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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํารวจความพึงพอใจตงั ้ แต
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 คิดเป็ น
รอยละ 99

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -

..

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

60.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดอบรมเจาหน าที่อาสาสมัคร
ป องกันภัยและยาเสพติดและรณรงคยา
เสพติด

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ฝ ายโยธา ไดดําเนินการลง
จุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร (เดือนเมษายน -มิถุนายน
2562) จํานวนทงั ้ สน
ิ้  17 หลังคาเรือน ฝ ายทะเบียน ไดดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงที่มีการกําหนดเลขหมายประจําบา
น (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562)
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  20 หลังคาเรือน

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลผลิต
(Output)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). กิจกรรมการจดทะเบียน
พาณิชย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังและยาเสพติดไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ

4

รอยละของขอมูลการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักงานเขตไดรับการ
สํารวจ จัดเก็บและจัดทําระบบฐานขอมูล

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

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

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด

..

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

124.870
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) -ฝ ายโยธา ไดดําเนินการลง
จุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร (เดือนเมษายน -มิถุนายน
2562) จํานวนทงั ้ สน
ิ้  17 หลังคาเรือน ฝ ายทะเบียน ไดดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงที่มีการกําหนดเลขหมายประจําบา
น (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562)
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  20 หลังคาเรือน

ฝ ายทะเบียน

พ

6.6.6

ท

6

รอยละของขอมูลการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักงานเขตไดรับการ
สํารวจ จัดเก็บและจัดทําระบบฐานขอมูล

(4.2). โครงการกําหนดจุดที่มีการ
กําหนดรหัสเลขหมายประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1. ลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า -โดยแรงงานเขต จํานวน 76
ซอย ความยาว 36,589 เมตร -จางเหมา
เอกชน จํานวน 129 ซอย ความยาว
74,982 เมตร 2. ดําเนินการจัดเก็บขยะ
วัชพืช คู คลอง จํานวน 4 แหง ความยาว
1,000 เมตร ดังนี้ 1. ลํารางขางชุสาย
โทรศัพท 2. ลํารางนาซอง (สวนแยกจาก
คลองนาซอง) 3. ลํารางแยกคลองหวย
ขวาง 4. ลํารางศรีศุภราช

(6.1). กิจกรรมลอกทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ฝ ายปกครอง

ม

(4.1). โครงการกําหนดจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

5

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.6.6

ระดับ

คร

2

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการงาน
ทะเบียนพาณิชย 14 นาที

กลยุทธ

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

ฝ ายโยธา

(6.2). พัฒนาทําความสะอาดคู คลอง ฝ ายโยธา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -1.ตรวจวิเคราะหการปน
(7.1). โครงการกรุงเทพฯเมือง
เปื้ อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและ
อาหารปลอดภัย
นํ้ าในสถานประกอบการ 88 แหง คิดเป็ น ความกาวหน าของงาน :100.00%
รอยละ (88*100/511=17.22) (วิธีคํานวณ
สถานประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี x 100/จํานวนสถานประกอบการ
ทัง้ หมด) 2.ตรวจวิเคราะหการปนเปื้ อนเชื้อ
โรคและสารพิษในอาหารและน้ํ าในสถาน
ศึกษา 24 แหง (*ไมคิดรวมกับสถาน
ประกอบการ)

(ไตรมาส 3) --ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 (8.1). โครงการประชาสัมพันธเชิง
ประเภท ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง รุกการจัดเก็บภาษี
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรง ความกา วหน าของงาน :124.87%
เรือนและที่ดิน = 299,068,845.61 บาท 2
. ภาษีบํารุงทองที่ = 1,943,904.84 บาท
3. ภาษีปาย = 21,575,436.29 บาท รวม
ยอดการจัดเก็บภาษี เป็ นเงิน =
322,588,186.74 บาท (คิดเป็ นรอยละ 96.
27 โดยเปรียบเทียบจากยอดประมาณการ
รายรับ 3 ภาษี ปี  2562 = 335,100,000
บาท) ** 3 ** 96.26

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ฝ ายรายได

1/9

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
25.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
26.030
(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด 1.1
รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัด
แยกและนํากลับมาใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2561

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(รอยละ)

3.000
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด 1.2
รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ.2561
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

200.00
(ตาราง
เมตร)

200.000
(ตารางเมตร)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) --ยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง (9.1). โครงการเรงรัดการจัดเก็บ
ชําระ 3 ประเภท ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2 ภาษี 3 ประเภท
561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. ความกาวหน าของงาน :26.03%
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 1,953,867.99
บาท 2. ภาษีบํารุงทองที่ = 15,900.20
บาท รวมเป็ นเงิน = 1,969,768.19 บาท
(คิดเป็ นรอยละ 17.96 โดยเปรียบเทียบ
จากยอดเงินรวมภาษีคางชําระประจําปี  2
561 = 10,969,313.14 บาท) ** 3 ** 0

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายรายได

(ไตรมาส 3) -คัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก
ผลไม จํานวน 12,410 กิโลกรัม นํ ามา
หมักทําป ุยน้ํ าชีวภาพไดปริมาณ 29,350
ลิตร เบิกจายคาตอบแทนอาสาชักลากมูล
ฝอย จํานวน 2 ชุมชน ปริมาณขยะที่คัด
แยกได 164,100 กิโลกรัม

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

(ไตรมาส 3) -จัดเก็บขยะอันตราย
ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ได
ปริมาณขยะ 5,590 กิโลกรัม

(11.1). กิจกรรมการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยอันตราย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(10.2). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -สํารวจที่วางรกราง รวมจํานว
น 3 แหง ไดแก ที่วางรกรางซอยวิภาวดี
16/35, ที่วางซอยอินทามระ 35 และที่วาง
ที่โลงซอยชานเมืองแยก 2

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(12.1). โครงการบํารุงรักษาปรับปรุง ฝ ายรักษาความสะอาด
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.2). การรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อ ฝ ายรักษาความสะอาด
สภาพแวดลอมที่ดีตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพ และสวนสาธารณ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

ผลการดําเนิ นงาน

คร

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

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

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด หมายเหตุ -คะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่กําหนดเป็ นคาเป าหมายของสํานัก
การศึกษา -คาเป าหมายของสํานักงานเขต
เป็ นไปตามที่สํานักการศึกษากําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00
(รอยละ
100)

89.300
(รอยละ 100)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ผลการทดสอบตามตัวชว
ี้ ัด = (13.1). คาใชจายในการประชุมครู ฝ ายการศึกษา
8.93 คะแนน คะแนนตัวชว
ี้ ัด คิดเป็ นรอย ความกาวหน าของงาน :100.00%
ละ คือ รอยละ 89.30
(13.2). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.3). คาใชจายในการพัฒนาระบบ ฝ ายการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(13.4). คาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.5). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

คร

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(13.6). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.7). คาใชจายตามโครงการเรียน ฝ ายการศึกษา
ฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

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

ม

(13.9). คาใชจายในการสงเสริมกีฬา ฝ ายการศึกษา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.10). คาใชจายโครงการจางเหมา ฝ ายการศึกษา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฝ ายการศึกษา

พ

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

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

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

ท

(13.13). คาใชจายในการเสรมสราง ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.14). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.16). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาญี่ปุน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.18). คาใชจายในการเพิ่มศักย
ภาพเพือยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.15). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.17). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(13.19). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายโยธา
สามเสนนอก
ความกาวหน าของงาน :95.00%
(13.20). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายโยธา
วิชูทิศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.21). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายการศึกษา
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15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

16

รอยละความสําเร็จของผูเขารับการฝึกอบ
รม มีความรูเกี่ยวกับการจัดซ้ อ
ื จัดจางตาม
เกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

- รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข
เฝ าระวังและตรวจตรา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ (14.1). กิจกรรมการฝึกอบรมจัดซ้ อ
ื ฝ ายการคลัง
ตามแผนที่วางไว
จัดจาง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

162.500
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -การดําเนินการตามโครงการ
ฯระหวางเดือนตุลาคม 61- มิถุนายน 62
ดังนี้- มอบหมายใหจนท.เทศกิจปฎิบัติ
หน าที่ตรวจตราสภาพแวดลอมและเฝ า
ระวังความปลอดภัยของจุดเสี่ยงภัย 26
จุด พรอมตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปิด(CCTV)ที่ีติเดตัง้
ที่ีจุดจุดเสี่ยงภัย จํานวน 10 จุด วันละ 3
ครัง้ ตอวัน- ดําเนินการประสานสน.ในพ้ น
ื ที่
ฝ ายรักษาฯและฝายโยธาเพื่อแกไขปัญหา
จุดเสี่ยงภัย พื้นที่ดินแดง- มอบหมายให
เจ้าหน าที่เทศกิจอํานวยความสะดวกกาน
การจราจรหน าสถานศึกษาเฉพาะวันทําการ
5 จุด จุดละ 2 ครัง้ ตอวัน - มอบหมายจน
ท.เทศกิจกวดขันการจอดรถหรือขับขี่รถฯ
บนทางเทา พรอมรายงานใหสํานักเทศกิจ
ทราบ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่
ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดีข้ น
ึ ไป

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

52.170
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ผลการประเมินศูนยพัฒนา
(16.1). กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย
เด็กกอนวัยเรียน ไตรมาสที่ 1 (ตรวจเยี่ยม พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ในเดือน ธันวาคม 2561) - ศูนยฯ สุพร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
รณิการ 2 ผลการประเมินอยูใน ระดับดี ศูนยฯ ศูนยกลางเทวา ผลประเมินอยูใน
ระดับ ดี - ศูนยฯ อาคารสงเคราะห ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี ผลการประเมินศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ไตรมาสที่ 2
(ตรวจเยี่ยมในเดือน มีนาคม 2562) ศูนยฯ สุพรรณิการ 2 ผลการประเมินอยูใน
ระดับดี - ศูนยฯ ศูนยกลางเทวา ผล
ประเมินอยูใน ระดับ ดี - ศูนยฯ อาคารสง
เคราะห ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ผล
การประเมินศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ไตรมาสที่ 3 (ตรวจเยี่ยมในเดือน พฤษภ
าคม 2562) - ศูนยฯ สุพรรณิการ 2 ผลการ
ประเมินอยูใน ระดับดี - ศูนยฯ ศูนยกลาง
เทวา ผลประเมินอยูใน ระดับ ดี - ศูนยฯ
อาคารสงเคราะห ผลการประเมินอยูในระ
ดับ ดี

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) เบิกจายงบประมาณเดือนมีนา (18.1). โครงการฝึกอบรมอาสา
คม - พฤษภาคม 2562
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายปกครอง

18

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของ อปพร. ที่มาปฏิบัติหน าที่
ประจําศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน

19

รอยละของผูมารับบริการฝายทะเบียนที่
ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตงั ้ แต
ระดับมากข้ น
ึ ไป
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

20

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ
การเกิดอาชญากรรมตามแผนที่กําหนด

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

(18.2). การสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ชุมชนอยูระหวางจัดทําแผน
เพื่อพัฒนาชุมชน กําหนดสงแผนฯ ใน
เดือน กรกฎาคม 2562

6.6.6

..

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

ท

17

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(15.1). โครงการการรักษาความสงบ ฝ ายเทศกิจ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2
562 เตรียมการ มีการทอดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานทะเบียน
ทัง้ สน
ิ้  360 ราย ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2
562 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ
จํานวน 120 ราย มีความพึงพอใจตองาน
ทะเบียนในระดับมาก - มากที่สุด จํานวน
119 ราย คิดเป็ น 99.17 เปอรเซ็นต 2.
เดือนพฤษภาคม 2562 ทอดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จํานวน 120 ราย มีความ
พึงพอใจตองานทะเบียนในระดับมาก มากที่สุด จํานวน 119 ราย คิดเป็ น 99.17
เปอรเซ็นต 3. เดือนมิถุนายน 2562 ทอด
แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 120
ราย มีความพึงพอใจตองานทะเบียนใน
ระดับมาก - มากที่สุด จํานวน 119 ราย
คิดเป็ น 99.17เปอรเซ็นต

(ไตรมาส 3) - ซอมแซมไฟฟ าสองสวาง
เดือน พ.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 จํานวน
406 ดวง คิดเป็ นรอยละ 81 - ติดตงั ้
ซอมแซมไฟฟ าสองสวาง เดือน พ.ย. 2561
- มิ.ย. 2562 จํานวน 19 ดวง คิดเป็ นรอย
ละ 190 - ติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าสองสวาง
เดือน พ.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 จํานวน
157 จุด คิดเป็ นรอยละ 157

(19.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการตอเนื่องโดยไมพัก
เที่ยง (ฝ ายทะเบียน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง
ฝ ายทะเบียน

(20.1). โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าสอง
ฝ ายโยธา
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญา
กรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนถนนไดรับการปรับปรุงใหมีการ
เชื่อมโครงขายใหมีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ครัง้ )

1.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) - ตรวจสอบอาคารสถาน
ประกอบการตางๆ เพื่อสรางความปลอดภัย
จากอัคคีภัย เดือนพ.ย. 61- มิ.ย. 62 จํานว
น 159 หลัง

(21.1). กิจกรรมการรวมตรวจสอบ ฝ ายโยธา
อาคาร สถานประกอบการตางๆ เพื่อ
สรางความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

ผลผลิต
(Output)

2.00
(เสนทาง)

4.000
(เสนทาง)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการปรับปรุงซอยสุทธิ
พร 1 อยูระหวางหาตัวผูรับจาง 2.
โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยทินกร อยู
ระหวางมอบผูรูกฎหมายตรวจรางสัญญา
3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยวิเชียร
ขวัญ แลวเสร็จ 4. โครงการปรับปรุงซอย
เชื่อมซอยอยูเจริญ แยก 22,24 แลวเสร็จ .
5. โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมซอยอินทาม
ระ 47,49,51 อยูระหวางมีหนังสือแจงขอ
ความอนุเคราะหเ รงรัดก
 ารพจ
ิ ารณาอท
ุ ธ
 รณ
ครัง้ ที่ 2 6. คาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนฯ 6.1 ซอมแซมผิว
์ ั ้ น แยก 5 แยก 6 ,
จราจรซอยโพธิป
ซอมแซมขอบบอพักทอระบายน้ํ าซอนอิน
ทามระ 45 เป็ นเงิน 490,000.-บาท อยูระ
หวาง ผูรับจางเขาดําเนินการตามสัญญา 6.
2 ซอมแซมผิวจราจรซอยวิภาวดีรังสิต 4 ,
ซอมแซมบอพักซอยสมบูรณพัฒนา 2 เป็ น
เงิน 487,000.- บาท อยูระหวางนัดลงนาม
สัญญา 6.3 ซอมแซมบอพักซอยสุทธิพงศ
1 แยก 1/7 , ซอมแซมบอพักซอยวิภาวดี
รังสิต 8 เป็ นเงิน 498,000.-บาท อยู
ระหวางหาตัวผูรับจาง

(22.1). โครงการปรับปรุงซอยแยก
ซอยทินกร
ความกาวหน าของงาน :60.00%

ฝ ายโยธา

(22.2). โครงการปรับปรุงซอยแยก
ซอยวิเชียรขวัญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(22.3). โครงการปรับปรุงซอยสุทธิ
พร 1
ความกาวหน าของงาน :60.00%

ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

23

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(22.5). โครงการปรับปรุงซอยเชื่อม ฝ ายโยธา
ซอยอินทามระ 47 , 49 , 51
ความกาวหน าของงาน :50.00%
(22.6). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :60.00%

(ไตรมาส 3) -1.ดําเนินการประชาสัมพันธ (23.1). โครงการปองกันและควบคุม ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
การปองกันโรคไขเลือดออก กําจัดแหลง
โรคไขเลือดออก
ขาภิบาล
เพาะพันธลูกนํ้ ายุงลาย และฉีกพนสารเคมี ความกา วหน าของงาน :100.00%
กําจัดยุงในชุมชน 23 ชุมชน คิดเป็ นรอย
ละั 100 (จํานวนชุมชนที่จดทะเบียนที่มี
กิจกรรมปองกันไขเลือดออกครบ 4 กิจกร
รม x 100/จํานวนชุมชนที่จดทะเบียน
ทัง้ หมดในพ้ น
ื ที่เขต) 2.ดําเนินการ
ประชาสัมพันธการปองกันโรคไขเลือดออก
กําจัดแหลงเพาะพันธลูกนํ้ ายุงลาย และฉีก
พนสารเคมีกําจัดยุงโรงเรียน 23 แหง 3.
ดําเนินการประชาสัมพันธการปองกันโรค
ไขเลือดออก กําจัดแหลงเพาะพันธ
ลูกนํ้ ายุงลาย และฉีกพนสารเคมีกําจัดยุง
ศาสนสถาน 4 แหง

24

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานครบ 3
กิจกรรม

-1. จํานวนครัง้ ของการตรวจพ้ น
ื ที่กวดขัน
พิเศษ 2. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการตรวจพ้ น
ื ที่กวดขัน
พิเศษในระดับมากข้ น
ึ ไป
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(24.1). กรุงเทพฯเมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

25

(ไตรมาส 3) รายงานผลระหวางเดือน
เมษายน-เดือนมิถุนายน -กิจกรรมที่ 1
ดําเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
เหตุรองเรียน การควบคุมปองกันโรค และ
การประชาสัมพันธความรูดานสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดลอม ในบานเรือน ชุม
ชน สถานประกอบการ หนวยงานในและ
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพ้ น
ื ที่เขต
ดินแดง จํานวน 18 ครัง้  -กิจกรรมที่ 2
ดําเนินการเตรียมจัดประชุมและ
ประชาสัมพันธผูประกอบการและ
ประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตดินแดง ใหทราบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ครัง้ ที่
1 เมื่อวันที่ 30 เม.ษ.2562 และครัง้ ที่ 2
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2562 -กิจกรรมที่ 3
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายตามพระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.
2560 ของเจาหน าที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล จํานวน 6 ครัง้

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ท

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

ม

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(22.4). โครงการปรับปรุงซอยเชื่อม ฝ ายโยธา
ซอยอยูเจริญ แยก 22 , 24
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

22

จํานวนครั้งในการรวมตรวจสอบอาคารสา
ธารณะ เพื่อสรางความปลอดภัยจากอัคคี
ภัย

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

าน

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

98.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -การดําเนินการระหวางเดือน (25.1). โครงการตรวจจุดกวดขัน
ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 ดังนี้ -มอบ พิเศษ
หมายใหจนท.เทศกิจปฏิบัติหน าที่ตรวจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตราการตงั ้ วางจําหนายสินคาบริเวณจุด
กวดขันพิเศษพ้ น
ื ที่เขตดินแดง จํานวน 5
จุด จุดละ 3 ครัง้ ตอวัน - ในสวนการ
ดําเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการดําเนินการตวามพึงพอใจของประ
าชนที่มีตอการตรวจพ้ น
ื ที่กวดขันพิเศษอยู
ระหวางการดําเนินการ

ฝ ายเทศกิจ

5/9

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

97.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

27

จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนา
การ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(กิจกรรม)

2.000
(กิจกรรม)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

28

รอยละของคนพิการที่ลงทะเบียนไดรับการ
จัดสรรเบีย
้ ความพิการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

29

จํานวนภูมิปัญญาผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ

6.6.6

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

30

รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

33

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
34

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
35

36

(-)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
- จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายในกําหนด
(-)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
- จัดทํางบการเงินครบถวนถูกตอง
(-)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน
(-)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

(27.1). คาใชจายโครงการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) - มีผูพิการลงเบียนระหวาง
เดือน เม.ย.62 จํานวน 21 ราย ไดรับเบีย
้
ความพิการแลว จํานวน 21 ราย - มีผู
พิการลงเบียนระหวางเดือน พ.ค.62
จํานวน 26 ราย ไดรับเบีย
้ ความพิการแลว
จํานวน 26 ราย - มีผูพิการลงเบียน
ระหวางเดือน มิ.ย. 62. จํานวน 33 ราย
จะไดรับเบีย
้ ความพิการในเดือน ก.ค.62
จํานวน 33 ราย

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

(28.1). คาใชจายในการสนับสนุนเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการและ ผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(28.2). คาใชจายโครงการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

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

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเรียบรอยแลว

(29.1). คาใชจายโครงการศูนย
ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(29.2). คาใชจายโครงการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมออก
หนวยรณรงคเคลื่อนที่เพื่อใหความรูดาน
การวางแผนการใชจายเงิน การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ฯลฯ จํานวน 26 ครัง้  มีผูเขารวม
กิจกรรมครัง้ ละ 50 คน รวมเป็ น 1300 คน
จากเป าหมาย 26 ครัง้ ๆละ 50 คน รวม
1300 คน การดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3.00
(จํานวน
ครัง้ )

4.000
(จํานวนครัง้ )

..

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(จัดสง
ภายใน
กําหนด)

(จัดสงภายใน
กําหนด)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

2.00
(จัดสง
ภายใน
กําหนด)

(จัดสงภายใน
กําหนด)

..

ผลลัพธ
3.00
(ไตรมาส 3)
(Outcome) (จัดทํางบ (จัดทํางบการเงิน
การเงินถูก
ถูกตอง)
ตอง)

..

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 25 มิถุนายน 2562 กอหนี้ 7.
84 %

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ 7)

86.600
(รอยละ 7)

(ไตรมาส 3) 25 มิถุนายน 2562 เบิกจาย
ได 35.28 %

(30.1). คาใชจายในการสงเสริมการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
วางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการ
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - จัดก
 จ
ิ กรรมสบ
ื สานประเพณี
สงกรานต ประจําปี  2562 ณ สํานักงาน
เขตดินแดง กิจกรรมประกอบดวย ขบวน
อัญเชิญพระพุทธสิหิงค พิธีทําบุญถวาย
ภัตตาหารเพล กิจกรรมรดนํ้ าขอพรผูสูงอา
ยุ

(31.1). คาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3)

(32.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10. ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

1.000
(ภูมิปัญญา)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและ
เยาวชนเขตดินแดง โดยนําเด็กและ
เยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตดินแดง จํานวน 45
คน พรอมเจาหน าที่ 5 คน เขารวม
กิจกรรมปลูกปาชายเลน ณ ศูนยอนุรักษปา
ชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ในวัน
ที่ 15 มิถุนายน 2562

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
32

1.00
(ภูมิปัญญา
)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -การดําเนินการระหวางดือ
(26.1). โครงการกวดขันการทงิ้ ขยะ ฝ ายเทศกิจ
นตุลาคม 61-มิถุนายน 62 ดังนี้ -มอบ
ในท่ส
ี าธารณะ
หมายใหจนท.เทศกหิจปฏิบัติหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประจําจุดทงิ้ จับปรับในที่สาธารณะพ้ น
ื ที่
เขตดินแดง จํานวน 2 จุด และดําเนินจัด
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชดานการรักษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
เดือนละ 2 ครัง้ -ในสวนการดําเนินการ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอจุด
กวดขันทงิ้ จับ-ปรับในพ้ น
ื ที่สาธารณะ อยู
ระหวางการดําเนินการ

6.6.6

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

31

ผลผลิต
(Output)

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

าน

เป าหมาย

ห

6.6.6

ระดับ

ม

1.จํานวนจุดกวดขันผูทงิ้ จับ-ปรับ 2.จํานวน
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขต
3.รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการมีจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับในพ้ น
ื ที่
สาธารณะในระดับมากข้ น
ึ ไป

กลยุทธ

พ

26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(-)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

40

41

2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบ
ประมาณ
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

43

44

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่
ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล เพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

100.000
(รอยละ 6)

(ไตรมาส 3) -ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ (37.1). การจัดทํางบการเงิน
ตามแผนที่วางไว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

..

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ฝ ายการคลัง

..

ผลลัพธ
14.00
(Outcome) (รอยละ)

89.690
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 25 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ (38.1). กิจกรรมการบริหารความ
21 มิถุนายน 2562 เจาหน าที่จาก
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายในไดโทรประสาน ความกา วหน าของงาน :100.00%
เกี่ยวกับเอกสารที่ทาง สํานักงานเขตรายงา
น แนะนํ าใหทางสํานักงานเขตแกไข ปรับ
ปรุง ใหถูกตอง แลวรวบรวมนําสงอีกครัง้
หนึ่ง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(39.1). กิจกรรมติดตามการเบิกจาย ฝ ายการคลัง
งบประมาณประจําปี
ความกาวหน าของงาน :86.60%

ผลผลิต
(Output)

2.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 25 มิถุนายน 2562 1%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

71.300
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -การใหบริการรับย่ น
ื แบบ
แสดงรายการภาษีปายผานระบบอินเตอร
เน็ต เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
จํานวน 1,456 ราย คิดเป็ นรอยละ 71.06
(โดยมีเป าหมายการรับย่ น
ื แบบภาษีปาย ปี 
2562 จํานวน 1,435 ราย หรือไมนอยกวา
รอยละ 70 ดวยการเปรียบเทียบจาก
จํานวนผูย่ น
ื แบบแสดงรายการภาษีปายใน
ปี  2561 จํานวน 2,049 ราย) และเป า
หมายการรับย่ น
ื แบบภาษีปายรายใหม
จํานวน 20 ราย ดําเนินก
 ารรบ
ั ย
 ่น
ื แ
 บบภาษี
ป ายรายใหมแลว จํานวน 23 ราย ณ วันที่
28 มิถุนายน 2562

(41.1). โครงการทะเบียนออนไลน
เขาถึงงาย สบาย สะดวก
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(42.1). กิจกรรมพัฒนาการใหบริการ ฝ ายปกครอง
สํานักงานเขตดินแดง (ความพึงพอ
ใจ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(41.3). การใหบริการรับย่ น
ื แบบ
ฝ ายรายได
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ผาน
ทางระบบอินเตอรเน็ต
(INTERNET) ของสํานักงานเขตดิน
แดง ประจําปี  2562
ความกาวหน าของงาน :71.30%

..

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

100.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางสํารวจความพึง
พอใจรอบที่ 2

..

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตอบเรื่องรองเรียน
ตัง้ แตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
จํานวน 475 เรื่อง ดําเนินแลวเสร็จ จํานวน
474 เรื่อง คงคาง จํานวน 1 เรื่อง คิดเป็ น
รอยละ 99.79

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ฝ ายทะเบียน

(41.2). โครงการสรางสํานักงานเขต ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดินแดงใหเป็ นที่ทํางานแหงความสุข สวัสดิการ
(รักษารอบ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(44.1). การเบิกคาอาหารทําการนอก ฝ ายโยธา
เวลาอยางไมถูกตองและไมเหมา
ะสม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(44.2). การเบียดบังเวลาราชการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(44.4). การยักยอกเงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

ท

(ไตรมาส 3) อยูระหวางสงรายงาน
ประจําเดือนให สกก. ตรวจสอบ

(44.3). กิจกรรมตามมาตรการเสริม ฝ ายปกครอง
สรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ
ลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน

(ไตรมาส 3) 25 มิถุนายน 2562 เบิกจาย
ได 35.28 %

..

(-)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

45

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ 6)

(-)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

42

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

..

(-)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
39

ผลการดําเนิ นงาน

คร

2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เป าหมาย

าน

(-)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ห

38

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

กลยุทธ

ม

37

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรมออกกําลังกายให
กับเจาหน าที่ในหนวยงาน

(45.1). กิจกรรมการสรางเสริมสุข
ภาพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง
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46

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการตามโครงการ
(46.1). กิจกรรมสงเสริมการพัฒนา ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ขาภิบาล
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
เขตดินแดง ปี  2562 ตามแผนงานที่กําหน
ด โดยชวง เม.ย.-มิ.ย 2562 กําหนดให
ความรูในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติ
งาน โรคจากการทํางาน วิธีปองกันอันต
ราย ใน 3 หนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง คือ
งานธุรการโรงเรียนวิชากร งานฉีดพน
หมอกควันกําจัดยุงฝายสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาลสํานักงานเขตดินแดง งานอาสา
จราจรฝายเทศกิจสํานักงานเขตดินแดง
การปฏิบัติหน าที่ของครูและธุรการ
โรงเรียนวิชากร - ดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน และ
โครงการโรงเรียนปลอดภัย - เดือน
เมษายน ไมพบการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน งานฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล - ใหความรู
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย - เดือน
เมษายน ไมพบการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน งานอาสาจราจร ฝ ายเทศกิจ ใหความรูในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เดือนเมษายน ไมพบการเกิดอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงาน การดําเนินการตาม
โครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักงานเขตดินแดง ปี  2562 ดังนี้ การ
ปฏิบัติหน าที่ของครูและธุรการ โรงเรียน
วิชากร - ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางาน และโครงการ
โรงเรียนปลอดภัย - เดือนพฤษภาคม ไม
พบการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
งานฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ฝ ายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล - ติดตามผลหลัง
ใหความรูในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เดือนพฤษภาคม ไมพบการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน งานอาสาจราจร ฝ าย
เทศกิจ - ติดตามผลหลังการใหความรูใน
การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย - เดือนพฤษภา
คม ไมพบการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
งาน การดําเนินการตามโครงการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักงานเขต
ดินแดง ปี  2562 ดังนี้ การปฏิบัติหน าที่
ของครูและธุรการ โรงเรียนวิชากร ดําเนินการตามโครงการพัฒนาสภาพ
แวดลอมในการทํางาน และโครงการ
โรงเรียนปลอดภัย - เดือนมิถุนายน ไมพบ
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน งานฉีด
พนหมอกควันกําจัดยุง ฝ ายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล - ติดตามผลหลังใหความรู
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย - เดือนมิถุน
ายน ไมพบการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
งาน งานอาสาจราจร ฝ ายเทศกิจ - ติดตาม
ผลหลังการใหความรูในการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัย - เดือนมิถุนายน ไมพบการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 46 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

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

ห

าน

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

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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