ไมแ
 ละวส
ั ดุอ
 ป
ุ ก
 รณ
30/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การ
ดําเนินการปลูกตนไมตามแผนและแบบที่
ไดกําหนดไว 28/6/2562 : ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(12.1). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายรักษาความสะอาด
บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี และสวนสาธารณ
เขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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13

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

86.400
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. ระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่
6 - คะแนนความสําเร็จรายวิชา = 7.60
(ภาษาไทย=2.00 คณิตศาสตร=1.71
วิทยาศาสตร=1.90 อังกฤษ 1.99) คะแนนพัฒนาการรายวิชา = 1.00 ( ภาษา
ไทย=0.50 คณิตศาสตร=0.00 วิทยา
ศาสตร=0.00 อังกฤษ 0.50) รวมคะแนน
ระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 = 8.60
คะแนน 2. ระดับชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนความสําเร็จรายวิชา = 7.68 (ภาษา
ไทย=2.00 คณิตศาสตร=1.92 วิทยา
ศาสตร=1.87 อังกฤษ 1.88) - คะแนน
พัฒนาการรายวิชา = 1.00 ( ภาษาไทย=0.
50 คณิตศาสตร=0.50 วิทยาศาสตร=0.00
อังกฤษ 0.00) รวมคะแนนระดับชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 = 8.68 คะแนน *
คะแนนรวมของเขตหนองแขม (เต็ม 10
คะแนน) = 8.64 คิดเป็ นรอยละ 86.40

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(13.1). ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนอง
แขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.3). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

(13.2). ปรับปรุงโรงเรียนบานขุน
ประเทศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.4). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

ฝ ายการศึกษา

(13.8). คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

ฝ ายการศึกษา

ห

(13.7). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(13.9). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.10). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

พ

(13.11). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.12). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

(13.13). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
สรางศักยภาพของเด็กและเยาวชน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.14). คาใชจายตามโครงการ
เรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.16). คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.18). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.15). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.17). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.19). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.20). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการเทศกิจอาสา
จราจร/พานองขามถนน เดือน เมษายน
อยูระหวางปิดภาคเรียน ไมมีผลการดําเนิน
การ เดือน พฤษาคม จัดเจาหน าที่อํานวย
ความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน าที่
2 ครัง้ /วัน/จุด รวม 22 ครัง้ /เดือน/จุด รวม
ปฏิบัติ 5 จุด 110 ครัง้ /เดือน เดือน มิถุน
ายน จัดเจาหน าที่อํานวยความสะดวกการ
จราจร 5 จุด ปฏิบัติหน าที่ 2 ครัง้ /วัน/จุด
รวม 38 ครัง้ /เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด
190 ครัง้ /เดือน 2. โครงการตรวจพ้ น
ื ที่
เสี่ยง เดือนเมษายน ...จัดเจาหน าที่ตรวจ
จุดพ้ น
ื ที่เสี่ยงจํานวน 13 จุด ปฏิบัติหน าที่
ตรวจ 2 ครัง้ /วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด
780 ครัง้ /เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติด
กลองวงจรปิ ดจํานวน 6 จุด ตรวจวันละ 2
ครัง้ /วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครัง้
/เดิอน เดือนพฤษภาคม ...จัดเจาหน าที่
ตรวจจุดพ้ น
ื ที่เสี่ยงจํานวน 13 จุด ปฏิบัติ
หน าที่ตรวจ 2 ครัง้ /วัน/จุด ตรวจรวม 13
จุด 806 ครัง้ /เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติด
กลองวงจรปิ ดจํานวน 6 จุด ตรวจวันละ 2
ครัง้ /วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครัง้
/เดิอน เดือน มิถุนายน...จัดเจาหน าที่ตรวจ
จุดพ้ น
ื ที่เสี่ยงจํานวน 13 จุด ปฏิบัติหน าที่
ตรวจ 2 ครัง้ /วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด
780 ครัง้ /เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติด
กลองวงจรปิ ดจํานวน 6 จุด ตรวจวันละ 2
ครัง้ /วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครัง้
/เดิอน 3. โครงการกวดขันผูจอดหรือขับขี่
รถยนต รถจักรยานยนตบนทางเทาและใน
ที่สาธารณะ เดือน เมษายน เปรียบเทียบ
ปรับดําเนินคดีจํานวน 7 ราย ปรับเป็ นเงิน
6,500 บาท เดือน พฤษภาคม เปรียบ
เทียบปรับดําเนินคดีจํานวน 13 ราย ปรับ
เป็ นเงิน 11,500 บาท เดือน มิถุนายน
เปรียบเทียบปรับดําเนินคดีจํานวน 11 ราย
ปรับเป็ นเงิน 11,000 บาท 4.โครงการกลับ
บานปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน เมษายน
บริการรับสงประชาชน จํานวน 2 จุด ซอย
เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวี
วัฒนา จํานวน 105 ราย เดือน พฤษภาคม
บริการรับสงประชาชน จํานวน 2 จุด ซอย
เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวี
วัฒนา จํานวน 123 ราย เดือน มิถุนายน
บริการรับสงประชาชน จํานวน 2 จุด ซอย
เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวี
วัฒนา จํานวน 131 ราย

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(14.1). โครงการเทศกิจอาสาจราจร ฝ ายเทศกิจ
/พานองขามถนน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.2). โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสียง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

คร

ระดับ

(14.3). โครงการกวดขันผูจอดหรือ ฝ ายเทศกิจ
ขับขี่ รถยนต รถจักรยานตบน
ทางเทาและในที่สาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ าระวัง
และตรวจตรา

กลยุทธ

าน

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

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

16

จํานวนครัง้ ในการปรับปรุงขอมูลใน
เว็บไซตของหนวยงานตอปี

17

จํานวนกิจกรรมที่อปพร.เขตหนองแขมได
ดําเนินการหรือมีสวนรวมดําเนินการตอปี

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

18

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... ดําเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน /
27/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ดําเนิน
การตามแผนพัฒนาชุมชน / 29/6/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ดําเนินการตามแผน
พัฒนาชุมชน

(15.1). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมขน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

15

ท

พ

(14.4). โครงการกลับบานปลอดภัย ฝ ายเทศกิจ
ไปกับเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ครัง้ )

478.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) มีการปรับปรุงเดือนเมษายน (16.1). ปรับปรุงเว็บไซตของ
34 ครัง้  ถึงเดือนพฤษภาคม 42 ครัง้  รวม สํานักงานเขตหนองแขม
ทัง้ สน
ิ้  261 ครัง้
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

ผลผลิต
(Output)

5.00
(จํานวน)

5.000
(จํานวน)

(ไตรมาส 3) 1.รวมกิจกรรมวันลอยกระทง
2. รวมกิจกรรมรณรงค7วันอันตรายชวง
เทศกาลปีใหม 3. รวมกิจกรรมอบรมอปพร
.(หลักสูตรทบทวน) 4. รวมกิจกรรม
รณรงคเทศกาลสงกรานต 5. รวมกิจกรรม
อบรมอปพร.

..

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

90.00
(รอยละ)

85.080
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรม Sport Day ทุก
วันพุธ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายปกครอง

(17.1). ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกัน ฝ ายปกครอง
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(17.2). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(18.1). การสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(17.3). ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกัน ฝ ายปกครอง
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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มิติท่ี
19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามแผนที่กําหนด (19.1). การเสริมสรางธรรมาภิบาล
และรายงานทุกเดือน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) โครงการสงเสริมการลดและ
คัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมาย 2
6/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนิน
การรณรงคสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมาย จํานวน 2
แหง ไดแกชุมชนการคาหนองแขม ชุมชน
เลียบคลองมหาศร 31/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการรณรงคสง
เสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14
กลุมเป็ าหมาย จํานวยน 2 แหง ไดแก
หมูบานศรีเพชร , หมูบานเพชรเกษม 4
28/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนิน
การรณรงคสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมาย จํานวน 2
แหง ไดแก หมูบานชนันธรวิลมิลลและ
หมูบานอรุณทอง 4 คาใชจายโครงการ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 2
6/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อาสา
สมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิ
และชุมชนริมคลองราษฎรเจริญสุขปฏิบัติ
งานชักลากมูลฝอยในชุมชนดําเนินการ
เรียบรอย 31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยม
วุมิ และชุมชนริมคลองราษฎรเจริญสุข
ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนดําเนิน
การเรียบรอย 28/6/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎรเจริญ
สุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชน
ดําเนินการเรียบรอย โครงการจัดเก็บไข
มันจากบานเรือนประชาชน และสถาน
ประกอบการ 26/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ดําเนินการจัดเก็บไขมันจากบาน
เรือนประชาชนและสถานประกอบการใน
พื้นที่ไดปริมาณ 53 ลบ.ม. จัดเก็บคา
ธรรมเนียมได 13,400 บาท 31/5/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการจัดเก็บไข
มันจากบานเรือนประชาชนและสถาน
ประกอบการในพ้ น
ื ที่ ไดปริมาณ 36.5 ลบ.
ม. จัดเก็บคาธรรมเนียมได 9,600 บาท 2
8/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนิน
การจัดเก็บไขมันจากบานเรือนประชาชน
และสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่ ไดปริมาณ
81.50 ลบ.ม. จัดเก็บคาธรรมเนียมได 2
0,550 บาท กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล
สํารวจจากรานคาของเกาและพนักงานคัด
แยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 26/4/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจปริมาณขยะ
รีไซเคิลจากรานรับซ้ อ
ื ของเกาในพ้ น
ื ที่และ
จากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงาน
ประจํารถเก็บขนมูลฝอยไดปริมาณ 1,250
ตัน 31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สํารวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากรานรับซ้ อ
ื
ของเกาในพ้ น
ื ที่และจากการคัดแยก
มูลฝอยของพนักงานประจํารถเก็บขนมูล
ฝอย ไดปริมาณ 1,170 ตัน 28/6/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจปริมาณขยะ
รีไซเคิลจากรานรับซ้ อ
ื ของเกาในพ้ น
ื ที่และ
จากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงาน
ประจํารถเก็บขนมูลฝอย ไดปริมาณ 1,120
ตัน โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่ง
แวดลอม 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน.
..รวมกับชุมชนแยมผกาเก็บขยะในคูคลอง
และเทน้ํ าหมักลงคลองหมื่นแชม
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
นํ านํ้ าหมักไปใชในการลางจุดพักขยะ และ
หองสุขาภายในสํานักงานเขต 26/6/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รณรงคไมทงิ้ ขยะลง
แมน้ํ าลําคลอง คลองภาษีเจริญ / เดิน
รณรงคงดใชถุงพลาสติกและกลองโฟม
ตลาดเชาวัดหนองแขม เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2562

(20.1). โครงการสงเสริมการลดและ ฝ ายรักษาความสะอาด
คัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมา และสวนสาธารณ
ย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(20.2). คาใชจายโครงการอาสา
สมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(20.3). โครงการจัดเก็บไขมันจาก
บานเรือนประชาชน และสถาน
ประกอบการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

พ

ม

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

รอยละของมูลฝอยที่สามารถนํากลับไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560

กลยุทธ

าน

20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

(20.4). กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซ
เคิล สํารวจจากรานคาของเกาและ
พนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูล
ฝอย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(20.5). โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการ
มูลฝอยและสิ่งแวดลอม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
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(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของเจาหน าที่ที่ปฏิบัติงานดานการ
คลังที่เขารับการอบรมมีความรูเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการลาน
กีฬา

6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

86.440
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ฝ ายการศึกษาดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของครู ผูปกครอง
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทุกโ รงเรียนในสงั กัดส
 าํ นักงานเขตตอ
 ก
 รณี
เหตุไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ขาราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรง
เรียน ครัง้ ที่ 1 จํานวน 100 คน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจฯ คิดเป็ นรอยละ
84.58

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

3.00
(ระดับ)

100.000
(ระดับ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

3.00
(ระดับ)

100.000
(ระดับ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการดานสวัสดิการและสังคมสงเครา
ะห

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

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จตาม
(22.1). การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ ายการคลัง
แผนที่วางไว โดยจัดการอบรมเมื่อวันที่ 23 ดานการคลัง
พฤษภาคม 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ (23.1). คาใชจายในการสงเสริม
ตอน... - อาสาสมัครลานกีฬาลงปฏิบัติงาน กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ระจําลานที่รับผิดชอบ - จัดการแขงขัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เซปั กตะกรอ ณ ลานกีฬาสวนพุทธรักษ วัน
ที่ 28 เมษายน 2562 / 27/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน... - อาสาสมัครลานกีฬา
ออกปฏิบัติหน าที่ประจําลาน - แขงขันฟุต
ซอล วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 /
29/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... แบง
สายการแขงขันกีฬาฟุตซอล วันทีท 21 มิ.
ย.62 เพื่อรวมแขงขัน วันที่ 5 ก.ค. - 31
ก.ค.62

(ไตรมาส 3) คาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส / 29/4/2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. รับลงทะเบียนผู
สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลง
เยี่ยมเคลสผูประสบภาระเดือดรอนในพ้ น
ื ที่
4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผูสูงอายุ, คน
พิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผูสูงอายุ,
คนพิการ / 27/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... 1. รับลงทะเบียนผูสูงอายุ 2. รับลง
ทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู
ประสบภาระเดือดรอนในพ้ น
ื ที่ 4. ตรวจ
สอบการมีตัวตนของผูสูงอายุ, คนพิการ 5.
ตรวจสอบเอกสารของผูสูงอายุ, คนพิการ
6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 29/6/2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. รับลงทะเบียนผู
สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลง
เยี่ยมเคลสผูประสบภาระเดือดรอนในพ้ น
ื ที่
4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผูสูงอายุ, คน
พิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผูสูงอายุ,
คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด คา
ใชจายในการอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม / 29/4/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. รับลงทะเบียนผูสูง
อายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลง
เยี่ยมเคลสผูประสบภาระเดือดรอนในพ้ น
ื ที่
4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผูสูงอายุ, คน
พิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผูสูงอายุ,
คนพิการ / 27/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... 1. รับลงทะเบียนผูสูงอายุ 2. รับลง
ทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู
ประสบภาระเดือดรอนในพ้ น
ื ที่ 4. ตรวจ
สอบการมีตัวตนของผูสูงอายุ, คนพิการ 5.
ตรวจสอบเอกสารของผูสูงอายุ, คนพิการ
6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 29/6/2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. รับลงทะเบียนผู
สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลง
เยี่ยมเคลสผูประสบภาระเดือดรอนในพ้ น
ื ที่
4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผูสูงอายุ, คน
พิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผูสูงอายุ,
คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร
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รอยละความพึงพอใจของครู ผูปกครอง
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทุกโ รงเรียนในสงั กัดส
 าํ นักงานเขตตอ
 ก
 รณี
เหตุไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ขาราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรง
เรียน

กลยุทธ

าน

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

ท

พ

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

รอยละความสําเร็จของภูมิปัญญาที่ไดรับ
การคัดเลือกและเผยแพร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กร
ุงเ
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(24.2). คาใชจายในการอาสาสมัคร
เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังค
ม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ (25.1). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ตอน... ภูมิปัญญาที่ไดรับการคัดเลือก เผย ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
แพรผลงาน ในวันที่ 10 เมษายน 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และเสนอผลงานภูมิปัญญาเพื่อรับการ
เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 26 เมษายน 2562 /
27/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว

7/10

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

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

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... เตรียมเอกสารและสถานที่เพื่อจัด
อบรมใหความรูในเรื่องการวางแผน
ทางการเงินฯ ในชวงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2562
/ 27/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ออก
หนวยอบรมใหความรูเกี่ยวกับการออมฯ /
29/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เตรียม
การสรุปโครงการออกหนวยใหความรู

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

3.00
(ระดับ)

100.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) / 27/2/2562 : ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลว ประเมินและรายงานผลการดําเนิน
งานแลว

(28.1). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ครอบครัวรักการอาน
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

3.00
(ระดับ)

100.000
(ระดับ)

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

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... จัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผู
สูงอายุ พรอมรายานผลการดําเนินงานใน
กิจกรรม / 27/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... ดําเนินการจัดทําขอเงินประจํางวด
เพื่อดําเนินการกิจกรรม / 29/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน... เตรียมการจัดงานวันแห
เทียน

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

รอยละของผูเขารับการฝึกอาชีพมีความรู
ผานเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

28

29

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมกิจ
กรรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนวันสําคัญ
ของไทย/วันสําคัญของไทย/วันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญทางประเพณี
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

30

รอยละของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความรู
เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

31

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ได
จากการรวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

33

2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

34

2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

35

36

37

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

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรอง
เรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

96.00
(รอยละ)

98.030
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

98.100
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... จัดกิจกรรมใหเยาวฃนศึกษาดูงาน
ในพ้ น
ื ที่เขต วันที่ 25 เมษายน 2562 และ
รวมอบรมเยาวชนฯ ณ มูลนิธ P2H วันที่
26 เมษายน 2562 / 27/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน... ปฏิบัติหน าที่ตามที่ได
รับมอบหมายของงานสภาเยาวชน /
29/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ปฏิบัติ
งานในหน าที่สภาเด็กฯ

(30.1). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) / 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... ประชุมคณะกรรมการศูนยถาย
ทอด ประจําเดือน / 27/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน... ประชุมคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดประจําเดือน / 29/6/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการศูนยถายทอด

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(31.1). คาใชจายในการดําเนินงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี สวัสดิการ
การเกษตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ปรับปรุงแกไขแบบ SR1
(32.1). การบริหารความเสี่ยงและ
SR2 ตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจ ควบคุมภายใน
สอบภายในแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) การกอหนี้งบลงทุน หมวดคา (33.1). การควบคุมการกอหนี้ผูกพัน ฝ ายการคลัง
ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง งบประมาณ ตามรอบระยะเวลา
หลังปรับโอน 28,559,940 บาท ดําเนิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
การกอหนี้ผูกพันแลว 27,569,940 บาท
คงเหลือ 990,000 บาท ** (ครุภัณฑจัดตงั ้
ซุมเฉลิมพระเกียรติ ฝ ายการศึกษา)

กร
ุงเ
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(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(27.1). คาใชจายในการอบรม
ตอน... ฝึ กอบรมวิชาชีพ รอยลูกปัด
วิชาชีพเสริมรายได
แปรรูปสมุนไพร / 27/5/2562 : อยูระหวาง ความกา วหน าของงาน :100.00%
ขัน
้ ตอน... จัดอบรมวิชาชีพ แปรรูป
สมุนไพรและเมคาเม / 29/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน... ฝึ กอาชีพวิชาเมคราเม
และอยูระหวางการดําเนินการเบิก

าน

27

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

ระดับ

ม

รอยละของกลุมเป าหมายที่เขารวม
กิจกรรมอบรมสงเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

พ

26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) รายงานสรุปการใชจายงบประ (34.1). การควบคุมการเบิกจายงบ
มาณ - งบประมาณหลังปรับโอน
ประมาณในภาพรวม
369,248,540 บาท - รายจายตงั ้ แต 1
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตุลาคม 2561 ถึง 26 มิถุนายน 2562 เป็ น
เงิน 221,405,032.14 บาท - งบประมาณ
คงเหลือ 147,843,507.86 บาท
(ไตรมาส 3) ทราบผลการดําเนินงาน ณ
30 กันยายน 2562

ฝ ายการคลัง

(35.1). ติดตามเรงรัดการดําเนินการ ฝ ายการคลัง
กอหนี้และเบิกจายเงินใหเป็ นไปตาม
แผน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (36.1). การจัดทํารายงานงบการเงิน ฝ ายการคลัง
แผนงานที่วางไวสงรายงานงบการเงินให ทันเวลาและถูกตอง
กองบัญชี สํานักการคลัง ทันตามกําหน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ดเวลา และไมไดรับการทักทวง
(ไตรมาส 3) -มีเรื่องรองเรียน 772 เรื่อง
ดําเนินการแลว 736 เรื่อง

(37.1). การแกไขเรื่องรองเรียนจาก ฝ ายปกครอง
ประชาชน/ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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38

39

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
การใหบริการที่ดีที่สุด(Best Service)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

4.608
(ระดับ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
40

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
การใหบริการที่ดีที่สุด Best Service
(รักษารอบ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -มีการทอดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ครัง้ ที่ 2 แลว

(38.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง ฝ ายปกครอง
พอใจของผูรับบริการตอการให
บริการของสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) รวมกับกองสัตวแพทย สํานัก
อนามัย ดําเนินการฉีดวัคซีน ฝังไมโครซิป
และทําหมันสุนัข แมวในชุมชนกลุมเป า
หมายตามแผนงานเป็ นประจําทุกเดือน
และรายงานสรุปผลดําเนินการใหผูบังคับ
บัญชาทราบ

(39.1). การควบคุมโรคพิษสุนัขบา ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
และแกไขปัญหาสุนัขจรจัดหรือสุนัข ขาภิบาล
ที่กอเหตุเดือดรอนรําคาญในชุมชน
เขตหนองแขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1. เมษายน ดําเนินการดังนี้ - (40.1). โครงการหนองแขมแดน
เก็บขยะและพัฒนาลางทําความสะอาดทาง พุทธรักษา
เทา ผิวจราจร ป าย 1 ครัง้  - จัดระเบียบ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
หาบเร แผงลอย ป ายโฆษณา สายไฟฟา
โทรศัพทและสภาพแวดลอมโดยรวมของ
อาคารบานเรือน 1 ครัง้  - จัดเก็บปาย
โฆษณาที่ติดตงั ้ โดยไมไดรับอนุญาต 1 ครัง้ 
- สํารวจตรวจตราการทงิ้ ขยะในพ้ น
ื ที่ รก
ราง 1 ครัง้  - ตรวจ กวดขัน ไมจอดรถและ
ขับรถบนทางเทา และจัดระเบียบจราจร 1
ครัง้  - ตรวจ กวดขัน ความเรียบรอยและ
ตรวจจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม 1 ครัง้ 
- ดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมผิว
จราจรและทางเทาที่ชํารุด 1 ครัง้  - ขีดสีตี
เสน เครื่องหมายจราจร ป ายตางๆ ที่ไม
ชัดเจนและสํารวจสัญญาณไฟจราจรที่ชํารุด
1 ครัง้  - ตรวจสอบ ประสานหนวยงาน
สาธารณูปโภคตางๆ 1 ครัง้  - ติดตงั ้ กลอง
วงจรปิด (CCTV) (อยูระหวางทําหนังสือ
แจง สจส. เพื่อติดตงั ้ เพิ่มเติมใน
ปี งบประมาณ 2562) 2. เดือนพฤษภาคม
ดําเนินการดังนี้ - เก็บขยะและพัฒนาลาง
ทําความสะอาดทางเทา ผิวจราจร ป าย 1
ครัง้  - จัดระเบียบหาบเร แผงลอย ป าย
โฆษณา สายไฟฟา โทรศัพทและสภาพ
แวดลอมโดยรวมของอาคารบานเรือน 1
ครัง้  - จัดเก็บปายโฆษณาที่ติดตงั ้ โดยไมได
รับอนุญาต 1 ครัง้  - สํารวจตรวจตราการ
ทิง้ ขยะในพ้ น
ื ที่ รกราง 1 ครัง้  - ตรวจ
กวดขัน ไมจอดรถและขับรถบนทางเทา
และจัดระเบียบจราจร 1 ครัง้  - ตรวจ
กวดขัน ความเรียบรอยและตรวจจุดเสี่ยง
การเกิดอาชญากรรม 1 ครัง้  - ดําเนินการ
ปรับปรุงและซอมแซมผิวจราจรและ
ทางเทาที่ชํารุด 1 ครัง้  - ขีดสีตีเสน
เครื่องหมายจราจร ป ายตางๆ ที่ไมชัดเจน
และสํารวจสัญญาณไฟจราจรที่ชํารุด 1 ครัง้ 
- ตรวจสอบ ประสานหนวยงาน
สาธารณูปโภคตางๆ 1 ครัง้  - ติดตงั ้ กลอง
วงจรปิด (CCTV) (อยูระหวางสงหนังสือ
ติดคามความคืบหน าฯ ที่ กท 6103/8464
ลว 6 ธ.ค. 61) 3. เดือนมิถุนายน ดําเนิน
การดังนี้ - เก็บขยะและพัฒนาลางทําความ
สะอาดทางเทา ผิวจราจร ป าย 1 ครัง้  - จัด
ระเบียบหาบเร แผงลอย ป ายโฆษณา สาย
ไฟฟา โทรศัพทและสภาพแวดลอมโดย
รวมของอาคารบานเรือน 1 ครัง้  - จัดเก็บ
ป ายโฆษณาที่ติดตงั ้ โดยไมไดรับอนุญาต 1
ครัง้  - สํารวจตรวจตราการทงิ้ ขยะในพ้ น
ื ที่
รกราง 1 ครัง้  - ตรวจ กวดขัน ไมจอดรถ
และขับรถบนทางเทา และจัดระเบียบ
จราจร 1 ครัง้  - ตรวจ กวดขัน ควา
มเรียบรอยและตรวจจุดเสี่ยงการเกิด
อาชญากรรม 1 ครัง้  - ดําเนินการปรับปรุง
และซอมแซมผิวจราจรและทางเทาที่ชํารุด
1 ครัง้  - ขีดสีตีเสน เครื่องหมายจราจร
ป ายตางๆ ที่ไมชัดเจนและสํารวจสัญญาณ
ไฟจราจรที่ชํารุด 1 ครัง้  - ตรวจสอบ
ประสานหนวยงานสาธารณูปโภคตางๆ 1
ครัง้  - ติดตงั ้ กลองวงจรปิด (CCTV) (อยู
ระหวางสงหนังสือติดคามความคืบหน าฯ ที่
กท 6103/8464 ลว 6 ธ.ค. 61)

ฝ ายเทศกิจ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

41

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

..

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.00
(รอยละ)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 41 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการควบคุมความเสี่ยง
และปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมความ
เสี่ยง จํานวน 3 เรื่อง ไดแก การใชชุด
ทดสอบอาหาร การฉีดพนหมอกควันกําจัด
ยุง และการจับสุนัขจรจัด รวมทงั ้ รายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบ

(41.1). โครงการการจัดการความ
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
เสี่ยงในการทํางานของสวนราชการ ขาภิบาล
สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

-
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คร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

ท

พ

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

ม

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

ห

าน

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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