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

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการใน
ศูนย BFC ของสํานักงานเขตในระดับมาก
(ผลลัพธ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2562) มีรายละเอียดการดําเนิน
การดังนี้ 1 จัดทําเอกสารสําหรับใชในโครง
การ ทําหนังสือเชิญผูเขาร่วมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมของอาสาสมัครฯ เพื่อปองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติดในพ้ น
ื ที่เขตบางนา
และดําเนินกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน
2562 ณ โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณ

ผลผลิต
(Output)

50.00
(50)

100.000
(50)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

98.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2562) มีรายละเอียดการดําเนิน
การ ดังนี้ มีประชาชนมาขอรับบริการใน
ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด BFC
ตัง้ แตวันที่ 29 มี.ค-25 มิ.ย.62 จํานวน
11,904 คน และมีการทอดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผูมาใชบริการ

(ไตรมาส 3) -กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ตงั ้ แตวันที่ 30 เมษายน 2562
- 28 มิถุนายน 2562 มีการออกเลขหมาย
ประจําบาน จํานวน 35 เลขหมาย และได
ลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มีการออก
รหัสบานในระบบสารสนเทศบนระบบเครือ
ขายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จํานวน 35 จุด
คิดเป็ นดําเนินการได รอยละ 100 เดือน
เมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 มีผู
มาขออนุญาติกอสรางอาคาร จํานวน 32
ราย และมีการลงจุดแสดงตําแหนงที่ที่มี
การกอสรางอาคาร จํานวน 32 จุด คิด
เป็ นการดําเนินการได รอยละ 100

ท

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

6.6.6

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) สงแบบ checklist อาคาร
(1.1). โครงการจัดสรางสิ่งอํานวย
สถานที่ที่เป็ นมิตรกับคนพิการและผูสูงอายุ ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
ใหสํานักการโยธา (ครัง้ ที่ 2)
พิการและผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

6.6.6

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

ผลงานลาสุด

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -เดือนเมษายน 2562 - เดือน
มิถุนายน 2562 ดําเนินการจัดเก็บผักตบ
ชวาและวัชพืช - คูระบายน้ํ าขางโรงงานแพ
รนดาจิวเวลรี่ จํานวน 10 ตัน - คลองหล
อด กม. 2 (ชวงซอยบางนา-ตราด 13 ถึง
ซอยอุดมสุข 42 แยก 2-7 จํานวน 12.5
ตัน - คลองหลอด กม. 2 (ชวงซอยบางนาตราด 13 ถึงซอยอุดมสุข 42 แยก 4
จํานวน 25 ตัน

1/16

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

คร

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดมีการดําเนินงานดานการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพ้ น
ื ที่

เป าหมาย

(2.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

2

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ระดับ

(3.1). กิจกรรมจัดตงั ้ ศูนยบริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok
Fast & Clear หรือ BFC เขตบาง
นา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ
ผูพิการ

กลยุทธ

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

ฝ ายปกครอง

(4.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(4.2). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

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

ฝ ายโยธา

(5.2). กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาใน ฝ ายโยธา
แมน้ํ าลําคลองในพ้ น
ื ที่เขตบางนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
สวาง

กลยุทธ
6.6.6

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

106.660
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนมกราคม 2562 - เดือน
มีนาคม 2562 ประสานไฟฟ าเขตประเวศ
ซอมไฟฟ าดับชํารุด จํานวน 64 ซอย หน าบานเลขที่ 16 ซอยลวนเจืออนุสรณ 3
ถนนสุขุมวิท 70/3 - บริเวณปากซอย 20
(เสาตนที่ 2) - ซอยอุดมสุข 26 (เสาเลขที่
ศ4/4 และ ศ8/15 และ ศ 101) - ระหวาง
ซอยอุดมสุข 19 กับ 21 - ซอยบางนาตราด 19 แยก 12 - หน าบานเลขที่ 44
ซอยสุขุมวิท 70/2 - หมูบานศรีพง
ษโครงการ 2 (ซอย 4) ซอยลาซาล 46
(เสาตนที่ 56) - หมูบานถาวรนิเวศน 1
ซอยบางนา-ตราด 14 - ซอยอุดมสุข 26
แยกแสนสุข 7 ถนนอุดมสุข (เสาเลขที่ ศ.
132) - ชุมชนเรวัตนิเวศน 2 (เสาเลขที่ ศ.
30,ศ.35) - ชุมชนวงศสวัสดิ ์ (เสาเลขที่ ศ.
5, ศ.7, ศ.8, ศ.16, ศ.30) - ซอยลาซาล 2
7 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาตนที่ 1 , ศ.6) ซอยอุดมสุข 26 บริเวณตรงขามแยก 1
กับแยก 3 - หน าบานเลขที่ 143 ซอย
ลาซาล 23 แยก 6 ถนนบางนา-ตราด (เสา
เลขที่ ศ.14) - หน าบานเลข 38 ซอยลาซา
ล 69 เขาซอย 100 ม. - ชุมชนกุศลศิลป 
เสาเลขที่ 7 ,ศ.6/6 ,ศ.13 - ชุมชนรมประดู
เสาเลขที่ ศ.22,ศ.3,เสาเลขที่ ศ,1/1 ชุมชนวรรณทอง เสาเลขที่ 3,5,8 - ชุมชน
ทิมเรืองเวช หน าบานเลขที่ 11,25,39 ซอยโสภณ (ฝั ่ งทางพิเศษเฉลิมพระเกียรติ)
ถนนสรรพาวุธ - ซอยบางนา-ตราด 26 หน าบานเลขที่ 70 ซอยลาซาล 69 ถนน
สุขุมวิท 105 - หน าบานเลขที่ 11 (เสาตน
ที่ 8) ซอยอุดมสุข 50 แยก 5 ถนนสุขุมวิท
103 - บริเวณชุมชนหมูบานจัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข 28 เสาเลขที่ ศ.1, ศ.2, ศ.6,
ศ.9 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 2 เสาเลขที่ ศ.
133, ศ.147 - ซอยอุดมสุข 30 เสาเลขที่
ศ.9 , ศ.16 - ซอยอุดมสุข แยก 5 เสาเลข
ที่ ศ.26 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-7 เสา
เลขที่ ศ.63 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-5
เสาเลขที่ ศ.78 - หน าบานเลขที่ 50/79
ซอยลาซาล 32 ปากซอย 14 ถนนสุขุมวิท
- หมูบานศานติ ซอยบางนา-ตราด 38 (เสา
เลขที่ 2-2) ฝาครอบแตก - หน าบานเลขที่
1467/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 15 - หน า
บานเลขที่ 78 ซอยสุขุมวิท 68 เขาซอยไป
ประมาณ 600 เมตร - ซอยลาซาล 54
ถนนสุขุมวิท เขาซอยไปประมาณ 100
เมตร - ซอยสุขุมวิท 66 (พูลสิน 3) ถนน
สุขุมวิท - ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข
(เสาเลขที่ ศ.7) - ซอยบางนา-ตราด 3 เขา
ซอยไปประมาณ 20 เมตร - หน าบานเลข
ที่ 12 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 (สา
ตนที่ 5 กับเสาตนที่ 6) - ซอยลาซาล 32
แยก 1-17 ถนนสุขุมวิท 105 (เสาเลขที่ ศ
39-26) - หน าบานเลขที่ 109 กับบานเลข
ที่ 111 ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 หน าบานเลขที่ 28 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1
ถนนสุขุมวิท 103 (เสาเลขที่ ศ 41)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
ฝ ายโยธา
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญา
กรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/16

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการปรับปรุงตาม
แผน

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

66.670
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - เดือนเมษายน 2562 เดือนมิถุนายน 2562 1. ปรับปรุงซอยแบ
ริ่ง 39 จากบานเลขที่ 25/1 ถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานคร - ทําหนังสือเรงรัดงาน
ตามหนังสือเลขที่ กท 8403/1787 ลงวันที่
9 เมษายน 2562 และแจงประสานสาธาร
ณูปโภค ดําเนินการฝังทอระบายน้ํ าความ
ยาว 100 เมตร และขุดวางดินทอระบาย
นํ้ าความยาว 200 เมตร สรางฝาบอพัก ค.
ส.ล. 10 บอ 2. ปรับปรุงซอยเพีย
้ นพินอนุ
สรณ จากบานเลขที่ 27/1152 ถึงบานเลข
ที่ 57/31 - แจงประสาสาธารณูปโภคการ
ไฟฟา, การประปา, บริษท
ั  ทีโอที, บริษท
ั 
ทรูคอรปอรเรชัน
่ จํากัด ดําเนินการขุดวาง
ทอพรอมบอพักฝั่งขวา ความยาว 490
เมตร และเขาแบบบอพักทอระบายน้ํ า 3.
ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จากถนนลาซาลถึง
จุดที่กําหนดให - ทําหนังสือประสานเพื่อ
เรงรัดงาน เลขที่ กท 8403/1786 ลงวันที่
9 เมษายน 2562 บริษท
ั ไมเขาดําเนินการ
เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค ไฟฟา, ประปา
และโทรศัพท ทําหนังสือเรงรัดงาน ตาม
หนังสือที่ กท 8403/3099 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2562

(7.1). ปรับปรุงซอยเพีย
้ นพิน จาก
บานเลขที่ 27/1152 ถึงบานเลขที่
57/31
ความกาวหน าของงาน :60.00%

1.00
100.000
(จํานวน (จํานวนรายการที่
รายการที่
ซอมแซม)
ซอมแซม)

(7.3). ปรับปรุงซอยแบริ่ง 39 จาก
บานเลขที่ 25/1 ถึงสุดเขตกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) -เดือนเมษายน 2562 - เดือน
มิถุนายน 2562 - ซอยลาซาล 55 สงมอบ
งานวันที่ 11 เมษายน 2562 และเบิกจาย
เงินเรียบรอยแลว - ซอมแซมราวเหล็กกัน
ตกทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางนา อยู
ระหวางหาตัวผูรับจาง - ซอมแซมผิว
จราจรซอยลาซาล 8 และ 12 สงมอบงาน
10 มิถุนายน 2562 และอยูระหวาง
รวบรวมเอกสารเบิกจายเงิน - ซอมแซมผิว
จราจรและเปลี่ยนฝาบอพักซอยบางนาตราด 9 อยูระหวางหาตัวผูรับจาง ซอมแซมผิวจราจรและเปลี่ยนฝาบอพัก
ซอยอุดมสุข 30 แยก 6-3 ถึงแยก 21-6
ดําเนินการทบทวนราคา - ซอมแซมผิว
จราจรซอยบางนา-ตราด 30 ดําเนินการ
เสนอใหผูรูกฎหมายตรวจรางสัญญา

(8.1). โครงการซอมแซมบํารุงรักษา ฝ ายโยธา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

ฝ ายโยธา

ห

6.6.6

ม

รอยละความสําเร็จของการซอมแซมผิว
การจราจร ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน

พ

8

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.2). ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จาก ฝ ายโยธา
ถนนลาซาลถึงจุดที่กําหนดให
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความสําเร็จในการสงเสริม ใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี ในพ้ น
ื ที่เขตบาง
นา มีสถานประกอบการอาหารทงั ้ หมด
441 ราย ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอด
ภัย จํานวน 399 ราย คิดเป็ นรอยละ 90.
48 ทัง้ นี้อาจมีการการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ไดทุกเดือน เนื่องจากใบรับรองหมดอายุ
และอยูในระหวางการประเมินใหม 2. ตรวจสถานประกอบการที่เปิ ดใหบริการใน
ชวงเวลากลางคืน เชน สถานบันเทิง
จํานวน 9 แหง (21 ครัง้  ตรวจรองเรียน
นอกเวลาราชการ จํานวน 9 แหง) - ตรวจ
อาชีวอนามัยอูซอมรถยนตและรานรถ
จักรยานยนต จํานวน 12 แหง - วันที่ 27
พฤษภาคม 2562 จัดอบรมใหความรูตามพ
ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และความรู
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหแก เจา
หน าที่ฝายสิ่งแวดลอมฯ ฝ ายเทศกิจ และผู
ประกอบการ จํานวน 250 คน - วันที่ 17
มิถุนายน 2562 ใหความรูดานความปลอด
ภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหกับบุคลากรของสํานักงานเขต
บางนา 3. ตรวจสถานประกอบการ เพื่อ
สนับสนุน ในการเสริมความรูความเขาใจ
เพื่อการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยอยาง
ถูกตองเหมาะสม จํานวน 103 แหง

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(10.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีปายและภาษีบํารุงทองที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรายได

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท (ผลลัพธ)

6.6.6

136.660
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ผลการจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประ
เภท เป็ นจํานวนเงิน 418,995,380.
18บาท จากยอดประมาณการ
380,040,000 บาท -ผลการจัดเก็บภาษี
คางชําระ ไดเป็ นจํานวน51,132,171.93
บาท จากยอดลูกหนึ้ทงั ้ หมด 51,895,097.
93 บาท คิดเป็ นรอยละ 98.53

กร
ุงเ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

ท

10

พ

ม

ห

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

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

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
12.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

12.500
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 (เป าหมายจาก
สสล. = 15.97 ตัน/วัน) - รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน มีนาคม 2
562 คัดแยกได 495.07 ตัน เดือน
เมษายน 2562 คัดแยกได 482.24 ตัน
เดือน พฤษภาคม 2562 คัดแยกได 505.
90 ตัน สรุปตงั ้ แต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31
พฤษภาคม 2562 ทําได 3,965.19 ตัน คิด
เป็ นรอยละ 68 - รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561 เดือน
เมษายน 2562 คัดแยกได 6.06 ตัน เดือน
พฤษภาคม 2562 คัดแยกได 3.62 ตัน
สรุปตงั ้ แต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31
พฤษภาคม 2562 ทําได 19.9 ตัน คิดเป็ น
รอยละ 91.66

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

ขนาดพ้ น
ื ที่ซ่ งึ ถูกพัฒนาเป็ นพ้ น
ื ที่สีเขียวใน
รูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหยอม

6.6.6

100.000
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.2). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
ขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใชประ และสวนสาธารณ
โยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.3). โครงการสงเสริมการคัดแยก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยอันตรายจากชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.4). กิจกรรมจัดเก็บขยะ
อันตรายทุกวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 - ดําเนินการจัด (12.1). โครงการบํารุงรักษา
ซื้อตนไมและวัสดุอุปกรณในการปลูก
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
จํานวน 22 รายการ ดวยวิธีประกวดราคา ความกาวหน าของงาน :100.00%
อิเล็กทรอนิกส เป็ นจํานวนเงินทงั ้ สน
ิ้ 
728,530.-บาท (เบิกจาย 100%) - ดําเนิน
การปลูกตนไมตามโครงการฯ แลวเสร็จ
จํานวน 4 แหง ดังนี้ 1.สวนหยอมบริเวณสี่
แยกบางนา (หลังปอมตํารวจ) ขนาดพ้ น
ื ที่
1,200 ตารางเมตร 2.สวนหยอมน้ํ าพุ ถนน
สรรพาวุธ ขนาดพ้ น
ื ที่ 1,000 ตารางเมตร
3.ดานขางโครงการเดอะวันอุดมสุข ถนน
สุขุมวิท ขนาดพ้ น
ื ที่ 126 ตารางเมตร 4.
บริเวณริมรว
ั ้ ทางเขาสํานักงานเขตบางนา
ระยะทาง 250 เมตร อยูระหวางดําเนิน
การ จํานวน 1 แหง บริเวณเกาะกลางถนน
เทพรัตน ชวงหน าอาคารเนชัน
่

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(11.5). โครงการสงเสริมการคัดแยก ฝ ายรักษาความสะอาด
กิ่งไมใบไมวัชพืชและขยะอินทรียใน และสวนสาธารณ
พื้นที่เขตเพื่อนําไปทําป ุย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด - รอย
ละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง กําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ) รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2561 (ผลลัพธ)

กลยุทธ

าน

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนน
เฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

กลยุทธ
6.6.6

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

88.750
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการตามกําหนด และเบิกจาย
งบประมาณรายการโครงการสอนภาษาจีน
/โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เริ่ม
ตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน
2562 โครงการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่
วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางนา 7 โรงเรียนเบิกจายคาวัสดุโครงการ
เรียบรอยแลว ฝ ายการศึกษาประสาน
โรงเรียนในสังกัด สงส่ อ
ื สรางสรรคสํานัก
การศึกษา โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่
วางไวแลว โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณรับ
ผิดชอบดําเนินการ ไดรับการอนุมัติเบิก
จายฏีกาคาวัสดุโครงการแลว และได
ดําเนินการจัดกิจกรรม สงรายงานใหสํานัก
การศึกษาทราบเรียบรอยแลว โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางนาดําเนินการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2
562 - เดือนกันยายน 2562) รวมเป็ น
ระยะเวลา 20 สัปดาห โดยโรงเรียนดําเนิน
การเบิกจายคาตอบแทนครูสอนภาษาตาง
ประเทศเดือน พฤษภาคม 2562 เรียบรอย
แลว โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนเครือขายไดจัด
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียนเสร็จสน
ิ้ แลว เมื่อวันที่ 27-28
มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผองพลอย
อนุสรณ กิจกรรมประกอบดวยจัดนิทรรศ
การ การคัดเลือกครูดีเดน หรือแขงขัน
ความสามารถของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ และนักเรียน โดยดําเนินการตงั ้
ฏีกาเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องด่ ม
ื , คากรรมการ และคาวัสดุ
เรียบรอยแลว และรายงานโครงการ
เรียบรอยแลว โครงการคาใชจายโครงการ
สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณรับผิด
ชอบจัดซ้ อ
ื วัสดุกีฬา ดําเนินการตงั ้ ฎีกาเบิก
จายคาวัสดุเรียบรอยแลว โรงเรียนใน
สังกัดอยูระหวางจัดการแขงขันกีฬาระดับ
เขต ในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อสงไป
แขงขันระดับกลุมเขตในเดือนกรกฎาคม 2
562

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(13.1). โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการศึกษา

(13.2). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.4). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.3). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

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

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(13.6). โครงการจางเหมายามดูแล ฝ ายการศึกษา
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.7). โครงการเสริมสรางศักยภาพ ฝ ายการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ตาม พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.8). คาใชจายโครงการสงเสริม ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.9). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.11). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.10). โครงการเกษตรปลอดสา
รพิษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(13.12). โครงการการสนับสนุนการ ฝ ายการศึกษา
สอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.13). โครงการสงเสริมสนับสนุน ฝ ายการศึกษา
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.14). โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
16

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.โครงการสายตรวจเพื่อน
ชุมชนออกพบปะประชาชน 52 ชุมชน 2.
โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
ออกบริการประชาชน 91 ครัง้  3.โครงการ
อาสาพานองขามถนนและอาสาจราจร ออก
อํานวยความสะดวกดานการจราจร 114
ครัง้  4.โครงการกวดขันรถยนต รถ
จักรยานยนต จอดและขับขี่บนทางเทา
ออกกวดขันดูแล 364 ครัง้  5.โครงการสาย
ตรวจตูเขียวออกตรวจตราดูแล 364 ครัง้

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

6.6.6

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

51.350
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของคนพิการที่ลงทะเบียนไดรับการ
จัดสรรเบีย
้ ความพิการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). โครงการสายตรวจเพื่อนชุม ฝ ายเทศกิจ
ชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.2). โครงการอาสาพานองขาม
ถนน และอาสาจราจร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

(14.3). โครงการกลับบานปลอดภัย ฝ ายเทศกิจ
ไปกับเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.4). โครงการกวดขันรถยนต รถ ฝ ายเทศกิจ
จักรยานยนต จอดและขับขี่ขนทาง
เทา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.5). โครงการสายตรวจตูเขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายเทศกิจ

(ไตรมาส 3) 1. สงเจาหน าที่ จํานวน 1 คน (15.1). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
และผูแทนชุมชน จํานวน 10 คน เขารวม ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน รุนที่ 6
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ระหวางวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน เพื่อดําเนินการจัด
ทําในพ้ น
ื ที่เขตดําเนินการ 2.จัดทําแผน
พัฒนาชุมชนแลวเสร็จ จํานวน 10 ชุมชน
(ไตรมาส 3) 1. เบิกจายคาเบีย
้ ความพิการ
ประจําเดือนเมษายน 2562 จํานวน 1,070
ราย เป็ นเงิน 859,200.-บาท 2. รับลง
ทะเบียนผูพิการ จํานวน 10 ราย (วันที่
1-29 เมษายน 2562) 3. เบิกจายคาเบีย
้
ความพิการประจําเดือนพฤษภาคม 2562
จํานวน 1,063 ราย เป็ นเงิน 850,400.บาท 4. รับลงทะเบียนผูพิการ จํานวน 17
ราย (วันที่ 1-28 พฤษภาคม 2562) 5.
เบิกจายคาเบีย
้ ความพิการประจําเดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 1,073 ราย เป็ น
เงิน 858,400.-บาท 6. รับลงทะเบียนผู
พิการ จํานวน 13 ราย (วันที่ 1-27
มิถุนายน 2562)

(16.1). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา สวัสดิการ
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

17

กร
ุงเ

ท

พ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

6.6.6

ระดับ

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ า
ระวังและตรวจตรา

กลยุทธ

ห

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

รอยละของผูสูงอายุที่มีช่ อ
ื ในทะเบียน
ราษฎรไดรับการจัดสรรเบีย
้ ยังชีพ

6.6.6

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. การเบิกจายเงินเบีย
้ ยังชีพ (17.1). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ผูสูงอายุประจําเดือนเมษายน 2562 จํานว หน าทีป
่ ฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
น 12,948 ราย เป็ นเงิน 8,485,900.-บาท ความกา วหน าของงาน :100.00%
2. ลงทะเบียนผูสูงอายุ จํานวน 91 ราย
(วันที่ 1-29 เมษายน 2562) 3. การเบิก
จายเงินเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 12,946 ราย
เป็ นเงิน 8,473,000.-บาท 4. ลงทะเบียนผู
สูงอายุ จํานวน 95 ราย (วันที่ 1-28
พฤษภาคม 2562) 5. การเบิกจายเงินเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุประจําเดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 12,944 ราย เป็ นเงิน 8,466,900.บาท 6. ลงทะเบียนผูสูงอายุ จํานวน 104
ราย (วันที่ 1-27 มิถุนายน 2562)
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จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ภูมิปัญญา
)

1.000
(ภูมิปัญญา)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3.00
(หลักสูตร)

3.000
(หลักสูตร)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ชุด)

5.000
(ชุด)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ชองทาง)

5.000
(ชองทาง)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(12)

12.000
(12)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
19

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิ ดสอน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

จํานวนชุดขอมูล/นิทรรศการที่จัดแสดงใน
แหลงเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร

21

จํานวนชองทางเผยแพรความรูความเขาใจ
ดานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี (21.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
วันสงกรานต ปี  2562 ในวันที่ 11
อนุรก
ั ษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เมษายน 2562 ณ หน าสํานักงานเขตบาง ความกาวหน าของงาน :100.00%
นา โดยใชชองทางประชาสัมพันธ ดังนี้ 1.
ป ายไวนิลประชาสัมพันธงาน 2. หนังสือ
เชิญเขารวมงาน 3. ทางเฟซบุค 4. ทาง
ไลน 5. การประชุมคณะกรรมการชุมขน

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) -การดําเนินงานไตรมาสที่ 3 (22.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 มีราย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ละเอียดการดําเนินการดังนี้ 1.ดําเนินการ ความกา วหน าของงาน :100.00%
เบิกจายคาสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน เป็ นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานประจําศูนยฯ ประจําเดือนมี
นาคม-พฤษภาคม 2562 เสร็จสน
ิ้ เรียบรอย
แลว

89.290
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จากกลุมเป าหมายจํานวน 56 (23.1). กิจกรรมการสํารวจและ
แหง ประเมินดัชนียุงลายอยูในเกณฑ 45 กําจัดล
 ูกนํ้ ายุงลายในชุมชน สถาน
แหง (สํารวจ 45 แหง )
ศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

ดัชนีลูกนํ้ ายุงลายของกลุมเป าหมายอยูใน
เกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)

(ไตรมาส 3) 1. นิทรรศการประวัติศาสตร (20.1). โครงการบริหารจัดการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ที่มีความสําคัญของเขตบางนา 2.
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
นิทรรศการเลาเรื่องความเป็ นเขตอุตสาห ความกา วหน าของงาน :100.00%
กรรม 3. นิทรรศการเรื่องของชาวมอญ 4.
นิทรรศการของดีและแหลงทองเที่ยวเขต
บางนา 5. นิทรรศการเครื่องมือ-เครื่องใช
ในอดีตเขตบางนา

กร
ุงเ

23

(ไตรมาส 3) -จัดกิจกรรมโครงการอบรม (19.1). โครงการอบรมวิชาชีพเสริม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
วิชาชีพเสริมรายได จํานวน 5 หลักสูตร
รายได
สวัสดิการ
ประกอบดวย 1 กระเป าเป (หูรูด) 2
ความกา วหน าของงาน :100.00%
กระเป าดินสอ 3 กระเป าชอปปิ้ ง 4 ตะกรา
มัดเชือกฟาง 5 กระเป าใสเครื่องตัดเย็บ

พ

ความสําเร็จในการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานประจําศูนย

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม Big
Cleaning Day

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1. คัดเลือกภูมิปัญญาผูสูงอายุ (18.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
1 ภูมิปัญญา ไดแก นางอรชดา ทองกระ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
จาง ดานคหกรรม (ผัดหมี่โบราณ) 2.
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กําหนดจัดกิจกรรมเผยแพรภูมิปัญญาผูสูง
อายุเขตบางนา วันที่ 11 เมษายน 2562

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
22

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

6.6.6

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ /ปี )

15.000
(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 ดําเนินการจัดกิจ (24.1). กิจกรรม Big Cleaning
กรรม Big Cleaning Day จํานวน 3 ครัง้  Day
ดังนี้ 1.วันที่ 7 เมษายน 2562 - บริเวณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ถนนเทพรัตน ขาออก ตัง้ แตซอยบางนา ตราด 1 ถึงซอยบางนา - ตราด 11 บริเวณถนนเทพรัตน ขาเขา ตัง้ แตซอย
บางนา - ตราด 12 ถึงสี่แยกบางนา 2.วันที่
25 พฤษภาคม 2562 บริเวณถนนเทพรัตน
ขาออก ตัง้ แตหางสรรพสินคา เซ็นทรัลซิตี้
บางนา ถึงอาคาร เอส บี ดีไซน กม.4 3.วัน
ที่ 22 มิถุนายน 2562 บริเวณถนนสุขุมวิท
105 ตัง้ แตซอยลาซาล 23 ถึงหน า
โรงเรียนบางกอกพัฒนา

8/16

ฝ ายปกครอง

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดนําไป
กําจัดและแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

กลยุทธ
6.6.6

เป าหมาย

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
46.930
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ุไตรมาสที่ 3 ดําเนินการ
(25.1). โครงการประชาสัมพันธการ ฝ ายรักษาความสะอาด
ประชาสัมพันธและใหบริการสูบสิ่งปฏิกูล เก็บไขมันและดูดไขมัน
และสวนสาธารณ
และไขมันในพ้ น
ื ที่เขตบางนา เดือนตุลาคม ความกา วหน าของงาน :100.00%
2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จัดเก็บได
รวมทงั ้ สน
ิ้  278 ลูกบาศกเมตร เดือน
เมษายน 2562 จัดเก็บได 50 ลูกบาศก
เมตร เดือน พฤษภาคม 2562 จัดเก็บได
60 ลูกบาศกเมตร เดือน มิถุนายน 2562
จัดเก็บได 203 ลูกบาศกเมตร รวมจัดเก็บ
ไดทงั ้ สน
ิ้  591 ลูกบาศกเมตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตบางนา
ผานการพัฒนาสมรรถนะ

กลยุทธ
6.6.6

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุ
สรณเป็ นผูรับผิดชอบดําเนินการตามโครง
การ ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ แลว เมื่อวันที่ 2
0-22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเพีย
้ น
พินอนุสรณ ดําเนินการเบิกจายเงินเพื่อ
ชดใชเงินยืมใชในราชการ 112,500.-บาท
เรียบรอยแลว และเบิกจายเงินคาวัสดุ
โครงการ 27,000.-บาท เรียบรอยแลว
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณไดนํายุวกาชาด
และผูบังคับบัญชาเขารวมพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดดังนี้ 1. ซอมใหญ
ในวันที่ 26 มกราคม 2562 , 2. สวนสนาม
จริง ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนาม
ศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ เสร็จสน
ิ้ แลว โดยดําเนินการ
ตัง้ ฎีกาเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื 
อาหารและคาพาหนะ เรียบรอยแลว
โครงการประชุมครู ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว โดยจัด
ประชุมครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางนา 7 โรงเรียน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2
561 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ วัดศรี
เอี่ยม เขตบางนา (บันทึกขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ที่ กท 8407/914
ลว. 18 ธันวาคม 2561) เรียบรอยแลว ได
รับอนุมัติฎีกาเบิกจายคาอาหารวางและ
เครื่องด่ ม
ื ผูเขารวมประชุมเรียบรอยแลว
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตบางนา 7 แหง ขณะนี้โรงเรียนใน
สังกัดอยูระหวางจัดประชุมสัมมนาประธาน
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
สังกัด ครัง้ ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือน
มิถุนายน 62) และอยูระหวางเบิกจายคา
อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  โครงการจัด
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางนา 7
แหง อยูระหวางเตรียมการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ครัง้ ที่ 3
และ ครัง้ ที่ 4 เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
กิจการของโรงเรียนรวมใหคําปรึกษา แนะ
นํ า ชวยเหลือโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสรางความ
เขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
กัน ในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนมิถุนายน
- กันยายน 2562)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(26.1). โครงการฝึกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการศึกษา

(26.2). โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝ ายการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(26.3). โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(26.4). โครงการพิธีปฏิญาณตนและ ฝ ายการศึกษา
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.5). โครงการพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.6). โครงการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงอาคาร
หรือสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
โรงเรียนตามที่ไดรับงบประมาณ

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) --เดือนเมษายน 2562- เดือน
มิถุนายน 2562 1.โรงเรียนวัดบางนานอก
- ดําเนินการร้ อ
ื ถอนกระเบื้องหองนํ้ าอาคาร
เรียน 3 และมุงหลังคาโรงอาหารร้ อ
ื ทอ
นํ้ าฝนอาคารเรียน 3 เดินทอประปาหองน้ํ า
เดินทอน้ํ าฝน อาคารเรียน 1-3 2. โรงเรียน
ศรีเอี่ยมอนุสรณ - ทําหนังสือประสานเพื่อ
เรงรัดงาน เลขที่ กท 8403/1789 ลงวันที่
9 เมษายน 2562 ดําเนินการร้ อ
ื พ้ น
ื กระ
เบื้อง,รื้อพ้ น
ื  ค.ส.ล. ตอกเสาเข็ม และวาง
ทอระบายน้ํ า,สรางฝาบอพักทอระบาย
นํ้ า,กอสรางรางระบายน้ํ า,กอสรางฝาราง
ระบายน้ํ า 3. โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ ดําเนินปูกระเบื้องพ้ น
ื , มุงหลังคาหองเก็บ
ของ, ติดตงั ้ ผนังเบา,ทาสีผนัง, เดินสายไฟ
ฟ า และสงมอบงานวันที่ 15 พ.ค. 2562
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลว 4. โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ - บริษท
ั ฯ
ไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาและได
สงมอบงาน วันที่ 5 เมษายน 2562 และ
ตรวจรับงานวันที่ 9 เมษายน 2562 5.
โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณ - ปูกระเบื้อง
หองนํ้ า พรอมติดตงั ้ สุขภัณฑ, ติดตงั ้ ไฟฟ า
หองน้ํ า, มุงหลังคาหอประชุมและทาสี พ
รอมสงมอบงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2562
และโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วาง
ไวแลว 6. โรงเรียนวัดบางนาใน - ดําเนิน
การปูพ้ น
ื ,ทําฝาบอ โครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว และสงมอบงานวันที่
17 พ.ค. 2562 7. โรงเรียนอํานวยกนกศิริ
อนุสรณ - ทําหนังสือประสานเพื่อเรงรัดงา
น เลขที่ กท 8403/1788 ลงวันที่ 9
เมษายน 2562 ดําเนินการร้ อ
ื หลังคากระ
เบื้อง, มุงหลังคากระเบื้อง และติดตงั ้ ฝา
เพดานอาคารเรียน 2 ชัน
้  3 ติดตงั ้ ฝา
เพดานอาคารเรียน 2 ชัน
้  3 เดินสายไฟ
อาคารเรียน 2 ชัน
้ 3

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(27.1). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนา ฝ ายการศึกษา
นอก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.2). ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยม
อนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(27.3). ปรับปรุงโรงเรียนผองพลอย ฝ ายการศึกษา
อนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการที่มีความหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการเพิ่มข้ น
ึ ตอปี

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(กิจกรรม)

1.000
(กิจกรรม)

(ไตรมาส 3) 1. ไดดําเนินการรับสมัคร
อาสาสมัครลานกีฬา จํานวน 2 อัตรา เสร็จ
เรียบรอยแลว 2. ดําเนินการเบิกจายคา
ตอบแทนประจําเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว 3. อยู
ระหวางดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน
อาสาสมัครเดือนธันวาคม 2561 4. ดําเนิน
กิจกรรมเตนแอโรบิค จํานวน 4 ลาน ดังนี้
-ลานกีฬาชุมชนหมูบานไพโรจน ในวัน
จันทร-ศุกร เวลา 18.00-19.00น. -ลาน
กีฬาชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา
2 ในวันศุกร-อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
-ลานชุมชนมหาสิน ในวันจันทร-ศุกร เวลา
18.00-19.00 น. -ลานชุมชนหมูบาน
จัดสรรยาสูบ ในวันจันทร-ศุกร เวลา 18.
00-19.00 น. มีผูเขารวมลานละ 20-25
คน

กร
ุงเ

28

ท

พ

ม

ห

(27.4). ปรับปรุงโรงเรียนรุงเรืองอุป ฝ ายการศึกษา
ถัมภ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(27.5). ปรับปรุงโรงเรียนเพีย
้ นพินอ ฝ ายการศึกษา
นุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.6). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนา ฝ ายการศึกษา
ใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.7). ปรับปรุงโรงเรียนอํานวย
กนกศิริอนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(28.1). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(28.2). โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

มิติท่ี
29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ  เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยให
มีประสิทธิภาพในพ้ น
ื ที่เขตบางนา

กลยุทธ

ระดับ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

3.00
3.000
(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการจัดกิจกรรม
(29.1). โครงการจัดกิจกรรม
(โครงการ (โครงการ/กิจกร ครอบครัวรักการอานเพื่อพัฒนาขบวนการ ครอบครัวรักการอาน
/กิจกรรม)
รม)
เรียนรูตามอัศยาศัยเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ไดแ
 ก วาดภาพ การอา น
 ก
 ารพด
ู  การเลาน
 ิ
ทาน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตอบ
ปั ญหา กิจกรรมประกวดภาพระบายสี และ
การอานถูกตองตามอักขระ ฯลฯ โดย
ดําเนินการ ณ บานหนังสือเขตบางนา
จํานวน 2 แหง แหงละ 4 กิจกรรม รวม 8
กิจกรรม ดังนี้ - บานหนังสือหมูบานไพ
โรจน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2562
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ครัง้ ที่ 3
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 ครัง้ ที่ 4 วันที่
10 กุมภาพันธ 2562 - บานหนังสือเคหะ
บางนา ครัง้ ที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 ครัง้ ที่ 3
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2562 ครัง้ ที่ 4 วันที่
17 กุมภาพันธ 2562 2. กิจกรรมจัด
นิทรรศการเจาหนูนักการอานและเจาหนู
จิตรกรนอย ประกวดภาพระบายสีและการ
อานถูกตามอักขระ โดยดําเนินการ ณ บาน
หนังสือเขตบางนา จํานวน 2 แหง แหงละ
4 กิจกรรม รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ - บาน
หนังสือหมูบานไพโรจน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 26
มกราคม 2562 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 27
มกราคม 2562 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 9
กุมภาพันธ 2562 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 10
กุมภาพันธ 2562 - บานหนังสือเคหะบาง
นา ครัง้ ที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 ครัง้
ที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 ครัง้ ที่ 3 วัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2562 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 17
กุมภาพันธ 2562 3. กิจกรรมสอนภาษา
อังกฤษ โดยวิทยากรอาสาสมัคร ชวงวัน
หยุดและปิดเทอม ณ บานหนังสือหมูบาน
ไพโรจน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

30

รอยละของผูที่ไดรับความรูเรื่องการบริหาร
การเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มข้ น
ึ

6.6.6

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

เป าหมาย

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (รอยละ)

31

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการจัดโครงการสง
เสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัด
ปั ญหาความยากจนอยางยงั ่ ยืน ครัง้ ที่ 1-8
เรียบรอยแลว 2. ติดตามประเมินผลผูเขา
รวมกิจกรรมที่ไดรับความรูเรื่องการบริหาร
การเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มข้ น
ึ
ภายหลังเสร็จสน
ิ้ กิจกรรม

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

19.000
(รอยละ)

จํานวนกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสราง
ประสบการณหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
เด็กและเยาวชน

6.6.6

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(กิจกรรม
/โครงการ)

(30.1). โครงการสงเสริมการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการ
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

1.000
(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการจัดกิจกรรม
(31.1). โครงการสงเสริมกิจการสภา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
(กิจกรรม/โครง "ปลูกป
  าในใจคน ตามศาสตรพระราชา"
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
การ)
เมื่อวันท
 ี่ 9 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เรียนรูปาชายเลนบางขุนเทียน โดยมีเขา
รวมโครงการประกอบดวย เด็กและ
เยาวชนเขตบางนา จํานวน 66 คน คณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางนา
จํานวน 21 คน เจาหน าที่ดําเนินโครงการ
จํานวน 13 คน รวมเป็ น 100 คน
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ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

มิติท่ี
32

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
96.00
(Outcome) (รอยละ)

85.690
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (คะแนน)

5.000
(คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -เดือน เม.ย.-มิ.ย.2562: การ (32.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามผล
กอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ การกอ
 หนี้ผูกพัน
สิ่งกอสราง -คาครุภัณฑ จํานวน 15 ราย ความกาวหน าของงาน :100.00%
การ งบประมาณหลังปรับโอนจํานวน
4,020,600.-บาท -กอหนี้แลว 11 รายการ
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง -กอหนี้แลว 3 ราย
การ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10 รายการ
งบประมาณหลังปรับโอนจํานวน 2
8,022,327-.บาท -ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
แลว 9 รายการดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส เป็ นเงิน 26,696,156.บาท -ดําเนินการกอหนี้ผูกพันแลว 1 ราย
การ ดวยวิธิคัดเลือก เป็ นเงิน 1,326,171
บาท

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) -งบประมาณหลังปรับโอนของ (33.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามผล
5 หมวดรายจาย เป็ นเงิน 129,480,217. การใชจายงบประมาณ
00 บาท เบิกจายในภาพรวมไดเป็ นเงิน
ความกา วหน าของงาน :85.69%
51,545,924.06 บาท

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) หนวยงานเรงรัดกอหนี้ผูกพัน (34.1). กิจกรรมติดตามผลการ
ไดทันทุกรายการภายในปีงบประมาณ 2
ดําเนินการเงินกันไวเหล่ อ
ื มปี
562 จึงไมมีรายการกันเงินเหลื่อมปีแบบ ความกา วหน าของงาน :100.00%
ไมมีหนี้ผูกพันมาดําเนินการใน
ปี งบประมาณ 2563

ฝ ายการคลัง

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
35

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

36

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

38

(ไตรมาส 3) - จัดทํารายงานประจําเดือน
แลวเสร็จ - รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําปี  - จัดทํากระดาษทําการงบทดลอง
กอน-หลังปิดบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงิน
ประจําปี  2561 - ดําเนินการจัดทํางบการ
เงินประจําปี  2561 แลวเสร็จ

(35.1). กิจกรรมการเรงรัดติดตาม
การจัดทํางบการเงินประจําปี  2561
อยางถูกตองและทันเวลา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการแตงตงั ้ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุม
คณะกรรมการพรอมทํารายงานการประชุม
และสงแบบ SR.1 และ SR.2 เรียบรอย
แลว และอยูระหวางการดําเนินการตาม
SR.1 และ SR.2

(36.1). กิจกรรมการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 มีเรื่องรองทุกข
ทัง้ สน
ิ้  347 เรื่อง ไมมีเรื่องคงคาง

(38.1). กิจกรรมการติดตาม เรงรัด ฝ ายปกครอง
แกไขปัญหาเรื่องรองเรียน ผานศูนย
รับแจงทุกข กทม. 1555
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -เจาหน าที่จากสถาบันบัน
ฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ไดดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
จากสํานักงานเขตบางนา (ครัง้ ที่ 2)
เรียบรอยแลว

กร
ุงเ

37

ห

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

ม

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

34

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ท

33

าน

คร

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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39

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี  2
562

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) การ
รักษาหรือคงไวปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2561

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -เดือนเมษายน 2562 - เดือน (39.1). โครงการบางนาสุชใจ ไรคน ฝ ายโยธา
มิถุนายน 2562 1. ดําเนินการแกไขฝาบอ ตกทอ

ชํารุด กรณีไดรับเรื่องรองเรียน จํานวน 3 ความกาวหน าของงาน :100.00%
จุด ดังนี้ - ชุมชนทองใบ ซอยลาซาล 38 ซอยลาซาล 54 - ซอยอุดมสุข 30 2.
ดําเนินการแกไขฝาบอชํารุด กรณีสํารวจ
พบ จํานวน 11 จุด ดังนี้ - ซอยลาซาล 50
- ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-17 - ซอยอุดม
สุข 30 แยกตรงขามโรงเรียนสิริรัตนนาธร
- ซอยอุดมสุข 25 หน าบานเลขที่ 906/90
และหน าบานเลขที่ 906/8 - ซอยตรงขาม
ซอยจาโสด 17 - ซอยลาซาล 32 แยก 3
(ซอยเรวัติ 4) - ซอยบางนา-ตราด 21 แยก
25 - ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 11 - ซอย
บางนา-ตราด 21 แยก 15 - ซอยลาซาล 2
3 - ซอยอุดมสุข 56 แยก 1

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดกิจกรรมการ (40.1). โครงการจิตอาสา พัฒนาสุข ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ฝึ กอาชีพผูสูงอายุ (วิชากระเป าชอปปิ้ ง)
ความกาวหน าของงาน :100.00% สวัสดิการ
โดยวิทยากรจากสํานักพัฒนาสังคม เมื่อวัน
ที่ 17-18 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00
– 16.00 น. ณ หองประชุมบางนาภิรมย
สํานักงานเขตบางนา - ดําเนินการจัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
ประจําปี  2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2
562 ณ บริเวณลานกิจกรรมสํานักงานเขต
บางนา - ดําเนินการกิจกรรมออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุ รําวงวันสงกรานตและการ
แสดงเตนประกอบเพลง เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม
สํานักงานเขตบางนา - ดําเนินการจัด
กิจกรรมสําหรับกลุมผูสูงอายุที่เคลื่อนไหว
ได กลุมผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง และคน
พิการในชุมชน - กิจกรรมฝึกอาชีพผูสูงอา
ยุ วิชากระเป าใสเครื่องตัดเย็บ เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนทิมเรืองเวช ดําเนินการชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกใหผูสูงอายุที่พิการไดบัตรประจําตัว
คนพิการเพื่อเขาถึงสิทธิ - เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 เจาหน าที่ฝายพัฒนาชุม
ชนฯ และเจาหน าที่ศูนยบริการสาธารณสุข
8 บุญรอด รุงเรือง รวมกันนําสงผูสูงอายุ
พิการที่อาศัยอยูคนเดียวเพียงลําพัง เขารับ
การรักษาพยาบาล และตรวจประเมินเพื่อ
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ ณ โรง
พยาบาลสิรินธร จํานวน 1 ราย -ดําเนิน
การจัดกิจกรรมสําหรับกลุมผูสูงอายุที่
เคลื่อนไหวได กลุมผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง
และคนพิการในชุมชน การแขงขันกีฬา
สามัคคีชุมชน เมื่อวันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน
2562 ประเภทกีฬาพ้ น
ื บานสําหรับผูสูง
เชน อายุแขงขันเตะปี๊บไกล , กีฬากอลฟ
คนจน และแขงขันหัวเราะ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณ

ห

40

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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41

42

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

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

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (คะแนน)

5.000
(คะแนน)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางดําเนินกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยไดจัด
กิจกรรม Sport day เตนแอโรบิค และ
เทเบิลเทนนิส ทุกวันพุธ

(41.1). กิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุข
ภาพของบุคลากรในสํานักงานเขต
บางนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2562) มีรายละเอียด
การดําเนินการ ดังนี้ -ฝ ายเทศกิจ ดําเนิน
การเรื่องการใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางไมเหมาะสม โดยดําเนินการจัด
ทําแผนการใชทรัพยสินของทางราชการ
จัดทําคูมือการใชรถยนตสวนกลาง และ
ทําคําสัง่ มอบหมายหน าที่ รอบเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2562 -ฝ ายโยธา
ดําเนินการเรื่องการเบิกคาอาหารทําการ
นอกเวลาอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม
โดยดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความ
เสี่ยงดานการทุจริต มีการสุมตรวจโดยผู
บริหารเขต รายงานการปฏิบัติงานใหผู
บังคับบัญชาทราบ และจัดทําคําสัง่ มอบ
หมายผูรับผิดชอบควบคุมการลงชื่อและ
รายงาน จํานวน 3 ครัง้  -ฝ ายปกครอง
ดําเนินการเรื่องการออกตรวจเยี่ยมสมาคม
และตรวจตราและควบคุมดูแลมูลนิธิ โดย
ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจตรามูลนิธิ
และตรวจเยี่ยมสมาคมในพ้ น
ื ที่เขตบางนา
มีการตรวจเยี่ยมสมาคมและมูลนิธิ ในรอบ
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จํานวน 5
ราย รวม 5 ครัง้  โดยใหคําแนะนํ าในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนใหคําปรึกษาในสวน
กฏหมายที่เกี่ยวของ

คร

มิติท่ี

(42.1). การเบิกคาอาหารทําการนอก ฝ ายโยธา
เวลาอยางไมถูกตองและไมเหมา
ะสม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ฝ ายปกครอง

ฝ ายเทศกิจ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

6.6.6

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.เวียนทราบขอปฏิบัติ ดังนี้
1.1 เวียนทราบขอปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติ
งานเก็บขนมูลฝอยรับทราบ และถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด 1.2 เวียนทราบขอปฏิบัติ
งานใหกับผูปฏิบัติงานฉีดพนหมอกควัน
กําจัดยุงรับทราบ และถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด 1.3 เวียนทราบขอปฏิบัติงานให
กับผูปฏิบัติงานลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ ารับทราบ และถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด 2. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ให
ความรูความเขาใจดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหกับบุคลากรของสํานักงานเขต
บางนา 3 ติดตามผลการปฏิบัติตามขอ
ปฏิบัติงาน

กร
ุงเ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 43 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(42.3). การออกตรวจเยี่ยมสมาคม ฝ ายปกครอง
และตรวจตราและควบคุมดูแลมูลนิธิ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(43.1). โครงการการจัดการความ
เสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สํานักงานเขตบางนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

43

พ

ม

ห

(42.2). การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางไมเหมาะสม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

-

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..
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