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

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

4

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

(1.1). โครงการการใหบริการเพื่อ
การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - นิดาไดมาดําเนินการทอ
บแบบสํารวจครัง้ ที่ 2 จํานวน 250 แบบ
เป็ นที่เรียบรอย ผูอํานวยการมีบัญชาในที่
ประชุมขาราชการลูกจางเป็ นประจําทุครัง้
ถึงเรื่องการใหบริการประชาชนอยางเทา
เทียมกัน

(2.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ฝ ายปกครอง
ของผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - ผลการดําเนินการของเดือน
เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 1. ดับ
เพลิงไฟไหมหญา 41 ครัง้  2. ชวยเหลือผู
ประสบอุบัติเหตุ 9 ครัง้  3. ดับเพลิงไฟไหม
บาน 7 ครัง้  4. เพลิงไหมตลาด 2 ครัง้

(4.1). สนับสนุนการดําเนินงานของ ฝ ายปกครอง
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(รอยละ)

4.375
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

2.00
(ครัง้ )

2.000
(ครัง้ )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ )

12.000
(ครัง้ )

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

82.000
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
สวาง

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน
2562 ปรากฏวามีอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน จํานวน 322 หลัง (107
ราย) และจุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน มีจํานวน 107 จุด
คิดเป็ นรอยละ 100

100.000
(รอยละ)

ฝ ายปกครอง

ฝ ายปกครอง

(5.1). ลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี ฝ ายทะเบียน
การออกเลขรหัสประจําบาน ตาม
แบบ ท.ร.900
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.ตงั ้ แตเดือน 1 เมษายน
-27มิถุนายน 2562 ซอมแซมไฟฟ าได
จํานวน 758 ดวง(เป าหมายตามแผนฯ 2
00ดวง ) 2.ตงั ้ แตเดือน 1 เมษายน
-27มิถุนายน 2562 ดตัง้ ไฟฟ าสาธารณะ
จํานวน - ดวง (เป าหมายตามแผนฯ
100ดวง )

(6.1). กิจกรรมการติดตงั ้ และ
ฝ ายโยธา
ซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟ าแสงสวาง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(6.2). โครงการสํารวจ ติดตงั ้  และ ฝ ายโยธา
ซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟ าแสงสวาง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.เฝ าระวังจุดเสี่ยงน้ํ าทวม
และจุดติดตงั ้ เครื่องสูบน้ํ าในพ้ น
ื ที่ 2.ตรวจ
สอบเครื่องสูบน้ํ าที่ติดตงั ้ แลว 3.ดําเนินการ
ทํารักษาสภาพคูคลองในพ้ น
ื ที่ที่รับผิดชอบ
จํานวน 16 คลอง แลวเสร็จตามแผนใน
เดือน พฤษภาคม 2562 4.ดําเนินการลาง
ทําความสะอาดทอระบายน้ํ า แลวเสร็จตาม
แผนในเดือน พฤษภาคม 2562

(7.1). แผนทําความสะอาดคูคลองใน ฝ ายโยธา
พื้นที่เขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(7.2). แผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมสํานักงานเขต
ประเวศ พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการขอยืมเงินเพื่อจัด (3.1). อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
กิจกรรม - ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุที่ใชใน
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
การจัดกิจกรรม - ดําเนินการจัดกิจกรรม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ครัง้ ที่ 1 คือ การเดินรณรงคเนื่องในวันตอ
ตานยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2562

ท

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการรายงานผลการ
ตรวจสอบอาคารและสงแบบตรวจเช็คให
สํานักการโยธาเรียบรอยแลว

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3

ผลการดําเนิ นงาน

คร

6.6.6

เป าหมาย

าน

2

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน(ผลิต)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตามสัญญา งบ
(8.1). ปรับปรุงซอยออนนุช 65 แยก ฝ ายโยธา
ประมาณปี 61 จํานวน 2 รายการ และงบ 15
ประมาณประจําปี  62 แลวเสร็จ 6 รายการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
(8.2). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ฝ ายโยธา
ร.9 ซอย 30 แยก 5 ถึงจุดที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(8.3). ปรับปรุงซอยออนนุช 66 แยก ฝ ายโยธา
19-12-1
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(8.4). ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 2
ซอย 10 ถึงถนนคูขนานกาญจนา
ภิเษก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

าน

(8.5). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ฝ ายโยธา
ร.9 ซอย 30 แยก 30, 32, จากซอย
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ถึงจุด
ที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

(8.6). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ฝ ายโยธา
ร.9 ซอย 48 แยก 17 ถึงจุดที่
กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(8.7). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ฝ ายโยธา
ร.9 ซอย 48 แยก 20 ถึงจุดที่
กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(8.8). ปรับปรุงถนนรามคําแหง 2
ซอย 12 แยก 11, 13 ถึงจุดที่
กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

ม

(8.9). ปรับปรุงถนนรามคําแหง 2
ซอย 12 แยก 3,5,7,9 (ปี 61)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(8.10). ปรับปรุงซอยทุงเศรษฐี แยก ฝ ายโยธา
๑๗,๑๙ (ปี 61)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

10

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนที่จัดตงั ้ ข้ น
ึ ตามระเบียบ
ของกรุงเทพมหานครผานเกณฑมีกิจกรรม
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

พ

6.6.6

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
(9.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
ายน 1.ดําเนินการตรวจดานสุขลักษณะ
อาหารปลอดภัย
ทางกายภาพ ตรวจวิเคราะหหาสารปน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เปื้ อนของจุลินทรีย และสารเคมีในอาหาร
ในสถานประกอบการจํานวน 46 แหง 2.
ทําโอทีคาตอบแทนบุคลากรทางดานการ
แพทยและคาทําการนอกเวลา 3.จัดซ้ อ
ื วัสดุ
เพื่อใชในกิจกรรมพัฒนาตลาด

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร ระดับดี

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

กร
ุงเ

9

(8.11). โครงการซอมแซมบํารุง
ฝ ายโยธา
รักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอน (3,000,000 บาท)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -เดือนเมษายน - เดือนมิถุน (10.1). โครงการปองกันและควบคุม ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ายน จัดกิจกรรมการปองกนโรคไขเลือด โรคไขเลือดออก เขตประเวศ
ขาภิบาล
ออก ครบ 4 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมที่ 1 ความกา วหน าของงาน :100.00%
มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
ลายเป็ นประจําทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มี
การเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน เชน
การจัดนิทรรศการ เผยแพรผานทางหอก
ระจายขาว เอกสาร เวทีชาวบาน การประ
ขุมในชุมชน การรณรงค ประชาสัมพันธ
โดยเน นการมีสวนรวมของชุมชน กิจกรรม
ที่ 3 มีการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมในชุมชนไมใหเป็ นแหลงแพรโรค
กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผูปวยไดรับการ
ควบคุมโรคภายใน 24 ชัว
่ โมง ภายหลัง
การรับแจงขาว จํานวน 13 ชุมชน
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การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่)

..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 เป าประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 267,000,000 บาท จัดเก็บได 2
59,247,514.09 บาท -เป าประมาณการจัด
เก็บภาษีบํารุงทองที่ 5,800,000 บาท จัด
เก็บได 5,281,394.42 บาท -เป าประมาณ
การจัดเก็บภาษีปาย 25,500,000 บาท จัด
เก็บได 21,965,3733.44 บาท เป า
ประมาณการจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท
รวม 298,300,000 บาท ผลการจัดเก็บ
ภาษีทงั ้  3 ประเภท รวม 286,4944,281.
95 บาท คิดเป็ นรอยละ 96.04 จากยอด
รวมประมาณการภาษีที่กรุงเทพมหานคร
กําหนดไว ดําเนินการเรงรัดลูกหนี้คาง
ชําระประจําเดือน 1 ต.ค. -30 มิ.ย.62 -ลูก
หนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 922,303.87
บาท เรงรัดจัดเก็บได 780,178.87 บาท ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ 140,403.90 บาท
เรงรัดจัดเก็บได 60,960.30 บาท บัญชีลูก
หนี้คางชําระ ณ 30 กันยายน 2561 มียอด
รวม 1,062,707.77 บาท เรงรัดจัดเก็บได
841,139.17 บาท คิดเป็ นรอยละ 79.15
ของยอดรวมลูกหนี้ภาษีคางชําระ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2561

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

5.190
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(รอยละ)

12.910
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). ประชาสัมพันธเชิงรุกในการ ฝ ายรายได
ยื่นแ
 บบภาษีโ รงเรือนและทด
ี่ น
ิ  ภาษี
บํารุงทองที่ และภาษีปาย พรอมทงั ้
การใหความรูกับเจาหน าที่ เกี่ยวกับ
การดําเนินการเรงรัดจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพ้ น
ื ที่ (12.1). รณรงคสงเสริมการคัดแยก
เขตประเวศ เชน สถานประกอบการ โรง มูลฝอยอันตราย
พยาบาล บริษท
ั  วัด ตลาด โรงเรียน หาง ความกาวหน าของงาน :100.00%
ราน สถานีบริการน้ํ ามัน และเครือขายที่
เขารวมโครงการกับสํานักงานเขตประเวศ
ทุกอาทิตยและทุกวันที่ 1 หรือ 15 ของทุก
เดือน และจากรถเก็บขนมูลฝอยที่คัดแยก
รายคันทุกวัน 2.จัดเจาหน าที่
ประชาสัมพันธการนัดเวลาการจัดเก็บขยะ
อันตรายในชุมชนทุกสัปดาห 3.จัด
ทําประกาศสํานักงานเขตประเวศ เพื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ น
ื ที่ทราบ
และเป็ นตัวอยางในการคัดแยกขยะ
อันตรายกอนทงิ้ กับมูลฝอยทว
ั ่ ไป 4.เจา
หน าที่ลงพื้นที่พบประธานชุมชนเพื่อ
ติดตามปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บขยะ
อันตราย 5.ลงพื้นที่พบผูประกอบกิจการอู
ซอมรถ เพื่อจัดเก็บขยะอันตราย เชน
แบตเตอรี่ กระป องสี และแนะนํ าการัดแยก
ขยะอันตรายออกจากขยะทว
ั ่ ไป 6.
สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยสําหรับชุมชน
เพื่อคัดแยกทว
ั ่ ไปกับขยะอันตราย 7.จัด
ทําป ายประชาสัมพันธขยะอันตรายภายใน
สํานักงานเขตและ จุดพักรวมมูลฝอย
อันตรายในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ ปริมาณ
มูลฝอยอันตรายตงั ้ แตเดือนเมษายน มิถุนายน 2562 รวม 5.04 ตัน

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561

(ไตรมาส 3) 1.จัดกิจกรรมสงเสริมแปรรูป
ขยะเศษอาหาร สาธิตการผลิตน้ํ าหมัก
ชีวภาพไวในครัวเรือน การทํานํ้ าหมัก
ชีวภาพมาตอยอดผลิตภัณฑเพื่อผลิตน้ํ ายา
อเนกประสงคไวใชทําความสะอาดทว
ั ่ ไป
โดยจัดกิจกรรม ณ โครงการปาในกรุง
ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม เขต
ประเวศ 2.ผลิตปุยหมักชีวภาพ บริเวณ
ศูนยเรียนรูแหงใหม ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 ใชวัตถุดิบประเภทเศษผลไม ผลิต
นํ้ าหมักชีวภาพ โดยใชเปลือกสมปริมาณ
4,500 กิโลกรัม ผลิตน้ํ าหมักชีวภาพเพื่อ
นํ าไปใชในงานสวนสาธารณะ บําบัดน้ํ าใน
แหลงน้ํ า แจกจายประชาชน และสํารองไว
ใชในงานราชการ 3.จัดทําป ุยหมักและ
นํ าไปใชปรับปรุงดินบริเวณแปลงปลูกไม
ดอกไมประดับ สวนหยอม และสวน
สาธารณะในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ รวมปริมาณ
มูลฝอยอินทรียประเภทเศษอาหารตงั ้ แต
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 รวม 2,198
ตัน

กร
ุงเ

13

ท

พ

ม

12

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

าน

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(13.1). สงเสริมการแปรรูปขยะเศษ ฝ ายรักษาความสะอาด
อาหารเพื่อนํามาใชประโยชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(13.2). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. การดําเนินโครงการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ดําเนินการปรับปรุงพ้ น
ื ที่สี
เขียวเสร็จเรียบรอยแลว 1 แหง คือบริเวณ
เกาะกลางถนนพัฒนาการใหม อยูระหวาง
ดําเนินการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวถนนกาญจนา
ภิเษก และปรับปรุงพ้ น
ื ที่สีเขียวซอยเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 ซอย 30 2. การสํารวจ
พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของ
กรุงเทพมหานคร ประจําไตรมาสที่ 3
จํานวน 3 พื้นที่ ประกอบดวย 2.1 ที่วางริม
ทางถนนคูขนานกาญจนาภิเษกขางหมูบาน
บุราสิริ ขนาดพ้ น
ื ที่ 66 ไร รหัสพ้ น
ื ที่
16346 2.2 ที่วางริมทางถนนคูขนานเชื่อม
ถนนสุขาภิบาล 2 ขนาดพ้ น
ื ที่ 100 ตาราง
วา รหัสพ้ น
ื ที่ 16347 2.3 ที่วางริมทาง
ถนนคูขนานกาญจนาภิเษกใกลกับทางลัด
ถนนสุขาภิบาล 2 ขนาดพ้ น
ื ที่ 3 ไร รหัส
พื้นที่ 16348

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). บํารุงรักษา ปรับปรุง และ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(14.2). โครงการการตรวจจุด
กวดขันทงิ้ จับ-ปรับผูทงิ้ ขยะในที่สา
ธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

(14.3). โครงการการจัดระเบียบหาบ ฝ ายเทศกิจ
เร-แผงลอย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

คร

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (ONET) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
ประเวศเพิ่มข้ น
ึ  (ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อ
เทียบกับปีที่ผานมา

..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) แตงตงั ้ คณะกรรมการดําเนิน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน (O-NET) วันที่ 15 มกราคม 2562
และวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ 2562 ศูนย
สอบยอยที่ 9 ประเวศ ดําเนินการจัด
สอบO-NET ประจําปี การศึกษา 2561 และ
ประกาศผลการสอบภายในปลายเดือน
มีนาคม 2562

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(15.1). การประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

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

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

คร

มิติท่ี

ฝ ายการศึกษา

าน

(15.5). โครงการสนับสนุนการสอน ฝ ายการศึกษา
ในศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.6). โครงการฝึกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญและ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

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

ห

(15.8). โครงการเกษตรปลอดสารพิ ฝ ายการศึกษา
ษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.9). โครงการสอนภาษาญี่ปุน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ม

(15.10). โครงการสอนภาษาอาหรับ ฝ ายการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.11). โครงการสงเสริมสนับสนุน ฝ ายการศึกษา
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(15.12). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

ท

(15.14). โครงการจางเหมายามดูแล ฝ ายการศึกษา
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ทรัพยสินใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฝ ายการศึกษา

(15.17). พิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(15.15). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

(15.18). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.19). การเสริมสรางศักยภาพ
ฝ ายการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.20). เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ฝ ายการศึกษา
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.21). โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ประเวศ ที่มีผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาผานเกณฑการ
ประเมิน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ
80)

100.000
(รอยละ 80)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

2.00
(เดือน)

100.000
(เดือน)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการเตรียมความ
พรอมเขารับการอบรม -โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตประเวศ จํานวน 16 โรง
เรียน รับการตรวจประเมินจากคณะ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและ
ประกาศผลการตรวจประเมินของคณะ
กรรมการฯ

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
17

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) 1. ปิ ดบัญชีในทะเบียนคุมราย (17.1). เรงรัดการจัดทํางบการเงิน
จายและทะเบียนคุมรายไดทุกสน
ิ้ เดือน 2. ของกรุงเทพมหานคร
ปิ ดบัญชีแยกประเภททุกสน
ิ้ เดือน 3. จัด
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเสนอผอ.
เขตเป็ นประจําทุกเดือน 4. จัดทํางบทด
ลอง และจัดทํางบรับ-จายเงินประจําเดือน
เสนอป.กทม., สตน. และสตง. 5. รวบรวม
ขอมูลคาใชจายที่โอนงบประมาณใหหนวย
งานอ่ น
ื ดําเนินการแทน ณ 30 ก.ย. ทุกปี
6. จัดทํางบเงินรับ-จายประจําปี  7. สงงบ
การเงินสํานักงานตรวจเงินแผนดิน กอง
บัญชี ภายใน 30 พ.ย. 2561

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการคลัง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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6.6.6

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) โครงการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน (สายตรวจตูเขียว)
ประจําเดือนเมษายน 2562 ไดดําเนินการ
จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย
ตอการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตงั ้ ตู
เขียว จํานวน 8 จุด โดยเขาตรวจวันละ 3
ครัง้ ตอจุด ผลการดําเนินการสามารถทําได
จํานวน 720 ครัง้  ประจําเดือนพฤษภาคม
2562 ไดดําเนินการจัดเจาหน าที่เทศกิจ
ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากร
รม ที่มีการติดตงั ้ ตูเขียว จํานวน 8 จุด
โดยเขาตรวจวันละ 3 ครัง้ ตอจุด ผลการ
ดําเนินการสามารถทําได จํานวน 744 ครัง้ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ไดดําเนินการ
จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย
ตอการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตงั ้ ตู
เขียว จํานวน 8 จุด โดยเขาตรวจวันละ 3
ครัง้ ตอจุด ผลการดําเนินการสามารถทําได
จํานวน 720 ครัง้  โครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจําเดือน
เมษายน 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขต
ประเวศ ไดดําเนินการตามโครงการจัดเจา
หน าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ไดรับมอบ
หมาย จํานวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบ
วา มีประชาชนใชบริการ จํานวน 2 ราย
เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงาน
เขตประเวศ ไดดําเนินการตามโครงการจัด
เจาหน าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ไดรับ
มอบหมาย จํานวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงาน
พบวา มีประชาชนใชบริการ จํานวน 2 ราย
เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ ประจําเดือนมิถุนายน
2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขตประเวศ
ไดดําเนินการตามโครงการจัดเจาหน าที่
ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ไดรับมอบหมาย
จํานวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบวา มี
ประชาชนใชบริการ จํานวน 1 ราย
เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ โครงการเทศกิจอาสา
จราจาพานองขามถนน ประจําเดือน
เมษายน 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขต
ประเวศ ไดดําเนินการมอบหมายเจาหน าที่
ใหปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการจราจรและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนัก
เรียน ผูปกครองและประชาชนที่ใชเสนทาง
สัญจรไปมา บริเวณหน าสถานศึกษาและ
สถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในชวง
เวลาเรงดวนเชา-เย็น ในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน
12 จุด วันละ 2 ครัง้  จํานวน 22 คน ผล
ดําเนินการสามารถทําได 180 ครัง้  (เป า
หมาย 250 ครัง้ ตอคนตอปี) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงาน
เขตประเวศ ไดดําเนินการมอบหมายเจา
หน าที่ใหปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออํานวย
ความสะดวกดานการจราจรและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนัก
เรียน ผูปกครองและประชาชนที่ใชเสนทาง
สัญจรไปมา บริเวณหน าสถานศึกษาและ
สถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในชวง
เวลาเรงดวนเชา-เย็น ในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน
12 จุด วันละ 2 ครัง้  จํานวน 22 คน ผล
ดําเนินการสามารถทําได 480 ครัง้  (เป า
หมาย 250 ครัง้ ตอคนตอปี) ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขต
ประเวศ ไดดําเนินการมอบหมายเจาหน าที่
ใหปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการจราจรและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนัก
เรียน ผูปกครองและประชาชนที่ใชเสนทาง
สัญจรไปมา บริเวณหน าสถานศึกษาและ
สถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในชวง
เวลาเรงดวนเชา-เย็น ในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน
12 จุด วันละ 2 ครัง้  จํานวน 22 คน ผล
ดําเนินการสามารถทําได 912 ครัง้  (เป า
หมาย 250 ครัง้ ตอคนตอปี)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(18.1). รักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ า
ระวังและตรวจตรา

ระดับ

ฝ ายเทศกิจ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

าน

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

ฝ ายเทศกิจ

กร
ุงเ

ท

พ

(18.2). โครงการการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(18.3). โครงการเทศกิจอาสาจราจร ฝ ายเทศกิจ
พานองขามถนน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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20

21

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพสามารถ
นํ าความรูไปใชประกอบอาชีพหรือสรางราย
ไดเสริม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ ในวันสําคัญตาง ๆ
หรือกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่ออนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ภูมิปัญญา
)

1.000
(ภูมิปัญญา)

6.6.6

6.6.6

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

4.00
(กิจกรรม)

21.670
(รอยละ)

7.000
(กิจกรรม)

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการสํารวจกลุมเป า
(20.1). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
หมาย มีผูผานการอบรมที่สามารถนําความ เสริมร
 ายได
รูไปใชประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม ความกาวหน าของงาน :100.00%
จํานวน 65 คนจากผูเขารวมอบรมทงั ้ หมด
จํานวน 300 คน

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) - รวบรวมเอกสารการจัด
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

62.790
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - รวบรวมเอกสารขอมูลการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนของแตละชุมชน
จํานวน 27 ชุมชน

(22.1). โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนเขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ครัง้ )

19.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) - จัดอบรมใหความรูเกษตรกร (23.1). โครงการศูนยบริการและ
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 19 พ.ค.62 จัดกิจกรรมที่
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
หมูบานเสรี ครัง้ ที่ 2 วันที่ 10 มิ.ย.62
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชมรมผูสูงอายุสิรินธร - เยี่ยมและใหความ
รูดานเกษตรแกกลุมเกษตรกรผูเลีย
้ งไกพ้ น
ื
เมือง - เยี่ยมและใหความรูดานเกษตร
เกษตรกรผูเลีย
้ งแพะ ณ แบมะฟารม ประสานโรงเรียนในพ้ น
ื ที่เพื่อจัดอบรมให
ความรูแกเยาวชน

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
- จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมของศูนย
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(ผลผลิต) - รอยละความพึงพอใจของผูเขา
รวมกิจกรรม (ผลลัพธ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

24

รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ
บริการ ณ ฝ ายทะเบียน

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

93.510
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการปรับปรุง
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(24.1). จางเจาหน าที่ชวยปฏิบัติงาน ฝ ายทะเบียน
ฝ ายทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(24.2). จางเจาหน าที่ชวยปฏิบัติงาน ฝ ายทะเบียน
ตามนโยบายการปรับปรุงการให
บริการของสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายเรียบรอย
แลว

(25.1). ปรับปรุงซอยโรงเรียนคลอง ฝ ายโยธา
ปั กหลัก จากวงเวียนถึงจุดที่กําหนด
(ปี 61)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

26

รอยละของจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการปรับปรุง
ตามแผน

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายคาจาง
ตัง้ แตเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 รวม
เป็ นเงิน 179,550 บาท และทอดแบบ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ
บริการ ณ ฝ ายทะเบียนและจุดบริการดวน
มหานคร ตัง้ แตเดือนเมษายน-มิถุนายน 2
562 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจ
รวมได 14,157 คะแนน คิดเป็ นความพึง
พอใจเฉลี่ย รอยละ 94.38

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามสัญยาแลว
(26.1). ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระทุม ฝ ายโยธา
เสร็จ จํานวน 5 รายการ และ 1 รายการอยู เสือปลา
ระหวางสงมอบงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

25

(21.2). โครงการสงเสริมและสืบสาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ภูมิปัญญาดานอาชีพเขตประเวศ
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

23

(21.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -รวบรวมเอกสารผูผานการคัด (19.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เลือกเป็ นภูมิปัญญาผูสูงอายุเพื่อรายงานผู ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
บังคับบัญชาทราบ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
22

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(26.2). ปรับปรุงโรงเรียนอยูเป็ นสุข ฝ ายโยธา
อนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.3). ปรับปรุงโรงเรียนสุวิทยเสรี ฝ ายโยธา
อนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.4). ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราทับ ฝ ายโยธา
ชาง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.5). ปรับปรุงโรงเรียนคลอง
มะขามเทศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

27

จํานวนสถานประกอบการที่พนักงานไดรับ
การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ มีผล
การตรวจปกติ

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน ออกรณรงคประชาสัมพันธใหความรู
เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและตรวจหารสาร
เสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุมเสี่ยง
ในสถานประกอบการ จํานวน 28 แหง

(26.6). ปรับปรุงโรงเรียนคลองปัก
หลัก (ปี 61)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา
ฝ ายโยธา

(27.1). เฝ าระวังและปองกันยาเสพ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ติดในสถานประกอบการพ้ น
ื ที่เขต
ขาภิบาล
ประเวศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

- รอยละของผูมาติดตอย่ น
ื แบบเพื่อขอ
ชําระภาษีทงั ้  3 ประเภทเมื่อไดรับหนังสือ
แจงเตือนรายใหมแลว (ผลผลิต) - ความ
พึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการที่มี
ตอการประชาสัมพันธในการชําระภาษีเชิง
รุก (ผลลัพธ)

..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสงหนังสือเตือนให
ประชาชนเมื่อตรวจพบวายังไมเคยย่ น
ื แบบ
ชําระภาษีทงั ้  3 ประเภทมากอน (รายใหม)
ตัง้ แต 1 ต.ค 61- 30 มิ.ย.62 ไดรับการ
ติดตอขอย่ น
ื แบบฯ ทัง้  3 ภาษี จํานวน 2
48 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน จํานวน 55 ราย -ภาษีบํารุงทอง
ที่ จํานวน 111 ราย -ภาษีปาย จํานวน 82
ราย ผลการดําเนินงานคิดเป็ นรอยละ 100
จากปริมาณการแจงเตือนผูยังไมเคยย่ น
ื
แบบภาษีทงั ้  3 ประเภทมากอน จํานวน
350 ราย คิดเป็ นรอยละ 55.43

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1) จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมทงิ้ ของ
เหลือใชในชุมชน ในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ (2)
รอยละความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีตอการจัดกิจกรรมทงิ้ ของเหลือใช
ในชุมชนพ้ น
ื ที่เขตประเวศ (ผลลัพธ)

..

ผลผลิต
(Output)

60.00
(จํานวน
ครัง้ )

63.000
(จํานวนครัง้ )

(28.1). โครงการเรงรัดการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ และภาษีปายรายใหม ใน
พื้นที่เขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) การดําเนินการจัดกิจกรรมวัน (29.1). กิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือใช
ทิง้ ของเหลือใช ประจําเดือนเมษายนความกาวหน าของงาน :100.00%
มิถุนายน 2562 จํานวน 14 ครัง้  ราย
ละเอียดดังนี้ การดําเนินการจัดกิจกรรมวัน
ทิง้ ของเหลือใช ประจําเดือนเมษายน 2
562 จํานวน 5 แหง ดังนี้ 1.วันอาทิตยที่ 7
เมษายน 2562 หมูบานคันทรีวิลลา แขวง
หนองบอน จํานวน 150 หลัง 2.วันเสารที่
14 เมษายน 2562 ริมคลองประเวศบุรี
รมย แขวงประเวศ จํานวน 190 หลัง 3.
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ชุมชน
มิตรภาพ 6 แขวงหนองบอน จํานวน 100
หลัง 4.วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2562
หมูบานกรองทอง แขวงประเวศ จํานวน
120 หลัง 5.วันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2
562 หมูบานชวนช่ น
ื  อุดมสุข จํานวน 150
หลัง รวมปริมาณมูลฝอยชน
ิ้ ใหญ
ประจําเดือนเมษายน 2562 จํานวน 3,400
กิโลกรัม การดําเนินการจัดกิจกรรมวันทงิ้
ของเหลือใช ประจําเดือนพฤษภาคม จํานว
น 4 แหง ดังนี้ 1.วันอาทิตยที่ 5
พฤษภาคม 2562 หมูบานสวนสวย แขวง
หนองบอน จํานวน 150 หลังคาเรือน 2.
อาทิตยที่ 14 พฤษภาคม 2562 ริมคลอง
ประเวศบุรีรมย แขวงประเวศ จํานวน 190
หลังคาเรือน 3.วันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม
2562 วัดทุงลานนา แขวงหนองบอน จํานว
น 30 หลังคาเรือน 4.วันอาทิตยที่ 26
พฤษภาคม 2562 หมูบานกัลปพฤษ แขวง
ดอกไม จํานวน 120 หลังคาเรือน รวม
ปริมาณมูลฝอย จํานวน 2,400 กิโลกรัม
การดําเนินการจัดกิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือ
ใช ประจําเดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 5
แหง ดังนี้ -วันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2562
ณ หมูบานโกลเดนนีโอ แขวงประเวศ
จํานวน 80 หลัง -วันอาทิตยที่ 14
มิถุนายน 2562 พลัสซต
ี้ พ
ี้ ารค แขวงหนอง
บอน จํานวน 200 หลัง -วันอาทิตยที่ 16
มิถุนายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย
แขวงประเวศ จํานวน 120 หลัง -วัน
อาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 วัดทุงเศรษฐี
แขวงดอกไม จํานวน 120 หลัง -วัน
อาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562 หมูบาน
เศรษฐสิริ แขวงประเวศ จํานวน 120 หลัง
รวมปริมาณมูลฝอย จํานวน 3,400 กิโล
กรัม รวมปริมาณมูลฝอยชน
ิ้ ใหญ
ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562
จํานวน 14 แหง ปริมาณมูลฝอยรวมทงั ้ สน
ิ้ 
9,200 กิโลกรัม

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายรายได

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

าน

29

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

30

31

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ประเวศ ที่ตอบสนองความตองการของ
เด็กที่ประสงคจะเขาศึกษาในระดับสูงข้ น
ึ
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของความพึงพอใจของผูที่มารับบริ
การ

..

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

85.00
(รอยละ
80)

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

95.290
(รอยละ 80)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ฝ ายการศึกษา ประสานแจง
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตประเวศ
จํานวน 16 โรงเรียน รายงานการเขาเรียน
ของนักเรียน ตามแบบสํารวจของโรงเรียน

(30.1). โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางทอดแบบสอบถาม (31.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง ฝ ายการคลัง
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 100 พอใจของผูที่มารับบริการดานการ
ชุด
จายเงิน (บุคคล/หนวยงานภายนอก)
ที่ฝายการคลัง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ตัวชว
ี้ ัด 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1.จัดสงรายงานงบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2561 ใหกองบัญชี
ตามบันทึก กท 7308/10707 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 2.จัดสงรายงานงบการ
เงินประจําปี งบประมาณ 2561 ให
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตามบันทึก
กท 7308/10703 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2561

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

95.000
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

33

รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอการออกตรวจจุดกวดขันทงิ้
จับ-ปรับ ของสํานักงานเขต

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

34

35

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ประจําเดือนเมษายน 2562
ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขตประเวศ ได
ดําเนินการจัดเจาหน าที่ปฏิบัติงาน
ประจําจุดกวดขันทงิ้ -จับปรับฯ พบวาไมมีผู
กระทําความผิดและไดดําเนินการจัด
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขต
ตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให
ความรูขอกฎหมายแกประชาชนทว
ั ่ ไปและ
ที่สัญจรไปมาไดรับทราบและปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาความสะอาดไมทงิ้ ขยะ สิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย นํ้ าโสโครกลงบนถนน ทาง
นํ้ าและในที่สาธารณะ จํานวน 2ครงั ้  1.ครัง้
ที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.
00 น. บริเวณวัดกระทุมเสือปลา ถนน
ออนนุช 2.ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน าหาง
สรรพสินคาซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ไดดําเนิน
การจัดเจาหน าที่ปฏิบัติงานประจําจุด
กวดขันทงิ้ -จับปรับฯ พบวาไมมีผูใด
กระทําความผิดแตอยางใดและจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขตตาม
โครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯใหความรู
ขอกฎหมายแกประชาชนทว
ั ่ ไปและที่
สัญจรไปมาไดรับทราบและปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาความสะอาดไมทงิ้ ขยะ สิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย นํ้ าโสโครกลงบนถนน ทาง
นํ้ าและในที่สาธารณะ จํานวน 2 ครัง้  1.
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 น. บริเวณซอยสุภาพงษ ถนน
ศรีนครินทร 2.ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณ
หน าหางสรรพสินคาซีคอนสแควร ถนนศรี
นครินทร ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ได
ดําเนินการจัดเจาหน าที่ปฏิบัติงาน
ประจําจุดกวดขันทงิ้ -จับปรับฯ พบวาไมมีผู
ใดกระทําความผิดแตอยางใดและจัด
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขต
ตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให
ความรูขอกฎหมายแกประชาชนทว
ั ่ ไปและ
ที่สัญจรไปมาไดรับทราบและปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาความสะอาดไมทงิ้ ขยะ สิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย นํ้ าโสโครกลงบนถนน ทาง
นํ้ าและในที่สาธารณะ จํานวน 2 ครัง้  1.
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 น. บริเวณสี่แยกประเวศ ถนน
ออนนุช 2. ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน าหาง
สรรพสินคาซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

กลยุทธ

าน

32

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการใชบริการ
ลานกีฬา (ผลผลิต) - รอยละของจํานวนผู
ใชบริการมีความพึงพอใจจากการใชบริการ
ลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

- จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมใหบริการ
สวัสดิการและการสงเคราะห (ผลผลิต) รอยละของผูใชบริการสวัสดิการและการ
สงเคราะหมีความพึงพอใจผลของการรับ
บริการ (ผลลัพธ)

6.6.6

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

12.00
(ครัง้ )

12.00
(ครัง้ )

24.000
(ครัง้ )

62.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) - รายงานผลการดําเนินงาน
สงเสริมกิจกรรมกีฬา ปรับปรุงลานกีฬา
สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ และ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ประจําเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2562 จํานวน 3 ครัง้ 
- อยูระหวางดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจจากการใชบริการลานกีฬา
(ไตรมาส 3) - ดําเนินจัดสงขอมูลเพื่อขอ
เบิกเบีย
้ ความพิการประจําเดือนเมษายน มิถุนายน 2562 - ดําเนินการจัดสงขอมูล
เพื่อขอเบิกเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ เดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562 - อยูระหวาง
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

(34.1). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(34.2). โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย (แอโรบิค)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(35.1). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา สวัสดิการ
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(35.2). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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- รอยละของจํานวนชุมชนไดรับการ
สนับสนุนและจัดกิจกรรม (ผลผลิต) - รอย
ละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
จัดกิจกรรมตามที่ไดรับงบประมาณ (ผล
ลัพธ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

61.380
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(กิจกรรม)

7.000
(กิจกรรม)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

83.720
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการเบิกจายเงิน
(38.1). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
กรรมการชุมชน ตัง้ แตเดือนตุลาคม 61- ความกา วหน าของงาน :100.00%
เดือนพฤษภาคม 2562 ใหกับชุมชน จํานว
น 33 ชุมชน คิดเป็ นรอยละ 76.74

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

20.00
(ครัง้ )

38.000
(ครัง้ )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการจัดกิจกรรมสง
(39.1). โครงการครอบครัวรักการอา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เสริมการอานและกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดย น
สวัสดิการ
บานหนังสือ ตัง้ แตเดือนเมษายน ความกาวหน าของงาน :100.00%
มิถุนายน 2562 ณ บานหนังสือในพ้ น
ื ที่
เขต จํานวน 7 ครัง้

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

96.880
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม ของสํานักงานเขตประเวศ ตัง้ แต
1 ตุลาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562 เบิก
จายไดรอยละ 58.49

2.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ปั จจุบันยังไมมีรายการของ
เงินกันไวเบิกเหลื่อมปี 2563

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางดําเนินกิจกรรม
บริหารความเสี่ยงฯ ตามตัวชว
ี้ ัดที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด 3 อันดับแรก

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการตรวจสอบถนน
สายหลักทงั ้  3 เสนทาง 2.กวดขันถนนสาย
หลักทงั ้  3 เสนทาง 3.รายงานผลการตรวจ
ถนนสายหลัก ทัง้  3 เสน

(44.1). ชุมชนในเขตประเวศปลอด ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
โรคไขเลือดออก
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3) - เรื่องรองทุกขตงั ้ แตวันที่ 1
เมษายน 2562 ถึง 27 มิถุนายน 2662
จํานวน 598 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  518
เรื่องคิดเป็ นรอยละ 86.62 อยูระหวาง
ดําเนินการ 80 เรื่องคิดเป็ นรอยละ 13.38

(45.1). ระดับความสําเร็จในการ
ฝ ายปกครอง
แกไขเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน
/ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
40

41

42

43

44

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

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1.2 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

6.6.6

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

6.6.6

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ตัวชว
ี้ ักด 2.3 รอยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด 3.1 รอยละความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจง จากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - รวบรวมเอกสารการติดตาม (36.1). โครงการศูนยสงเสริมการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ผูผานการอบรมในการจัดทําบัญชีรายรับ - วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการ
รายจาย จากกลุมเป าหมาย 800 ราย
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) - รวบรวมเอกสารการจัด
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพื่อรายงานผูบังคับบัญชาทราบ

(ไตรมาส 3) -กอหนี้ผูกพัน รายการคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ทัง้ หมด 31
รายการ กอหนี้แลวทงั ้ สน
ิ้  30 รายการ ยัง
ไมกอหนี้ 1 รายการ คิดเป็ นรอยะ 96.77

(37.1). โครงการสภาสงเสริมกจิการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
สวัสดิการ
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

66.720
(รอยละ)

(44.2). ประเวศ good team to
good way
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

45

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

าน

39

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

เป าหมาย

ห

38

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ม

37

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีการจัด
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

พ

36

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

11/13

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

6.6.6

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) 1. จัดกิจกรรมขยะแลกสินคา (46.1). รานศูนยบาท ศูนยสตางค
ในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ จํานวน 3 ครัง้  ดังนี้ - ความกาวหน าของงาน :100.00%
26 เมษายน 2562 ณ ชุมชนทับชางลางฝั่ง
ธน - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชน
รวมใจพัฒนา - 23 มิถุนายน 2562 ณ
ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 2. รานคา
ที่เขารวมเป็ นเครือขายรานศูนยบาท ศูนย
สตางค รับแลกสินคาดวยคูปองรานศูนย
บาท ศูนยสตางค จํานวน 6 ราน ดังนี้ รานกาแฟลุงชาง (จําหนายเครื่องด่ ม
ื ) รานเจนอย (จําหนายของชํา) - รานขาว
แกงนิด (จําหนายอาหาร) - รานอาหารตาม
สัง่ ศรี (จําหนายอาหาร) - ราน Monkey
Coffee (จําหนายเครื่องด่ ม
ื ) - ราน 83
พาณิชย (จําหนายของชํา) 3. ตัง้ แตเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2562 มีปริมาณขยะ
รีไซเคิลที่รับแลก จํานวน 3,635 กิโลกรัม
(จายคูปองใหสมาชิก คิดเป็ นเงิน 6,190
บาท) 4. ตัง้ แตเดือนเมษายน – มิถุนายน
2562 มีสมาชิกนําคูปองที่ไดรับจากการ
แลกขยะรีไซเคิล ไปใชจายในรานคา คิด
เป็ นเงิน 8,762 บาท

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) - ไดจัดสงผลการดําเนินการ (47.1). โครงการเสริมสรางธรรม
รายเดือนของทงั ้  3 หัวขอใหสํานักงาน ก. าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ก. ตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน 1.จัดเก็บขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของพนักงานและจัด
อบรมใหความรูแกพนักงานเพื่อลดความ
เสี่ยง 2.กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนิน
โครงการฯ 3.จัดทําขอปฏิบัติ แนวทาง คู
มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรใน
สังกัด จํานวน 3 ขอปฏิบัติ และเวียนแจง
ใหบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(48.1). กรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 49 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน สวนราชการจํานวน 26 แหงดําเนิน
การจัดกิจกรรมเพื่อลดคาดัชนีมวลกาย

(49.1). สรางเสริมสุขภาพของ
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
บุคลากรในหนวยงานของสํานักงาน ขาภิบาล
เขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

100.000
(รอยละ)

(48.2). สงเสริมและพัฒนาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยจากการ
ทํางานของบุคลากรของสํานักงาน
เขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

49

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ม

47

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ระดับ

าน

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ ใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) (โครงการรานศูนยบาท ศูนย
สตางค)

กลยุทธ

ห

46

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

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

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)
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