แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเขตวังทองหลาง : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอยละ 70)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

11. จัดกิจกรรมรณรงคการปองกันการ
แกไขและปัญหายาเสพติด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(1.1). กิจกรรมรณรงคการปองกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด
ความกาวหน าของงาน :7.00%

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

16. รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมี การกอสรางอาคาร
และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.รอยละความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศนและรักษาความสะอาดคลอง

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของ
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3)

าน

(ครัง้ )

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(3.1). ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การรับเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ (ไมใชงบ สวัสดิการ
ประมาณ)
ความกาวหน าของงาน :16.67%

ห

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(ครัง้ )

(4.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่ขออนุญาตกอสราง
อาคาร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

10. ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได 10.
1 รอยละความสําเร็จของการแจงประเมิน
ภาษี คาเป าหมาย รอยละ 100 // 10.2
รอยละของการบังคับภาษี

6.6.6

ผลผลิต
1.00
(Output) (ฐานขอมูล
)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฐานขอมูล)

(รอยละ)

ฝ ายโยธา

ม

15. รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุ ผู
เจ็บปวย ผูพิการที่มีตอการบริการให
บริการของฝายทะเบียน สํานักงานเขต
วังทองหลาง

ผลผลิต
(Output)

พ

4

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

(ไตรมาส 3)

(5.1). กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง ฝ ายโยธา
ภูมิทัศนและรักษาความสะอาดคลอง
ในพ้ น
ื ที่เขตกลุมกรุงเทพกลาง
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(5.2). คาจางเหมาลางทําความ
สะอาดทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ท

3

12. การซักซอมการปฏิบัติการตามแผน
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยและดาน
ความมน
ั ่ คง

ฝ ายปกครอง

(1.2). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :7.00%

(ไตรมาส 3)

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

กร
ุงเ

2

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

มิติท่ี

ฝ ายโยธา
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

14

15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลผลิต
(Output)

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
9. ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขัน
้ พ้ น
ื
ฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ
ที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความ
ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5. รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตงั ้
จุดกวดขันผูกระทําความผิดในการจอดรถ
ยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทา คาเป าหมาย 5.1
จํานวนครัง้ ในการตงั ้ จุดกวดขัน 2 จุด/วัน
//5.2 ความพึงพอใจของประชาชนผูใชทาง
เทา
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14.1 จํานวนครัง้ ของการออกตรวจสอบ
กวดขันการติดตงั ้ ปายโฆษณาในที่
สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต คาเป าหมาย
จํานวน 1 ครัง้ /วัน // 14.2 ประชาชนที่พัก
อาศัยหรือสัญจรผานไป – มา ในพ้ น
ื ที่เขต
มีความพึงพอใจตอการตรวจสอบกวดการ
ติดตงั ้ ปายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไมได
รับอนุญาต
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

าน

11

ผลงานลาสุด

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

เป าหมาย

(12.1). โครงการการเฝ าระวังและ
ตรวจตรารักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :18.00%

ฝ ายเทศกิจ

(13.1). โครงการจับจริง ปรับจริง
การจอดหรือขับขี่บนทางเทา
ความกาวหน าของงาน :18.00%

ฝ ายเทศกิจ

ม

10

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

(ไตรมาส 3)

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก
และนากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97
ตันตอวัน) เป าหมายรอยละ 30 //2.2 รอย
ละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560 (
993 ตันปี )

กลยุทธ

ท

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

กร
ุงเ

มิติท่ี

8. ระดับความสําเร็จของการแจง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ 8.1 จํานวน
ชองทางการประชาสัมพันธฯ คาเป าหมาย
จํานวน 3 ชองทาง // 8.2 รอยละความพึง
พอใจของผูสูงอายุที่มารับบริการดาน
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ

6.6.6

(ไตรมาส 3)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

13. รอยละของสถานบริการดานกีฬาและ
นันทนาการของกรุงเทพมหานครอยูใน
เกณฑมาตรฐาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(17.1). การใหบริการขนถายสิ่งปฏิ
กูล ดูดและเก็บไขมัน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
ฝ ายการศึกษา

คร

(17.2). คาใชจายในการจางเหมา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

าน

(17.3). โครงการประเมินความพึง ฝ ายทะเบียน
พอใจของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการของศูนยบริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด (BFC) สํานักงานเขต
วังทองหลาง
ความกาวหน าของงาน :12.00%
(17.4). โครงการบัตรยม
ิ้  ทันดวน
ทันใจ ใสใจผูสูงอายุ ผูพิการและผู
เจ็บปวย
ความกาวหน าของงาน :12.00%

ฝ ายทะเบียน

ห

(17.5). วังทองหลางหวงใยใสใจผูสูง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
อายุที่เป็ นผูปวยติดเตียง (ไมใชงบ สวัสดิการ
ประมาณ)
ความกาวหน าของงาน :16.67%
(17.6). โครงการปรับปรุงซอย
สังคมสงเคราะห 23 และซอยแยก
ความกาวหน าของงาน :25.00%

ฝ ายโยธา

พ

ม

(17.7). ปรับปรุงซอยลาดพราว 93/1 ฝ ายโยธา
และซอยแยก จากบานเลขที่ 169
ซอย 6 และซอยแยก ซอย 8 และ
ซอยแยก ซอย 9 ซอย 10 ซอย 11
และซอยแยก และซอย12 ถึงคลอง
จัน
่
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ท

(17.8). ปรับปรุงซอยลาดพราว 102 ฝ ายโยธา
แยก 1
ความกาวหน าของงาน :22.00%
(17.9). ปรับปรุงซอยแยกซอย
ลาดพราว 94 และซอยแยกจากที่
ปรับปรุงแลวเสร็จถึงบานเลขที่ 97
ความกาวหน าของงาน :22.00%

ฝ ายโยธา

(17.11). ปรับปรุงซอยลาดพราว
124 จากคลองจิตรมิตรมหาดไทย
ถึงบานเลขที่ 202
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

(17.10). กอสรางบอพักพรอมประตู ฝ ายโยธา
ปิ ดกน
ั ้ น้ํ า บริเวณซอยรามคําแหง
43/1 ถึงคลองแสนแสบ
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(17.12). โครงการปรับปรุงซอยราม ฝ ายโยธา
คาแหง 9 (หมูบานธารารมย) จาก
คลองแสนแสบ ถึงสุดระยะที่กําหนด
(โครงการตอเนื่องระหวาง
ปี งบประมาณ 2562-2563)
ความกาวหน าของงาน :51.00%
(17.13). คาใชจายในการซอมแซม ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณะประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(17.14). โครงการเทศกิจอาสา
จราจร (เทศกิจ School Care)
ความกาวหน าของงาน :18.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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22

23

24

25

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

ตัวชว
ี้ ัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด ( Best
Service )
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด : 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด : 4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.50
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.50
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

ตัวชว
ี้ ัด 2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ( แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(21.1). ตัวชว
ี้ ัด 3.1 กิจกรรมระดับ
ความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :7.00%

ฝ ายปกครอง

(22.1). ตัวชว
ี้ ัด 3.3 กิจกรรมระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :7.00%

ฝ ายปกครอง

ห

21

ตัวชว
ี้ ัด 2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เป าหมาย

ม

20

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

(ไตรมาส 3)

พ

19

ตัวชว
ี้ ัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการ
ใชจายงบประมาณในภาพรวม

กลยุทธ

(ไตรมาส 3)

ท

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(ไตรมาส 3)

กร
ุงเ

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 25 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

คร

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

าน

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

ม

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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