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

ผลการดําเนิ นงาน

2.00
(ครัง้ )

7.000
(ครัง้ )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามกิจกรรมซัก
ซอมปฏิบัติการตามแผนปองกันและ
บรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย โดย
การรวมกับหนวยงานของภาครัฐและภาค
เอกชน ในการซักซอมหนีไฟ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน
เขตสวนหลวงรวมกับหนวยงานตางๆ ใน
พื้นที่เขตสวนหลวง อาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดําเนินการซัก
ซอมหนีไฟ ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 7 ครัง้  ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ
แม็กซแวลู ซูเปอรมารเก็ต สาขาพัฒนา
การ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ
ศูนยการคา ธัญญาพารค ศรีนครินทร ครัง้
ที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนยการ
คา เดอะไนน เซ็นเตอร ครัง้ ที่ 4 วันที่ 21
ธันวาคม 2561 ณ อาคารธาราพัฒนาการ
(บริษท
ั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ครัง้ ที่ 5 วันที่ 23 มิถุนายน
2562 ณ อาคารชุดลุมพินี วิลล พัฒนาการเพชรบุรีตัดใหม ครัง้ ที่ 6 วันที่ 28
มิถุนายน 2562 ณ อาคารชุดยูเอ็มทาว
เวอร ครัง้ ที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ
อาคารชุดยูดีไลท ออนนุช สเตชน
ั ่ อาคารเอ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

- การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่เสี่ยง
อันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงฯ - รอยละของความสําเร็จในการติด
ตัง้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง ในพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

80.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางดําเนินการ
ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู
สูงอายุและผูพิการที่มารับบริการที่
สํานักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะ
ทํางานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ที่มารับบริการที่สํานักงานเขตสวนหลวง สงรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักการ
โยธา ครัง้ ที่ 1 เรียบรอยแลว

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและกําหนดเลขหมาย
ประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง
ขอ พรอมลงจุดแสดงตําแหนงของอาคาร
ผลการดําเนินงาน ตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2
561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 สรุปไดดังนี้
1.จํานวนการรายงานออกเลขรหัส
ประจําบาน มีดังนี้ ต.ค.61 จํานวน 14 ราย
37 หลัง, พ.ย.61 จํานวน 16 ราย 17 หลัง,
ธ.ค.61 จํานวน 12 ราย 21 หลัง, ม.ค.62
จํานวน 14 ราย 24 หลัง, ก.พ.62 จํานวน
15 ราย 16 หลัง มี.ค.62 จํานวน 30 หลัง
เม.ย.62 จํานวน 20 ราย/30 หลัง พ.ค.62
จํานวน 13 ราย 26 หลัง และเดือนมิ.ย.62
จํานวน 20 ราย 61 หลัง 2. จํานวนการ
รายงานการใหอนุญาตกอสราง มีดังนี้ ต.ค.
61 จํานวน 39 ราย, พ.ย.61 จํานวน 27
ราย, ธ.ค.61 จํานวน 23 ราย, ม.ค.62
จํานวน 32 ราย, ก.พ.62 จํานวน 39 ราย
มี.ค.62 จํานวน 39 ราย เม.ย.62 จํานวน
20 ราย พ.ค.62 จํานวน 13 ราย และเดือน
มิ.ย.62 จํานวน 20 ราย

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

(2.1). กิจกรรมการออกแบบและจัด ฝ ายปกครอง
ทํารายการของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(3.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ที่บานตามระบบการ
รายงานผลการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักผังเมือง(ต
ามแบบ ทร.900)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(3.2). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของ เชน มีการรองเรียนจากประชา
ชน หนังสือพิมพ หรือส่ อ
ื  ONLINE สํารวจ ตรวจสอบ บริเวณที่มีการรองเรียน
หรือบริเวณพ้ น
ื ที่ในเขตสวนหลวงที่ควรจะ
ดําเนินการ -จัดทําแผนการติดตงั ้ และ
ซอมแซมไฟฟ าสองสวางประจําปี  สํารวจ
ตรวจสอบ บริเวณพ้ น
ื ที่ในเขตสวนหลวง
ตามแผนที่กําหนด -ดําเนินการรวบรวม
ขอมูล พรอมภาพถาย จัดทําหนังสือแจง
การไฟฟ านครหลวงดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ -จัดทําหนังสือแจงหนวยงาน
สาธารณูปโภคอ่ น
ื  หรือภาคเอกชน กรณีมี
เหตุที่เกี่ยวของกับหนวยงานนัน
้  และจัด
ทํารายงานสงหนวยงานที่เกี่ยวของ (สํานัก
การโยธา) แผนติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวางใน
พื้นที่เสี่ยงภัย จํานวน 111 ดวง แผนการ
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
จํานวน 249 ดวง ผลการซอมแซม ตัง้ แต
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2
562 การไฟฟ านครหลวงดําเนินการ
ซอมแซมแลว จํานวน 213 ดวง

(4.1). กิจกรรมการติดตงั ้ /ซอมแซม ฝ ายโยธา
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
เสี่ยงอันตราย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

2

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). กิจกรรมการซักซอมปฏิบัติ
การตามแผนปองกันและบรรเทา
เหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและดานความมน
ั่
คง

พ

1

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/10

ขอมูล ณ วันท่ี 14-10-2019

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.00
(100)

100.000
(100)

(ไตรมาส 3) -ประเมินผลการดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินจุดออน
หรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก
ไข -สํารวจความพรอมของทอระบายน้ํ า คู
คลอง -ดําเนินการจัดทําแผนปองกันและ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการ
ทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํ า บูรณะ
ซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํ าและคัน
หิน และแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปิ ด
ทางน้ํ าไหล -จัดกิจกรรมการรณรงคไมทงิ้
ขยะลงในคูคลอง และพัฒนาคูคลองใน
พื้นที่เขตสวนหลวง -จัดกิจกรรมโครงการ
จิดอาสาตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมจิต
อาสา "เราทําความ ดี ดวยหัวใจ" พัฒนา
ทําความสะอาด จัดเก็บขยะ/วัชพืช/ผักตบ
ชวาและตัดแตงกิ่งไม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ํ า กอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนที่อยูริมคลอง
ระหวางเดือนตุลาคม2561 ถึงเดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 15 ครัง้  -ดําเนิน
การจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบาย
นํ้ าในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง ผลการดําเนิน
งานตามแผนการเตรียมความพรอมของ
ระบบคู คลอง 1.คู/คลองในความรับผิด
ชอบ จํานวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 2
9,650 เมตร 2.ผลการดูแลรักษาคู คลอง
/เปิ ดทางน้ํ าไหล ประจําปี  2562 (ดําเนิน
การเองทงั ้ หมด) จํานวน 29 คู/คลอง ควา
มยาวรวม 29,650 เมตร 3.ผลการดูแล
รักษาคู คลอง ภายหลังการดําเนินกิจกรรม
จิตอาสา "เราทําความดีดวยหัวใจ" ประจําปี 
2562 จํานวน 9 คู/คลอง ความยาวรวม
7,180 เมตร 4.ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิ ด
ทางน้ํ าไหล ประจําปี  2562 รวมจํานวน 29
คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 5.
สรุปภาพรวมความพรอมของคู คลอง ใน
การรองรับและระบายน้ํ าฝน มีความพรอม
จํานวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650
เมตร ผลการดําเนินงานตามแผนการ
เตรียมความพรอมของทอระบายน้ํ า 1.
ความยาวทอระบายน้ํ าในความรับผิดชอบ
จํานวน 142 ซอย ความยาวรวม 104,394
เมตร 2.ผลงานลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า ประจําปี  2562 (ดําเนินการเอง)
จํานวน 51 ซอย ความยาวรวม 55,379
เมตร 3.ผลงานจางเหมาทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า ประจําปี  2562 จํานวน 91 ซอย
ความยาวรวม 49,019 เมตร ดําเนินการ
แลวเสร็จวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 4.
สรุปภาพรวมความพรอมของทอระบาย
นํ้ าในปัจจุบัน มีความพรอมทงั ้ หมด ควา
มยาว 104,394 เมตร ผลการดําเนินการ
แกไขจุดเสี่ยงน้ํ าทวม ประจําปี  2562
จํานวน 6 จุด ดําเนินการเรียบรอยแลว 5.
ผลการดําเนินงานเตรียมความพรอม
ป องกันจุดเฝ าระวังน้ํ าทวม ประจําปี  2562
จํานวน 1 จุด ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
เมษายน 2562 โดยดําเนินการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน "เราทําความ ดี ดวย
หัวใจ" รอบที่ 4 (ระหวางวันที่ 29 มีนาคม
2562 ถึง 20 มิถุนายน 2562) จัดกิจกรรม
พัฒนาคู/คลอง จํานวน 6 คลอง ประกอบ
ดวย 1) วันที่ 29 มี.ค.62 ณ ลํารองเพรสซิ
เดนปารคและชุมชนอัลกุบรอ กวาง 4-5
เมตร ยาว 1,350 เมตร 2) วันที่ 26 เม.ย.
62 ณ คลองควาย กวาง 4-5 เมตร ยาว 2
50 เมตร 3) วันที่ 13 พ.ค.62 ลํารางวิเศษ
สุข กวาง 3-4 เมตร ยาว 180 เมตร 4) วัน
ที่ 1 มิ.ย.62 ณ คูน้ํ าสาธารณะในหมูบาน
มิตรภาพ กวาง 1.5-2 เมตร ยาว 2,950
เมตร 5) วันที่ 12 มิ.ย.62 ณ ลํารางขาง
ศาลเจาแป ะกง กวาง 2.5 - 4 เมตร ยาว
416 เมตร และ 6) วันที่ 20 มิ.ย.62 ณ
คลองบางโคล-บานปา กวาง 6-20 เมตร
ยาว 2,950 เมตร

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(5.1). กิจกรรมการออกปฏิบัติงาน
ของหนวย BEST
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ฝ ายโยธา

(5.2). กิจกรรมการพัฒนาคูคลองใน ฝ ายโยธา
พื้นที่เขตสวนหลวง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

(5.3). โครงการจางเหมาลาง
ทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

6

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพ
มหานคร ระดับดี

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต

ม

5

พ

มิติท่ี

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกัน
(6.1). กิจกรรมการปองกันและ
โรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ไดแก
ควบคุมโรคไขเลือดออก
กิจกรรมที่1 มีการสํารวจและทําลายแหลง ความกาวหน าของงาน :100.00%
เพาะพันธุยุงลายเป็ นประจําทุกเดือน
กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ในชุมชุน เชน การจัดนิทรรศการ เผยแพร
ทางหอกระจายขาว เอกสาร เวทีชาวบาน
การประชุมในชุมชน การรณรงค
ประชาสัมพันธโดยเน นการมีสวนรวมของ
ชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเป็ นแหลงแพร
โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผูปวยไดรับ
การควบคุมภายใน 24 ชัว
่ โมง ภายหลังได
รับการแจงขาว โดยใชมาตรการเรงดวน
สําหรับการควบคุมการระบาด

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

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

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจหาสารปน
เปื้ อนในอาหารของสถานประกอบการและ
รานอาหารในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวงเป็ น
ประจําทุกเดือน และดําเนินการตาม
แผนการตรวจสถานประกอบการเพื่อยก
ระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย สถานประกอบการทงั ้ หมด จํานว
น 361 แหง ไดทําการตรวจสอบสถาน
ประกอบการและไดรับปายผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพ
มหานคร ระดับดี จํานวน 279 แหง คิด
เป็ นรอยละ 77.29

(7.2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ขาภิบาล
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

101.200
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเรงรัดการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่
และภาษีปาย เพื่อใหเป็ นไปตามเป าหมาย
ที่สํานักการคลัง กรุงเทพมหานครกําหนด
1. ดําเนินการเรงรัดการจัดเก็บภาษีโรง
เรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี
ป าย เพื่อใหเป็ นไปตามเป าหมายที่สํานัก
การคลัง กรุงเทพมหานครกําหนด ซึ่งผล
การดําเนินงานตงั ้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2561
– 31 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป าหมายการ
จัดเก็บ 213,000,000 บาท ยอดประเมิน
จํานวน 2,636 ราย เป็ นเงิน
175,200,475.51 บาท ยอดจัดเก็บ จํานว
น 3,078 ราย เป็ นเงิน 170,344,503.77
บาท คิดเป็ นรอยละ 79.97 (2) ภาษีบํารุง
ทองที่ เป าหมายการจัดเก็บ 5,000,000
บาท ยอดประเมิน จํานวน 637 ราย เป็ น
เงิน 1,028,300.80 บาท ยอดจัดเก็บ
จํานวน 4,333 ราย เป็ นเงิน 4,159,579.
74 บาท คิดเป็ นรอยละ 83.19 (3) ภาษี
ป าย เป าหมายการจัดเก็บ 22,500,000
บาท ยอดประเมิน จํานวน 1,893 ราย
เป็ นเงิน 20,686,685 บาท ยอดจัดเก็บ
จํานวน 2,002 ราย เป็ นเงิน 19,933,621.
75 บาท คิดเป็ นรอยละ 88.59 2. การจัด
เก็บภาษีคางชําระทงั ้  3 ประเภท (ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี
ป าย) ณ 30 กันยายน 2561 ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน มียอดคางชําระ จํานวน 16 ราย
เป็ นเงิน 4,112,853.04 บาท ชําระแลว 10
ราย เป็ นเงิน 524,189.02 บาท ภาษีบํารุง
ทองที่ มียอดลูกหนี้คางชําระ 23 ราย เป็ น
เงิน 8,000.90 บาท ชําระแลว 23 ราย
เป็ นเงิน 8,000.90 บาท ภาษีปาย ไมมี
ยอดลูกหนี้ คางชําระ รวมยอดลูกหนี้คาง
ชําระที่ชําระเงินแลว จํานวน 33 ราย เป็ น
เงิน 532,189.92 บาท คิดเป็ นรอยละ 12.
94 หมายเหตุ : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวนรายคงเหลือเทาเดิม เนื่องจากรายที่
ชําระเงินเป็ นรายที่ผอนชําระบางสวน

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด -รอยละ
ของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ -รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

12.970
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย คัด
แยกขยะอันตรายในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง
ดําเนินการตามโครงการสงเสริมการ
แปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชน จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการ
ลดและคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิดใน
กลุมเป าหมาย และดําเนินการจัดกิจกรรม
นัดเวลาทงิ้ นัดเวลาเก็บขยะชน
ิ้ ใหญเป็ น
ประจําทุกเดือน ผลการดําเนินงานการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิด 1.รอยละ
ของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี2561 เป าหมายรอยละ
12 (16.56 ตัน/วัน หรือ 6,044.40 ตัน/ปี )
ผลการดําเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561พฤษภาคม 2562) ดําเนินโครงการคาใช
จายในการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน จัดเก็บ
มูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนฯ ได 3,805.056 ตัน คิดเป็ น
รอยละ 62.95 2.รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561 เป าหมายรอย
ละ 5 (คาเป าหมาย 29 ตัน) ผลการดําเนิน
งาน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2562) ดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
อันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ได 22.
48 ตัน คิดเป็ นรอยละ 77.52

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายรายได

(9.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(9.2). กิจกรรมสํารวจและรายงาน ฝ ายรักษาความสะอาด
การเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อพัฒนา
และสวนสาธารณ
สภาพแวดลอมที่ดีของเมืองตอพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.3). กิจกรรมปลูกตนรวงผ้ งึ
ฝ ายรักษาความสะอาด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
และสวนสาธารณ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.1). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.2). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
ขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใชประ และสวนสาธารณ
โยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
โดยการปลูกซอมแซมไมยืนตนบริเวณ
ทางเทา พรอมทงั ้ ซอมแซมคอกตนไม
ยืนตนถนนออนนุช ทัง้  2 ฝั ่ ง -ดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกซอมแซมไม
ประดับสวนถนนบริเวณทางเทาถนน
รามคําแหงทงั ้  2 ฝั ่ ง -ดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนโดยการปลูกซอมแซมไมยืนตน
บริเวณทางเทาถนนคูขนานมอเตอรเวยทงั ้ 
2 ฝั ่ ง

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(8.1). โครงการเรงรัดการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ และภาษีปาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ระดับ

6.6.6

าน

กลยุทธ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประ
เภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ ๓ ประเภท (ผลลัพธ)

ม

8

พ

มิติท่ี

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

กร
ุงเ

(10.3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะอันตราย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(10.4). กิจกรรมรณรงคสงเสริมการ ฝ ายรักษาความสะอาด
ลดและคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด และสวนสาธารณ
ในกลุมเป าหมาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.5). กิจกรรมนัดเวลาทงิ้ นัดเวลา ฝ ายรักษาความสะอาด
เก็บขยะชน
ิ้ ใหญ
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

91.830
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดประชุมแลว 2
ครัง้  เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรและ
ขอมูลที่ใชในการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลคะแนนจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
รอบแรก คะแนนเฉลี่ย ได 9.18 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็ นรอย
ละ 91.83

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(11.1). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการศึกษา

(11.2). คาใชจายโครงการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.3). คาใชจายโครงการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
อาหรับ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.4). คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(11.5). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

คร

มิติท่ี

าน

(11.6). คาใชจายในการพัฒนาระบบ ฝ ายการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(11.10). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.11). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(11.13). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.14). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

พ

(11.15). คาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ม

(11.12). คาใชจายโครงการสอน
ภาษามลายู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(11.8). คาใชจายตามโครงการเรียน ฝ ายการศึกษา
ฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

ท

(11.17). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.18). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(11.19). คาใชจายในการฝึกอบรม
นายหมูลูกเสือสามัญ รุนใหญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(11.20). คาใชจายโครงการจางเหมา ฝ ายการศึกษา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.21). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดใต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.22). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
นาคนาวาอุปถัมภ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.23). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.24). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดปากบอ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.25). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
คลองกลันตัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.26). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดทองใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.27). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
หัวหมาก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.28). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
สุเหราใหม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.29). โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายการศึกษา
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ผลงานลาสุด

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
13

-จํานวนครัง้ ของการตรวจพ้ น
ื ที่กวดขัน
พิเศษ -ประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอการตรวจ
จุดกวดขันพิเศษ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

16

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ าระวัง
และตรวจตรา
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

6.6.6

รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติดภัย(กลุมเป า
หมาย)เขารวมการอบรมการเฝ าระวังภัย
และยาเสพติด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

17

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

51.110
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของจํานวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวงที่
ปฏิบัติหน าที่ประจําศูนยวิทยุ เขต
สวนหลวงประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

80.00
(รอยละ)

92.530
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - สํารวจจุดเสี่ยงภัย - จัดเจา (13.1). โครงการจุดกวดขันพิเศษ
หน าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตูเขียว ความกาวหน าของงาน :100.00%
) ทัง้ กลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครัง้
/วัน/จุด รวม 13 จุด - จัดเจาหน าที่เทศกิจ
ที่ผานการอบรมอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรบริเวณหน าโรงเรียนที่มีปัญหา
การจราจรในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง วันละ 2
ราย (เชา-บาย) จํานวน 6 โรงเรียน สํารวจพ้ น
ื ที่รกรางวางเปลาในพ้ น
ื ที่เขต
สวนหลวง - จัดเจาหน าที่ฝายรักษาความ
สะอาดฯ ปรับปรุงพ้ น
ื ที่ จํานวน 14 จุด
ดําเนินการปรับสภาพแวดลอมดวยการ
ดูแลตัดตนไม ติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง ติด
ป ายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม
ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง จัดเจาหน าที่เทศกิจประชาสัมพันธขอความ
รวมมือไมใหนํารถจักรยานยนตหรือ
รถยนตมาจอดหรือขับขี่บนทางเทา -จัดเจา
หน าที่กวดขันจับกุมผูที่ฝาฝื นนํารถมาจอด
หรือขับขี่บนทางเทา -จัดเจาหน าที่เทศกิจ
ประจําจุดเพื่อกวดขันไมใหตงั ้ วางสินคา
และจําหนายสินคาเด็ดขาด ดําเนินการตาม
กิจกรรมกวดขันผูกระทําผิดกฎจราจรโดย
การจอดรถบนทางเทา

(ไตรมาส 3) - สํารวจจุดเสี่ยงภัย - จัดเจา
หน าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตูเขียว
) ทัง้ กลางวันและกลางคืน วันละ 3 ครัง้
/วัน/จุด รวม 13 จุด - จัดเจาหน าที่เทศกิจ
ที่ผานการอบรมอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรบริเวณหน าโรงเรียนที่มีปัญหา
การจราจรในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง วันละ 2
ราย (เชา-บาย) จํานวน 6 โรงเรียน สํารวจพ้ น
ื ที่รกรางวางเปลาในพ้ น
ื ที่เขต
สวนหลวง - จัดเจาหน าที่ฝายรักษาความ
สะอาดฯ ปรับปรุงพ้ น
ื ที่ จํานวน 14 จุด
ดําเนินการปรับสภาพแวดลอมดวยการ
ดูแลตัดตนไม ติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง ติด
ป ายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม
ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง จัดเจาหน าที่เทศกิจประชาสัมพันธขอความ
รวมมือไมใหนํารถจักรยานยนตหรือ
รถยนตมาจอดหรือขับขี่บนทางเทา -จัดเจา
หน าที่กวดขันจับกุมผูที่ฝาฝื นนํารถมาจอด
หรือขับขี่บนทางเทา -จัดเจาหน าที่เทศกิจ
ประจําจุดเพื่อกวดขันไมใหตงั ้ วางสินคา
และจําหนายสินคาเด็ดขาด ดําเนินการตาม
กิจกรรมกวดขันผูกระทําผิดกฎจราจรโดย
การจอดรถบนทางเทา

(ไตรมาส 3) -ประชาสัมพันธกระตุนให
ชุมชนจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับ
การเบิกจายเงินคาสนับสนุนคณะกรรมการ
ชุมชนประจําเดือน และดําเนินการสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหแกชุมชนใน
พื้นที่เขตสวนหลวง จํานวน 45 ชุมชน -จัด
ทําชุดเอกสารที่แสดงใหเห็นสถานการณ
สภาพปัญหา หรือความตองการของชุมชน
แนวทางการแกไข ในแตละชุมชน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายเทศกิจ

ฝ ายเทศกิจ

(14.1). โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย ฝ ายเทศกิจ
ตอการเกิดอาชญากรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.2). โครงการเทศกิจอาสาจราจร ฝ ายเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.3). กิจกรรมกวดขันผูกระทําผิ
กกฎจราจรโดยการจอดรถบนทาง
เทา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.4). กิจกรรมปรับปรุงพ้ น
ื ที่
รกรางวางเปลาในพ้ น
ื ที่เขตสวนหล
วง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

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

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(15.2). กิจกรรมการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(ไตรมาส 3) การเขารวมประชุมยอยกับ
คณะติดตามการปองกันและแกไขยาเสพ
ติดรวมกับฝายที่เกี่ยวของ เชน ฝ ายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล และฝายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมถึงการเขา
รวมตรวจสถานบันเทิง ตามคําสัง่  คณะ
คสช.ฯ เป็ นประจําทุกเดือน, จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยและ
ยาเสพติดตามโครงการอาสาสมัครปองกัน
ภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2
562 และจัดกิจกรรมเดินรณรงคตอตานยา
เสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

(16.1). คาใชจายโครงการอาสา
ฝ ายปกครอง
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

14

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) จัดเจาหน าที่สายตรวจออกอ (12.1). โครงการไมทงิ้  ไมจับ ไม
ยูประจําจุดปรับ ดําเนินการรณรงคไมทงิ้  ปรับ
ไมจับ ไมปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
32 ตังแตเวลา 09.00 - 17.00 น. เป็ น
ประจําทุกวัน และมีการรณรงคแจกแผน
พับ ใบปลิว เพื่อเผยแพรใหความรูดานการ
รักษาความสะอาดเพื่อใหเกิดความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง และเป็ นการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ
ตอการรักษาความสะอาด

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

-การจัดใหมีจุดกวดขันทงิ้ สิ่งใดๆ ในพ้ น
ื ที่
สาธารณะ -การจัดใหมีกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขต -ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมากตอการมีจุด
กวดขันทงิ้ จับ-ปรับในพ้ น
ื ที่สาธารณะ

พ

12

ท

มิติท่ี

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -การจัดทําคําสัง่ ใหอปพร.ของ
สํานักงานเขตสวนหลวงปฏิบัติหน าที่ตาม
คําสัง่ ของสํานักงานเขตสวนหลวง, ควบคุม
การปฏิบัติหน าที่ของเจาหน าที่ อปพร.เขต
สวนหลวง ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ให
เป็ นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และดําเนิน
การเบิกจายเงินคาตอบแทนใหเจาหน าที่
อปพร.เขตสวนหลวง -จัดทําโครงการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน -จัดทําแผนการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน -ด
ําเนินการเบิกจายคาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน สรุปผลการดําเนินงาน มีเจา
หน าที่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เขตสวนหลวง จํานวน 241 คน ปฏิบัติ
หน าที่วันละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ตามคําสัง่ ศูนย อปพร.เขตสวนหลวง อยู
เวรประจําศูนยวิทยุ อปพร.เขต ประจําวัน
ตัง้ แตเวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุงข้ น
ึ 
มีหน าที่รับโทรศัพท รับวิทยุ ดูแลรักษา
ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบศูนยวิทยุ
อปพร.เขต ผลการดําเนินงานคิดเป็ นรอย
ละ 80

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

ฝ ายปกครอง

5/10

ขอมูล ณ วันท่ี 14-10-2019

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการใหบริการ
ประชาชนงานทะเบียนสมรสและดําเนิน
การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อ
นํ าผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานใหดี
ขึ้น สรุปผลการดําเนินงาน ตงั ้ แตเดือน
ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 มี
ผูมาจดทะเบียนสมรส จํานวน 1,031 คู มี
การทอดแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
ผลความพึงพอใจอยูในระดับมาก ถึงมากที่
สุด คิดเป็ นรอยละ 99.05

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
19

รอยละ ๘๐ ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนครัง้ ของการรายงานผลการดําเนิน
งานกอสราง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยใน
พื้นที่รับผิดชอบ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ )

12.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) ดําเนินการปรับปรุงถนน
ตรอกซอยในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง จํานวน 4
แหง เพื่อใหบริการประชาชนใหเกิดความ
สะดวกในการสัญจรไปมา ไดแก 1.
โครงการปรับปรุงซอยอีสทวูดพารคจาก
ซอยออนนุช 36 ถึงจุดที่กําหนด 2.
โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 5 3.
โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 60 และ
4.โครงการปรับปรุงสะพานขามคลองบาง
โคล ซอยพัฒนาการ 38

(19.1). โครงการตรวจสอบอาคาร
เสี่ยงภัยและระบบปองกันอัคคีภัย
ตามที่กฎหมายกําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(19.2). กิจกรรมตรวจสอบสถาน
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
บริการและสถานบันเทิงในพ้ น
ื ที่เขต ขาภิบาล
สวนหลวง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(20.1). โครงการปรับปรุงซอยอีส
ทวูดพารคจากซอยออนนุช 36 ถึง
จุดที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(20.3). โครงการปรับปรุงซอย
พัฒนาการ 60
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(20.2). โครงการปรับปรุงซอย
พัฒนาการ 5
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(20.4). โครงการปรับปรุงสะพาน
ขามคลองบางโคล ซอยพัฒนาการ
38
ความกาวหน าของงาน :100.00%

– รอยละของสถานประกอบการเป าหมาย
ไดรับการตรวจสอบหาสารเสพติดใน
ปั สสาวะของพนักงาน (๒๐ แหง) - รอยละ
ของพนักงานในสถานประกอบ การที่ไดรับ
การตรวจสอบไมพบสารเสพติดในปัสสาวะ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

135.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ )

120.000
(ครัง้ )

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
22

– จํานวนครัง้ ของการพัฒนาลางทําความ
สะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอย
คนเดินขาม - รอยละของประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการพัฒนาลางทําความสะอาด
ถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดิน
ขาม

ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

21

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายทะเบียน

ท

20

(ไตรมาส 3) -สํารวจ ตรวจสอบอาคารเสี่ยง
ภัย และระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย รวม
รวบขอมูล จัดทําแผนงาน/โครงการ และ
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนงาน
/โครงการ หากพบผูกระทําผิดหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย แจงใหแกไข พรอม
ใหคําแนะนํา ดําเนินการตามขน
ั ้ ตอน และ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
รายงานผูบริหารทราบตอไป -ดําเนินการ
ตรวจสถานบันเทิงเป็ นประจําทุกเดือนและ
ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขต
สวนหลวงตามแผนที่กําหนด -ตรวจสอบ
ขอมูลอาคารเสี่ยงภัย คือ อาคารที่เขาขาย
9 ประเภท เชน อาคารสูง อาคารขนาด
ใหญพิเศษ อาคารชุมชน โรงมหรสพ โรง
แรม อาคารโรงงาน อาคารชุดปาย สถาน
บริการ ที่ตงั ้ อยูในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง 2.
จัดทําแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ
2 ครัง้ /ปี  พรอมตารางการตรวจอาคารสา
ธารณะ หมายถึง อาคารที่ใชประโยชนใน
การชุมนุมไดโดยทว
ั ่ ไป เชน โรงมหรสพ
หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล
สถานศึกษา สนามกีฬา หางสรรพสินคา
สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพา
น อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ทาจอดเรือ
โป ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสน
สถาน เป็ นตน ซึ่งเป็ นอาคารที่เสี่ยงภัยได
รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมาย
กําหนดจากสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสํานักงานเขต โดยแบง
เป็ น 2 ประเภท คือ อาคารที่สรางกอนกฎ
กระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สราง
ภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 2. จัด
ทําแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2
ครัง้ /ปี  พรอมตารางการตรวจ (ครัง้ ที่ 2
เริ่ม เดือน กรกฎาคม 2562) 3. แจงหนวย
งานรวมตรวจ เชน สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล เขาตรวจ 4. เขาตรวจรวมกับเจา
หน าที่ของหนวยงานขางตน 5. เมื่อตรวจ
แลว รวบรวมขอมูลรายงานเจาพนักงาน
ทองถิ่น (ผูอํานวยการเขต) ทราบ 6. จัด
ทําหนังสือแจงเจาของอาคาร หากพบวา
ตองมีการแกไข ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2
561 - 31 มีนาคม 2562 ตรวจสอบสถาน
บันเทิงและอาคารเสี่ยงภัย จํานวน 9 แหง
(ตรวจสถานบันเทิงและอาคารเสี่ยงภัย
เดือนละครัง้ ) ไมพบสถานบันเทิงและ
อาคารเสี่ยงภัยที่ทําผิดกฎหมาย

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(18.1). กิจกรรมการใหบริการ
ประชาชนงานทะเบียนทว
ั ่ ไป (การ
จดทะเบียนสมรส)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ระดับ

6.6.6

าน

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

-รอยละความสําเร็จของการใหบริการ
ประชาชนงานทะเบียนสมรส ณ ฝ ายทะ
เบียน -รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนสมรส
ณ ฝ ายทะเบียน

ม

18

พ

มิติท่ี

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายโยธา

(20.5). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -การตรวจปัสสาวะของ
(21.1). โครงการสถานประกอบการ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
พนักงานในสถานประกอบการเป าหมายที่ สีขาว
ขาภิบาล
เขารวมโครงการ และในกรณีตรวจพบสาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
เสพติดจะดําเนินการสงตอเพื่อเขารับการ
รักษาตามขน
ั ้ ตอน -ดําเนินการตรวจหาสาร
เสพติดในสถานประกอบการจํานวน 7
แหง -มีพนักงานของสถานประกอบการ
เป าหมาย จํานวนทงั ้ หมด 570 คน ไมพบ
สารเสพติดจํานวน 569 คน พบสารเสพติด
จํานวน 1 คน

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการทําความสะอาด
ถนนตรอกซอยเป็ นประจําทุกเดือนตาม
แผนที่กําหนดไว -ดําเนินการทําความสะ
อาด ถนน/ตรอก/ซอย ลางฝุน ลางจุด
ดําบนถนน ลางสะพานลอย ถนน 3 สาย
หลัก ไดแก ถนนออนนุช ถนนพัฒนาการ
และถนนพระราม 9 ตัง้ แตเดือน ตุลาคม 2
561 - มิถุนายน 2562 จํานวน 60 ครัง้  ตอ
เดือน จํานวน 40 ถนน/ตรอก/ซอย/สะพาน
ลอย ตอเดือน

(22.1). กิจกรรมการทําความสะอาด ฝ ายรักษาความสะอาด
ถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคน และสวนสาธารณ
เดินขาม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(22.2). กิจกรรม Big Cleaning
Day
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
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ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(23.1). กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการ
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาความรู(ไมใชงบประมาณ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

10.710
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
สวนหลวงจํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 100
คน ไดเขารับการการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู ตาม
โครงการที่วางไวในชวงปิดภาคเรียน บุคลากรดานการศึกษาไดรับการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู
ตามหลักสูตรที่กําหนด และจัดทํารายงาน
ตอฝายการศึกษาในเนื้อหา ประโยชนและ
ความรูที่ไดรับการขากอบรมสัมมนา จัด
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรดาน
การศึกษาไดรับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู -จัดกิจกรรม
ใหความรูแกบุคลากรในเขตสวนหลวงเรื่อง
การดูแลระบบแอพพลิเคชัน
่ ในศูนยบริการ
ฉับไวใสสะอาด มีผูเขารวมกิจกรรม จํานว
น 100 คน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ณ
หองประชุม สํานักงานเขตสวนหลวง

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการรับลงทะเบียนให
ความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมแกผูสูง
อายุและผูพิการเป็ นประจําทุกเดือน ดําเนินการทอดแบบสอบถามความพึง
พอใจจากผูรับบริการ สรุปยอดจํานวนผูสูง
อายุและผูพิการที่ไดรับความชวยเหลือ
การจายเบีย
้ ยังชีพ ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2
561-พฤษภาคม 2562 จํานวน 18,504
คน แบงเป็ นผูสูงอายุ จํานวน 16,957 คน
และผูพิการ จํานวน 1,547 คน -ผลสํารวจ
ความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถาม
อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็ นรอยละ 97

(25.1). คาใชจายโครงการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

รอยละของสถานบริการดานกีฬาและ
นันทนาการของ กทม. อยูในเกณฑมาตร
ฐาน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

25

-รอยละของผูพิการ/ผูสูงอายุที่ข้ น
ึ ทะเบียน
ขอความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมได
รับความชวยเหลือ -รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการดานสวัสดิการและสังคม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการศึกษา

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตรวจสอบสถาน (24.1). คาใชจายโครงการสงเสริม
บริการดานกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬา) กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ของเขตสวนหลวง ใหอยูในเกณฑมาตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฐาน และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณให
เป็ นไปตามกําหนด จํานวนลานกีฬา ทัง้ สน
ิ้ 
28 ลาน ไดรับการตรวจสอบใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 28 ลาน แบงเป็ น
ลานกีฬาประเภท A จํานวน 3 ลาน ลาน
กีฬาประเภท B จํานวน 10 ลาน และลาน
กีฬาประเภท C จํานวน 15 ลาน -จัด
กิจกรรมตามโครงการคาใชจายในการสง
เสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ได
แก การแขงขันฟุตซอล เปตอง ณ ลาน
กีฬาโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(25.2). โครงการคาชจายในการ
สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(25.4). กิจกรรมการพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(25.3). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการสังฯ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(25.5). โครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

พ

(25.6). คาใชจายในการฝึกอบรม
วิชาชีพเสริมสรางรายได
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

กลยุทธ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของบุคลากรของสํานักงานเขต
สวนหลวงไดรับการพัฒนาใหอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานอยางนอยคนละ ๑
หลักสูตรตอปี

ห

23

ม

มิติท่ี

(25.7). คาใชจายในการสงเสริมการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการสังฯ
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

27

รอยละความพึงพอใจระดับมากของผูเขา
รวมกิจกรรม

6.6.6

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

28

รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

6.030
(รอยละ)

ท

-จํานวนผูใชบริการบานหนังสือเขต
สวนหลวงเพิ่มข้ น
ึ จากปีที่ผานมา –รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการบานหนังสือ
เขตสวนหลวง

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการใหบริการบาน
หนังสือในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง จํานวน 6
แหง (เปิ ดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย)
และพิพิธภัณฑทองถิ่นเขตสวนหลวง
จํานวน 1 แหง (เปิ ดบริการวันพุธถึงวันอา
ทิตย) จํานวนผูมาใชบริการ ตัง้ แตเดือน
ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 จํานวน
3,400 คน -ดําเนินการทอดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการบานหนังสือ
จํานวน 100 ชุด ผลสํารวจความพึงพอใจ
อยูในระดับดี ดีมาก คิดเป็ นรอยละ 96

(26.1). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ครอบครัวรักการอาน
สวัสดิการสังฯ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.2). คาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(27.1). จัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(27.2). คาใชจายในการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมฤดูรอน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

กร
ุงเ

26

(25.8). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการสังฯ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลผลิต
(Output)

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

92.750
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดทําโครงการจัด
งานวันสําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และดําเนินการจัดกิจกรรม
งานวันพอแหงชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2
561 มีการคัดเลือกพอตัวอยางเขต
สวนหลวงและมอบประกาศเกียรติคุณให
แกพอตัวอยางเขตสวนหลวง
ประจําปี งบประมาณ 2562 และอยูระหวาง
เตรียมจัดงานวันเขาพรรษา และงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯรัชกาลที่ 10 ในเดือน
กรกฎาคม 2562 -ดําเนินการทอด
แบบสอบถามความพึงพอใจผูเขารวม
กิจกรรมงานวันพอแหงชาติเขตสวนหลวง
ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑดีและดี
มาก คิดเป็ นรอยละ 95

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเรงรัดการกอหนี้
(28.1). กิจกรรมการเรงรัดการกอ
ผูกพันของหนวยงานใหเป็ นไปตามที่สํานัก หนี้ผก
ู พันสํานักงานเขตสวนหลวง
งบประมาณกรุงเทพมหานครกําหนด การ ความกาวหน าของงาน :100.00%
กอหนี้ผูกพันหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 28 รายการ งบ
ประมาณหลังปรับโอน 34,252,640.-บาท
กอหนี้ผูกพันแลว 27 รายการ เป็ นเงิน 2
7,973,826.48 บาท คิดเป็ นรอยละ 81.67
คงเหลือ 1 รายการ เป็ นเงิน 6,278,813.
52 บาท

ฝ ายการคลัง
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

93.960
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณใหไดตามที่สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครกําหนด สํานักงานเขต
สวนหลวงไดรับงบประมาณทงั ้ สน
ิ้ 
358,329,860.-บาท เบิกจายแลว 2
08,989,525.91 บาท คิดเป็ นรอยละ 58.
32

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

98.080
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(คะแนน)

4.367
(คะแนน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
30

รอยละของเงินกันไวเหล่ อ
ื มปี
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

31

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

32

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

33

รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

34

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) เรงรัดการใชจายงบประมาณ
ใหเป็ นไปตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด
เพื่อจะไดไมตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปี
รายการกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ไวเบิกจาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้ -กันเงิน
เหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน จํานวน 23
รายการ 26,071,455.91 บาท เบิกจาย
แลว 22 รายการ เป็ นเงิน 13,191,468.91
บาท คงเหลือ 1 รายการ เป็ นเงิน
12,879,977 บาท -กันเงินเหลื่อมปีแบบ
ไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน 1 รายการ ดําเนิน
การกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลว เป็ นเงิน
1,380,000.-บาท และเบิกจายเรียบรอย
แลว รวมรายการกันเงินทงั ้ สน
ิ้  24 รายการ
เป็ นเงิน 27,451,455.91 บาท เบิกจาย
แลว 23 รายการ เป็ นเงิน 14,571,468.91
บาท คิดเป็ นรอยละ 46.92 คงเหลือ 1 ราย
การ เป็ นเงิน 12,879,977 บาท

(30.1). กิจกรรมตรวจสอบการกัน ฝ ายการคลัง
เงินเหลื่อมปีของสํานักงานเขตสวน
หลวง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยงและรายงาน สตน.
ภายในกําหนด โดยจัดสงรายงานการ
บริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561
อยูระหวางดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความเสียงตาม(SR1 และ SR2)

(32.1). กิจกรรมการจัดระบบการ
บริหารความเสี่ยงและรายงานการ
ควบคุมภายในของสํานักงานเขต
สวนหลวง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดทํางบการเงิน
(31.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
ตามที่สํานักการคลังกําหนดและสงใหทัน เงินสาํ นักงานเขตสวนหลวง
เวลาและถูกตอง และบันทึกขอมูลใหเป็ น ความกาวหน าของงาน :100.00%
ปั จจุบัน จัดทํางบการงเงินของ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 สงกองบัญชี
เรียบรอยแลวตงั ้ แตเดือน พ.ย.2561 และ
บันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียบรอยแลวถึงเดือน พ.ค.2562 และสง
รายงานงบการเงินถึงเดือน พ.ค.2562 เพื่อ
นํ าเรียนปลัด กทม.และสงให สํานักงาน
ตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวาง
บันทึกรายการบัญชีของเดือนมิถุนายน

ฝ ายการคลัง

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแกไขเรื่องรอง
(33.1). กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ได ฝ ายปกครอง
เรียนจากระบบ MIS และ 1555 เป็ น
รับจากประชาชน/ผูรับบริการ
ประจําทุกวัน ผลการดําเนินงานแกไขเรื่อง ความกาวหน าของงาน :100.00%
รองเรียน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีจํานวนเรื่อง
รองเรียนทงั ้ สน
ิ้  1,335 เรื่อง และดําเนิน
การแกไขเรื่องรองเรียนเรียบรอยแลว
จํานวน 1,301 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 97.45
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 34
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 2.55
(ไตรมาส 3) -ดําเนินการทอดแบบสอบถาม (34.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง ฝ ายปกครอง
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่สํานักงาน พอใจของผูรับบริการ
เขตสวนหลวงเป็ นประจําทุกเดือน -มีผูใช ความกา วหน าของงาน :100.00%
บริการศูนย BFC ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2
561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จํานวน
32,214 ราย และจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจของการใหบริการ โดยวิธีการสุม
สํารวจ จํานวน 14,497 ราย มีผลความพึง
พอใจของผูใชบริการ อยูในระดับมากถึง
มากที่สุด คิดเป็ นรอยละ 95.07 -ผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
สํานักงานเขตสวนหลวง ดําเนินการโดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา)
ครัง้ ที่ 1 ในเดือนมกราคม 2562 ระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนรวมเฉลี่ย 4.555 -ครัง้ ที่ 2 ใน
เดือนมิถุนายน 2562 (อยูระหวางรอผล
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
สํานักงานเขตสวนหลวง จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

35

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(29.1). กิจกรรมการเรงรัดการใช
จายงบประมาณสํานักงานเขตสวน
หลวง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ระดับ

6.6.6

าน

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ม

29

พ

มิติท่ี

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดทําโครงการให
บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจําปี 
พ.ศ.2562 โดยรณรงคเชิญชวนใหผู
ประกอบการภายในหางสรรพสินคาในพ้ น
ื ที่
ลด ละ เลิก ใชถุงพลาสติก ถุงหูหว
ิ้  เเละ
โฟม -ดําเนินการรักษารอบ โครงการให
บริการที่ดีที่สุดปี 2560 (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย) รณรงคเชิญชวนใหผูประกอบการภายใน
หางสรรพสินคาในพ้ น
ื ที่ ลด ละ เลิก ใชถุง
พลาสติก ถุงหูหว
ิ้  เเละโฟม การดําเนินการ
สํารวจ การจัดประชุม จัดอบรมและรณรงค
ใหผูประกอบการลด ละ เลิก การใชถุงหูหว
ิ้
พลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ดําเนินการรณรงคและประชาสัมพันธใหผู
ประกอบการกลุมเป าหมายในพ้ น
ื ที่ ลด ละ
เลิก การใชถุงหูหว
ิ้ พลาสติกและภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร รวมทงั ้ ทําการประเมิน
การใชถุงพลาสติกและโฟมในแตละกลุม
เป าหมาย -รณรงคประชาสัมพันธให
ขาราชการสํานักงานเขตสวนหลวง และ
โรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง จํานวน 8
แหง ลด ละ เลิก การใชถุงหูหว
ิ้ พลาสติก

(35.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฝ ายรักษาความสะอาด
การจัดการขยะอันตราย (รักษารอบ และสวนสาธารณ
ปี  2560)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(35.2). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ปี  พ.ศ.2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

8/10

ขอมูล ณ วันท่ี 14-10-2019

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

91.550
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี 
พ.ศ.2562 จํานวน 3 ฝ าย ไดแก ฝ ายรักษา
ความสะอาด ฝ ายเทศกิจ และฝายโยธา สง
สํานักงาน ก.ก.เรียบรอยแลว อยูระหวาง
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดําเนินการสงผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงใหสํานักงาน ก.ก.ภายใน
วันที่ 20 ของเดือนถัดไป โดยดําเนินการ
สงผลการดําเนินงานของเดือนมีนาคม
เมษายน และพฤษภาคม 2562 เรียบรอย
แลว

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

37

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

38

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -ประชาสัมพันธใหทุกฝาย
(37.1). กิจกรรมการเสริมสราง
รณรงคใหบุคลากรออกกําลังกายเพื่อรักษา สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
สุขภาพและดูแลใหรางการแข็งแรงหาง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ไกลโรค การรณรงคสงเสริมใหขาราชการ
และลูกจางของสํานักงานเขตสวนหลวง
ออกกําลังกายทุกวันพุธ สงเสริมเรื่องการ
ทานอาหารใหถูกสุขลักษณะและงดของ
หวานและมัน มีการจัดกิจกรรมแขงขัน
กีฬาสีเชื่อมสัมพันธระหวางขาราชการ บุ
คลากร ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
สวนหลวง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธใหทุกฝายรณรงคให
บุคลากรออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
และดูแลใหรางการแข็งแรงหางไกลโรค
และจัดตงั ้ กลุมไลน สุขภาพดี=โบนัส เพื่อ
เป็ นชองทางในการแจงขาวสารและ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสาระนารูเรื่องสุข
ภาพ -จัดรายการเสียงตามสายสราง
เสริมสุขภาพเป็ นประจําทุกวันจันทรถึงวัน
ศุกร เวนวันหยุดราชการ -จัดบอรดและ
ป ายความรูคูสุขา -จัดกิจกรรมยืดเหยียด
รางกาย วันละ 2 ครัง้  ระหวางเวลา 10.30
น. และ 14.30 น. ครัง้ ละ 5 นาที -จัด
กิจกรรมออกกําลังกายทุกบายวันพุธ ณ
ศูนยสุขภาพเขตสวนหลวง

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) -การดําเนินการพัฒนาสภาพ (38.1). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
แวดลอมในการทํางานใหเป็ นไปตามที่
ชีวิตใ นการทํางาน
ขาภิบาล
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครกําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และดําเนินการตามกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน เพื่อการดําเนิน
งานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งานประสบความสําเร็จ -ทบทวน วิเคราะห
ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทํางา
น -จัดทําโครงการจัดการความเสี่ยงในการ
ทํางานภายในสํานักงานเขตสวนหลวง เพื่อ
จัดการความเสี่ยงในการทํางานของหนวย
งาน ระยะเวลาดําเนินการตงั ้ แตวันที่ 3
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2
562 (ไมใชงบประมาณ) -จัดสงสําเนา
โครงการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
ภายในสํานักงานเขตสวนหลวงและ
เอกสารที่เกี่ยวของใหสํานักอนามัยภายใน
เดือนธันวาคม 2561 -กํากับ ติดตามการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเป็ นไปตาม
แผนงานที่กําหนด ภายในเดือนเมษายน 2
562 -ดําเนินงาน จํานวน 3 งาน ดังนี้ งาน
ที่ 1 งานฉีดพนหมอกควันเพื่อควบคุมโรค
ของเจาหน าที่ฉีดพนหมอกควัน (ฝ ายสิ่ง
แวดลอมฯ) งานที่ 2 งานเก็บขนมูลฝอย
ของเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานการเก็บขนมูล
ฝอย (ฝ ายรักษาความสะอาดฯ) งานที่ 3
งานการใชเครื่องตัดหญาของพนักงาน
สถานที่ (โรงเรียนวัดใต) โดยเริ่มดําเนิน
โครงการฯ ใหบรรลุเป าหมายที่กําหนด ใน
เดือนเมษายน 2562 ประเมินผลความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการ ในเดือน
เมษายน 2562 -จัดทําขอปฏิบัติ แนวทาง
คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
ในสังกัด จํานวน 3 ขอปฏิบัติฯ และเวียน
แจงใหบุคลากรในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ ในเดือนเมษายน 2562

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(36.1). กิจกรรมการดําเนินการตาม ฝ ายปกครอง
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

าน

36

ห

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 38 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

คร

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

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

าน

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

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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