แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเขตทวีวัฒนา : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดําเนิน
งานดานการปองกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด จํานวน 3 ครัง้  ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2561 ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2562 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2562 - มีการนํ าเขาขอมูลใน
ระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) เป็ น
ประจําทุกเดือน

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

7. รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละรายการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณให
ปรับปรุงซอยในพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนาใหอยูใน
สภาพดี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่
ไดดําเนินงานแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ ายปกครอง

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

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดทําโครงการลง (2.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
จุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบานตงั ้ แตเดือนเมษายน 2562 รหัสประจําบาน
ถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวมทงั ้ หมด 57 ความกาวหน าของงาน :100.00%
คํารอง จํานวน 225 หลัง แบงเป็ นแขวง
ทวีวัฒนา 20 คํารอง จํานวน 39 หลัง
แขวงศาลาธรรมสพน 37 คํารอง จํานวน
186 หลัง คิดเป็ นรอยละ 100

(ไตรมาส 3) 1. ซอยที่ไดรับอนุมัติงบ
ประมาณการปรับปรุงซอยในพ้ น
ื ที่เขตทวี
วัฒนา ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ของฝายโยธา
จํานวน 6 ซอย การดําเนินงานแลวเสร็จ
ตามแผนที่กําหนด จํานวน 6 ซอย คือ
ดําเนินงานตามแผนถึงขน
ั ้ ตอนที่ 9 ลงนาม
ในสัญญาพรอมสงมอบพ้ น
ื ที่เรียบรอยแลว
ดังนี้ 1.1 โครงการปรับปรุงซอยพุทธ
มณฑลสาย 2 ซอย 24 อยูขน
ั ้ ตอนผูรับจาง
ดําเนินการตามสัญญาได 92% 1.2
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15 ตอจาก
เดิมถึงจุดที่กําหนดให ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามสัญญา 100% 1.3 โครงการปรับปรุง
ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 ดําเนินการ
แลวเสร็จตามสัญญา 100% 1.4 โครงการ
ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7
ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา 100% 1.5
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2
ซอย 19 ลงนามสัญญาแลว อยูขน
ั ้ ตอน
ผูรับจางดําเนินการตามสัญญาได 100% 1.
6 โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนิน
ทราย ซอย 1 ลงนามสัญญาแลว อยูขน
ั้
ตอนผูรับจางดําเนินการตามสัญญาได 9
4% 2. โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนที่วางไว
จํานวน 9 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 2
,947,136 บาท โครงการ ดังนี้ 2.1
ซอมแซมซอยศาลาธรรมสพน 13 จํานวน
เงิน 438,800 บาท แลวเสร็จ 2.2
ซอมแซมซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว จํานวน
เงิน 496,815 บาท แลวเสร็จ 2.3
ซอมแซมโรงเรียนวัดปุรณาวาส จํานวนเงิน
237,876 บาท แลวเสร็จ 2.4 ซอมแซม
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ จํานวนเงิน
347,859 บาท แลวเสร็จ 2.5 ซอมแซม
ซอยศาลาธรรมสพน 66 จํานวนเงิน 2
67,900 บาท แลวเสร็จ 2.6 ซอมแซมทาง
เดินสวนปาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
จํานวนเงิน 457,800 บาท แลวเสร็จ 2.7
ซอมแซมโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จํานวน
เงิน 182,790 บาท แลวเสร็จ 2.8
ซอมแซมอาคารบานพักขาราชการและ
ลูกจางโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จํานวน
เงิน 40,535 บาท แลวเสร็จ 2.9 ซอมแซม
สะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุด
จํานวนเงิน 476,761 บาท แลวเสร็จ

(3.1). โครงการปรับปรุงซอยทวี
ฝ ายโยธา
วัฒนา 15 ตอจากเดิมถึงจุดที่กําหน
ดให
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(3.2). โครงการปรับปรุงซอยพุทธ
มณฑลสาย 2 ซอย 19
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(3.3). โครงการปรับปรุงถนน
เลียบคลองเนินทราย ซอย 1
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(3.4). โครงการปรับปรุงซอยทวี
วัฒนา 25 แยก 7-14
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(3.5). โครงการปรับปรุงซอยทวี
วัฒนา 25 แยก 7-7
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(3.6). โครงการปรับปรุงซอยพุทธ
มณฑลสาย 2 ซอย 24
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(3.7). โครงการซอมแซมบํารุงรักษา ฝ ายโยธา
ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

กลยุทธ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนการเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

ห

1

ม

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/10

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. แผนการทําความสะอาด
/ลอกทอระบายน้ํ า บูรณะซอมแซมฝาบอ
พัก ตะแกรงรับน้ํ าและคันหิน จํานวน 62
ซอย แบงแผนการดําเนินการดังนี้ 1.1
ทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํ าฯ โดยใช
แรงงานเขต (ตามแผนจํานวน 60 ซอย)
ไตรมาสที่ 1 ดําเนินการไดจํานวน 32 ซอย
ไตรมาสที่ 2 ดําเนินการเพิ่มจํานวน 18
ซอย รวมเป็ น 50 ซอย ไตรมาสที่ 3
ดําเนินการเพิ่มจํานวน 10 ซอย รวมเป็ น
์ ละ
60 ซอย ดังนี้ 1) ซอยหมูบานรินสวัสดิแ
ถนนทวีวัฒนา 2) ซอยโรงเรียนนวมินทรา
ชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 3) ซอยสม
ปรารถนา 4) ซอยทางเขาสํานักงานเขตทวี
วัฒนา 5) ซอยผองแผว 6) ซอยคําหวาน
7) ซอยจารุพรรณ 8) ซอยประชารวมใจ 9)
ซอยสมพรอุทิศ 10) ซอยบางพรม 11)
ซอยแยกถนนทวีวัฒนา (ซอยแสวงสุข)
12) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 13)
ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 14) ซอย
หมูบานเปรมวดี 15) ซอยพลายงาม 16)
ซอยอริศรา 17) ซอยหมูบานมัลลิกา 18)
ซอยหมูบานปิ่นนคร 2 19) ซอยใบหอ 20)
ซอยขางโรงงานน้ํ าพริกเผาไทยแม
ประนอม 21) ซอยขางโรงงานน้ํ าพริกเผา
ไทยแมประนอม 22) ซอยปิ่นเกลานคร 2
23) ซอยรวมเจริญ 24) ซอยยินดีธรรม
(ซอยแยกทวีวัฒนา) 25) ซอยหมูบานศรี
ศุริยวงศ 26) ถนนลัดนิ่มไสว 27) ซอยศิริ
ฉัตร 28) ซอยบรมราชชนนี 64 แยก 2
แยก 4 29) ซอยบรมราชชนนี 78 30)
ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 (ซอย
อัยเวศน) 31) ซอยแยกซอยบรมราชชนนี
78 (ซอยขางบานอัครพงศปรีชา) 32) ซอย
รวมเจริญ 33) ซอยแยกซอยเปรมวดี
(แยก 1-6) 34) ซอยสมปรารถนา 35)
ซอยบุญชนะ (ตนซอย) 36) ซอยโกมุท
37) ซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 2
(ซอยนาวี) 38) ถนนหน าโรงเรียนตงั ้ พิรุ
ฬหธรรม 39) ซอยทางเขาสถานี
ตํารวจนครบาลธรรมศาลา 40) ซอย
สุขาภิบาลบางระมาด 2 (ซอยจิตอําไพ)
41) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 7 (ซอยรม
พฤกษ) 42) ซอยหมูบานอรุณรัตน 43)
ซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๒๑/๑ 44)
ซอยหมูบานรวมเกื้อ 45) ซอยหมูบานนที
ทอง 46) ซอยหมูบานกรีนวิลล ชวนช่ น
ื
ปารควิลล 47) ซอยหมูบานสุขทวี 48)
ซอยหมูบานกาญจนา 49) ซอยเปรมวดี
50) ซอยอํานวยโชค 51) ถนนเลียบคลอง
ปทุม 52) ซอยเปรมวดี 1 53) ซอยแยก
ซอยใบหอ 54) ซอยหมูบานทิมเรืองเวช
55) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 (ซอย
คลองตนไทร) 56) ซอยทวีวัฒนา-กาญจน
าภิเษก 24 57) ซอยหมูบานกอบแกว 1
58) ซอยหมูบานกฤษดานคร โครงการ
16-17 59) ซอยหมูบานธารแกว 60) ซอย
พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 1.2 ทําความ
สะอาด/ลอกทอระบายน้ํ าฯ โดยการจางเห
มา จํานวน 2 ซอย แลวเสร็จตามแผน 2
ซอย ดังนี้ 1) ซอยเขาหมูบาน ป.ผาสุก 2)
ถนนสุขาภิบาลบางระมาด สรุป ทําความ
สะอาด/ลอกทอระบายน้ํ า บูรณะซอมแซม
ฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํ าและคันหิน แลว
เสร็จตามแผนที่กําหนด 2. การขุดลอกคู
คลองและเปิ ดทางน้ํ าไหล จํานวน 18
คลอง แบงเป็ นการดําเนินการโดยใช
แรงงานเขต 15 คลอง โดยการจางเหมา 3
คลอง การดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
กําหนด 18 คลอง ดังนี้ 2.1 ขุดลอกคู
คลองฯ โดยใชแรงงานเขต (ตามแผน 15
คลอง) ไตรมาสที่ 1 ดําเนินการไดจํานวน
13 คลอง ไตรมาสที่ 2 ดําเนินการเพิ่ม
จํานวน 2 คลอง รวมเป็ น 15 คลอง แลว
เสร็จตามแผน ดังนี้ 1) คลองทอ 2) คลอง
นา 3) คลองเนินทราย 4) คลองบางตาล
5) คลองบางนอย 6) คลองบางพรม 7)
คลองบางกระทึก 8) คลองบานไทร 9)
คลองปทุม 10) คลองยายโมง 11) คลอง
ยายหนอม 12) คลองแยกคลองบางนอย
13) คลองศรีศุภผล 14) คลองใหม 15)
คลองลํานํ้ าสวนทวีวนารมย 2.2 ขุดลอกคู
คลองฯ โดยการจางเหมา จํานวน 3 คลอง
แลวเสร็จตามแผน 3 คลอง ดังนี้ 1) คลอง
ผูใหญ 2) คลองลัดนิ่มไสว 3) คลองแยก
คลองบางไผ ไตรมาสที่ 3 ดําเนินการขุด
ลอกคู คลองฯ โดยใชแรงงานเขต (รักษา
สภาพคลอง) รอบที่ 2 แลวเสร็จ 15 คลอง
รอบที่ 3 ดําเนินการไดจํานวน 6 คลอง ดัง
นี้ 1) คลองทอ 2) คลองนา 3) คลองเนิน
ทราย 4) คลองบางตาล 5) คลองบางนอย
สรุป ดําเนินการการขุดลอกคู คลองและ
เปิ ดทางน้ํ าไหล จํานวน 18 คลอง แลว
เสร็จตามแผนกําหนด 3. จัดกิจกรรม
รณรงคไมทงิ้ ขยะลงในคู คลอง การดําเนิน
การแลวเสร็จ 10 ครัง้  เกินกวาแผนกําหนด
(แผนกําหนด 4 ครัง้ ) ดังนี้ ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการจํานวน 3 ครัง้  ไตรมาสที่ 2
ดําเนินการเพิ่มจํานวน 2 ครัง้  รวมเป็ น 5
ครัง้  ดังนี้ ไตรมาสที่ 3 ดําเนินการเพิ่ม
จํานวน 5 ครัง้  รวมเป็ น 10 ครัง้  ดังนี้ 1)
คลองแยกคลองบางนอย สถานที่จัดรณ
รงค สมาคมชาวปักษใต 2) คลองศรีศุภผล
สถานที่จัดรณรงค ที่วางติดถนนอุทยาน 3)
คลองใหม สถานที่จัดรณรงค ซอยบรมราช
ชนนี 64 4) คลองบางกระทึก สถานที่จัด
รณรงค ชุมชนศรีมณฑล 5) คลองทอ
(ชวงที่ 1) สถานที่จัดรณรงค ที่วางซอย
พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 6) คลองทอ
(ชวงที่ 2) สถานที่จัดรณรงค ที่วางบริเวณ
ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 22 7) คลอง
บางตาล (ชวงที่ 1) สถานที่จัดรณรงค ซอย
สวนผัก 60 8) คลองบางตาล (ชวงที่ 2)
สถานที่จัดรณรงค ซอยพุทธมณฑลสาย 2
ซอย 29 9) คลองยายโมง (ชวงที่ 1)
สถานที่จัดรณรงค ซอยบรมราชชนนี 109
10) คลองยายโมง (ชวงที่ 2) สถานที่จัด
รณรงค ซอยบรมราชชนนี 115

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
และจัดทํารายการของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

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

9.1 รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

127.700
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมการเตรียมการแกไข ฝ ายโยธา
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(4.2). ขุดลอกคลองลัดนิ่มไสว จาก ฝ ายโยธา
คลองบางพรหมถึงคลองบางนอย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(4.3). ขุดลอกคลองผูใหญ จาก
ฝ ายโยธา
คลองบางเชือกหนังถึงคลองบางนอย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

ระดับ

6.6.6

ม

กลยุทธ

(4.4). ขุดลอกคลองแยกคลองบาง
ไผ จากคลองบางไผถึงหมูบานชน
ชื่น
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3. รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร

ท

4

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) - อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจ
และออกแบบรายการสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการภายใน
และภายนอกอาคารสํานักงาน ใหเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดพรอมจัด
ทําประมาณราคา เพื่อจัดสรรของบ
ประมาณในการกอสราง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

(ไตรมาส 3) สถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ตัง้ แตเดือนเม.ย.-มิ.ย.62) จํานวน 29
แหง ไดแก (1) Zen (2) เซเวน อีเลฟเวน
(99 ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก) (3) เซ
เวน อีเลฟเวน (207 ถ.ทวีวัฒนา) (4) เซ
เวน อีเลฟเวน (109/14 ถ.ทวีวัฒนา) (5)
เซเวน อีเลฟเวน (195/1 ถ.ทวีวัฒนา) (6)
ตลาดทางเขาชุมชนหมูบานรวมเกื้อ (7)
ตลาดพรทวี (8) ตลาดรวมเกื้อ (9) ตลาด
ฟ ูดสมารเก็ทส (10) ตลาดอักษะ (11)
ตลาดสุขทวีวิลเลจ (12)ตลาดบางพรหม
(13) เดอะไวนคอนเน็คชัน
่ (14) ขาหมูจุฬา
(15)เดอะพิซซาคอมปะนี (16)สเวนเซน
ส(8/15 ถ.กาญจนาภิเษก (17) กาแฟอเม
ซอน (18) ท็อปส พุทธมณฑล (19) แฟมิลี่
มารท(8/48-49ถ.บรมราชชนนี) (20) ซีพี
เฟรชมารท (254/1 ถ.พุทธมณฑลาย 2)
(21)บิก
๊ ซีมินิมารท (22) ตลาดเซฟเซ็น
เตอร (23) ตลาดกรีนวิลล (24) ตลาดพุทธ
มณฑล (25) ตลาดเวิลมารเก็ต (26) เซ
เวน อีเลฟเวน (52 ถ.พุทธมณฑล สาย 3
(27) เซเวน อีเลฟเวน (253 ถ.พุทธมณฑล
สาย 2) (28) เซเวน อีเลฟเวน (58/5 ถ.
กาญจนาภิเษก) (29) เทศโกโลตัวเอ็กซเพ
รส(76/4 ถ.ทวีวัฒนา) สรุปสถานประกอบ
การอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี รวมทงั ้ สน
ิ้  (ต.ค.61 - มิ.ย.
62) จํานวน 83 แหง

(5.1). กิจกรรมการออกแบบจัด
ทํารายการสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

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

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

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

(ไตรมาส 3) -ยอดจัดเก็บตงั ้ แตวันที่ 1 ต. (7.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ค.61-30 มิ.ย.62 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การจัดเก็บภาษี
ประมาณการ 47,000,000 บาท ยอดจัด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เก็บ 59,151,424.18 บาท คิดเป็ นรอยละ
125.85 -ภาษีบํารุงทองที่ ประมาณการ
1,820,000 บาท ยอดจัดเก็บ 1,791,803.
25 บาท คิดเป็ นรอยละ 98.45 -ภาษีปาย
ประมาณการ 8,500,000 บาท ยอดจัดเก็บ
7,624,044.40 บาท คิดเป็ นรอยละ 89.69
รวม 3 ภาษี ประมาณการ 57,320,000
บาท ยอดจัดเก็บ 68,567,271.83 บาท คิด
เป็ นรอยละ 119.62

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายรายได

2/10

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

25.00
(รอยละ)

76.180
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

125.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -การจัดเก็บภาษีคางชําระ 3
ประเภท ตัง้ แตวันที่ 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดคางชําระ
36,011.42 บาท จัดเก็บได 36,011.42
บาท คิดเป็ นรอยละ 100 -ภาษีบํารุงทองที่
ยอดคางชําระ 83,800.76 บาท จัดเก็บได
52,695.89 บาท คิดเป็ นรอยละ 62.88 ภาษีปาย ไมมียอดคางชําระ รวม 3 ภาษี มี
ยอดคางชําระ 119,812.18 บาท จัดเก็บได
88,707.31 บาท คิดเป็ นรอยละ 74.04

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

10

1.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ ปี  2561

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.2 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบ
กับปี 2561
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

ผลผลิต
(Output)

12.00
(รอยละ)

5.00
(รอยละ)

118.730
(รอยละ)

41.410
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการสงเสริมการ
แปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับไปใชประ
โยชน สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝาย
รักษาความสะอาดฯ จัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณที่ใช
ดําเนินการ และเขาดําเนินการใหความรู
การลดและคัดแยกขยะกลับมาใชประ
โยชน การทํานํ้ าหมักชีวภาพ ที่โรงเรียนตงั ้
พิรุฬธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมปุ
รณาวาส โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ บริษท
ั
พิบูลยชัยน้ํ าพริกเผาไทยแมประนอม
จํากัด สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทาง
ทหาร กองทัพเรือกรมวิทยาศาสตรการ
แพทย กองทัพเรือ โดยสงเสริมการคัด
แยกมูลฝอยเศษอาหาร นํ ากลับมาทําป ุย
นํ้ าชีวภาพ ป ุยหมักอินทรีย ชุมชนตาง ๆ
ในพ้ น
ื ที่เขต 2. กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม
ใบไม เศษผัก ผลไม นํ าสงโรงงานผลิตปุย
หมักหนองแขม สํานักงานเขตทวีวัฒนา
โดยฝายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณะ ดําเนินการจัดเก็บกิ่งไม ใบไม เศษ
ผัก เศษผลไม นํ าสงโรงงานผลิตปุยหมัก
หนองแขม จํานวน 596.53 ตัน/ปี  3.
กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไมใบไม เศษผัก
ผลไม เศษอาหาร ทําป ุยหมักในพ้ น
ื ที่เขต
สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ดําเนินการ
จัดเก็บกิ่งไม ใบไม เศษผัก ผลไม เศษอา
หาร ทําป ุยหมักในพ้ น
ื ที่เขต บริเวณสวน
บานไทร สวนปาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา สวนบัวแดง ริมถนนอุทยาน สวน
ชานบาน จํานวน 1,536.5 ตัน/ปี  4.
กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษ
ผัก ผลไม นํ าไปเลีย
้ งสัตว สํานักงานเขต
ทวีวัฒนา โดยฝายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ดําเนินการคัดแยกเศษอา
หาร เศษผัก ผลไม นํ าไปเลีย
้ งสัตว จํานวน
1,731 ตัน/ปี  โดยแตละโครงการ/กิจกรรม
มีผลการดําเนินการเป็ นไปตามเป าหมาย
ทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการ
รายงานผลใน Googleไดรฟ ของสํานักสิ่ง
แวดลอมเป็ นประจําทุกเดือน
(ไตรมาส 3) 1. โครงการอาสาสมัครชัก
ลากมูลฝอยในชุมชน สํานักงานเขตทวี
วัฒนา โดยฝายรักษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณ
เรียบรอยแลว เบิกจายคาตอบแทน จํานวน
3 ชุมชน ไดแก ชุมชนบางพรมรวมใจ
ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน และ
ชุมชนวัดปุรณาวาส 2. กิจกรรมการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายจากแหลงกําเนิดนําสง
ศูนยหนองแขม สํานักงานเขตทวีวัฒนา
โดยฝายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
จากชุมชน จํานวน 16 แหง โรงพยาบาล
ธนบุรี 2 สถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงเชลล
อื่น ๆ จํานวน 16.98 ตัน/ปี  โดยแตละโครง
การ/กิจกรรมมีผลการดําเนินการเป็ นไป
ตามเป าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และ
บันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ
ของสํานักสิ่งแวดลอมเป็ นประจําทุกเดือน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง ฝ ายรักษาความสะอาด
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.2). กิจกรรมการรายงานพ้ น
ื ที่สี
เขียวใหกับสํานักสิ่งแวดลอม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(10.1). กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไมใบ ฝ ายรักษาความสะอาด
ไม เศษผัก ผลไม นํ าสงโรงงานผลิต และสวนสาธารณ
ป ุยหมักหนองแขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(10.2). กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไมใบ ฝ ายรักษาความสะอาด
ไม เศษผัก ผลไม เศษอาหาร ทําป ุย และสวนสาธารณ
หมักในพ้ น
ื ที่เขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(10.3). กิจกรรมการคัดแยกขยะ
เศษอาหาร เศษผัก ผลไม นํ าไป
เลีย
้ งสัตว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

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

(11.1). กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอย ฝ ายรักษาความสะอาด
อันตรายจากแหลงกําเนิดนําสงศูนย และสวนสาธารณ
หนองแขม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(11.2). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.6.6

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมที่สํานักสิ่งแวดลอม กําหนด ดังนี้
1. กิจกรรมรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียว 1.1 พื้นที่
สีเขียวที่เป็ นสวนสาธารณะ/สวนหยอม เป า
หมาย 4 ครัง้ /ปี  (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) –
ผลงานที่ทําได 1 ครัง้ (มิ.ย.) รวม 3 แหง สวนหยอมสนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬา
พาณิชยราชดําเนิน จํานวนพ้ น
ื ที่ 9-2-0 ไร
- สวนหยอมสนามไดรกอลฟขางศูนยกีฬา
ราชดําเนิน จํานวนพ้ น
ื ที่ 5-3-38.97 ไร สวนหยอมหน าบานรานอาหารครัวบานไทร
จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-3-53.40 ไร เป าหมาย 4
ครัง้ /ปี  (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) – ผลงานที่
ทําได 3 ครัง้ (ธ.ค., มี.ค.,มิ.ย.)/ปี  โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่
สีเขียว ดําเนินการจัดซ้ อ
ื ตนไมและวัสดุ
อุปกรณทางการเกษตร ดวยวิธีประกวด
ราคาอีเล็คทรอนิกส (ebidding) มีการ
ดําเนินงานในบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย
3 ดังนี้ - เกาะกลางถนน ปูหญานวลนอย
จํานวน 4,726 ตร.ม. - ทางเทา บานบุรีแค
ระ จํานวน 7,000 ตน เฟื่ องฟาดาง จํานวน
8,525 ตน พุทธรักษา จํานวน 4,000 ตน
ดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคและเป า
หมาย ของโครงการบํารุงรักษาปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว จากงบประมาณราย
จายประจําปี  พ.ศ. 2562 หมวดรายจายอ่ น
ื 
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ดําเนิน
การตามเป าหมายตามที่กําหนด คิดเป็ น
รอยละ 100 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไมไดอยูใน
รูปแบบสวนสาธารณะ สํารวจและนําเขาขอ
มูลฯ จํานวน 3 แหง ดังนี้ – ที่วางหลัง
วิทยาลัยทองสุข ถนนสวนผัก จํานวนพ้ น
ื ที่
8-1-73.57 ไร - ที่วางถนนพุทธมณฑล
สาย 2 ฝั ่ งตรงขาม บ.ทรัพยไพศาลไทร
จํากัด จํานวนพ้ น
ื ที่ 5-2-92.48 ไร (พื้นที่
เอกชน) - ที่วางถนนพุทธมณฑลสาย 2
ติดสี่แยกไฟแดง ถนนทวีวัฒนา-กาญจน
าภิเษก จํานวนพ้ น
ื ที่ 4-0-1ไร เป าหมาย 3
แหง/ไตรมาส ผลงานที่ทําได 9 แหง (รวม
3 แหง/ไตรมาส) 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 
- สวนหยอมสนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬา
พาณิชยราชดําเนิน จํานวนพ้ น
ื ที่ 9-2-0 ไร
- สวนหยอมสนามไดรกอลฟขางศูนยกีฬา
ราชดําเนิน จํานวนพ้ น
ื ที่ 5-3-38.97 ไร สวนหยอมหน าบานรานอาหารครัวบานไทร
จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-3-53.40 ไร - เป าหมาย
รอยละ 100 -ผลงานที่ทําได ตามเป าหมาย
รอยละ80

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับ

6.6.6

ห
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กลยุทธ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

9.2 รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี
คางชําระ 3 ประเภท

พ

8

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/10

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) โรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขตทวี
วัฒนาที่ไดรับอนุมัติงบประมาณการ
ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาใหอยูในสภาพดี
ประจําปี งบประมาณ 2562 จํานวน 6 โรง
เรียน และไดดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
ตามแผนที่กําหนดทงั ้  6 โรงเรียนเรียบรอย
แลว (ขัน
้ ตอนที่ 9 ลงนามในสัญญาพรอม
สงมอบพ้ น
ื ที่) (รอยละ 100) รายละเอียด
ดังนี้ 1. ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์
เดือนตุลาคม 2561 : ดําเนินการในขน
ั้
ตอนที่ 1 ขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการ
ราคากลาง แลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 2 ไดรับ
อนุมัติ/รายงานผลการคํานวณราคากลาง
ไดรับความเห็นชอบราคากลางแลวเสร็จ
ขัน
้ ตอนที่ 3 ขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรม
การ TOR เห็นชอบ TOR แลวเสร็จ ขัน
้
ตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบดําเนินการจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขัน
้ ตอนที่ 5 อยู
ระหวางการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2
561 : อนุมัติจางเงิน 204,534 บาท และ
ลงนามสัญญา 22 พ.ย. 2561 สัญญาสน
ิ้ สุด
21 ก.พ. 2562 และอยูระหวางดําเนินงาน
ตามสัญญา เดือนธันวาคม 2561 : ผูรับจาง
ดําเนินงานตามสัญญาได 5 % เดือน
มกราคม 2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนผูรับ
จางดําเนินงานตามสัญญาได 20 % เดือน
กุมภาพันธ 2562 : ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว ผูรับจาง
ดําเนินงานตามสัญญาได 100 % ผูรับจาง
สงมอบงานเรียบรอยแลว 2. ปรับปรุง
โรงเรียนคลองบางพรหม เดือนตุลาคม 2
561 : ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 1 ขออนุมัติ
แตงตงั ้ คณะกรรมการราคากลาง แลวเสร็จ
ขัน
้ ตอนที่ 2 ไดรับอนุมัติและรายงานผล
การคํานวณราคากลาง ไดรับความเห็นชอบ
ราคากลางแลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 3 ขออนุมัติ
แตงตงั ้ คณะกรรมการ TOR เห็นชอบ
TOR แลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 4 ขอความเห็น
ชอบดําเนินการจางโดยวิธี e-bidding ขัน
้
ตอนที่ 5 ขายแบบ วันที่ 29 ต.ค. ถึง 5 พ.
ย. 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 : อนุมัติ
จาง 565,880 บาท ตรวจรางสัญญา และ
อยูระหวางผูรับจางจัดทําคํ้าประกันสัญญา
เดือนธันวาคม 2561 : ลงนามสัญญา 3 ธ.
ค. 2561 สิน
้ สุดสัญญา 2 เม.ย. 2562 ผูรับ
จางดําเนินงานตามสัญญาได 10 % เดือน
มกราคม 2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนผูรับ
จางดําเนินงานตามสัญญาได 90 % เดือน
กุมภาพันธ 2562 : ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว ผูรับจาง
ดําเนินงานตามสัญญาได 100 % ผูรับจาง
สงมอบงานเรียบรอยแลว 3. ปรับปรุง
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เดือนตุลาคม 2
561 : ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 1 ขออนุมัติ
แตงตงั ้ คณะกรรมการราคากลางแลวเสร็จ
ขัน
้ ตอนที่ 2 ไดรับอนุมัติ/รายงานผลการ
คํานวณราคากลาง ไดรับความเห็นชอบ
ราคากลางแลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 3 ขออนุมัติ
แตงตงั ้ คณะกรรมการ TOR เห็นชอบ
TOR แลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 4 ขอความเห็น
ชอบดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขัน
้ ตอนที่ 5 อยูระหวางการเสนอราคา
เดือนพฤศจิกายน 2561 : อนุมัติจาง เงิน
467,272 บาท และลงนามสัญญา 22 พ.ย.
2561 สัญญาสน
ิ้ สุด 21 ก.พ. 2562 อยู
ระหวางดําเนินงานตามสัญญา เดือน
ธันวาคม 2561 : ผูรับจางดําเนินงานตาม
สัญญาได 30 % เดือนมกราคม 2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนผูรับจางดําเนินงานตาม
สัญญาได 60 % เดือนกุมภาพันธ 2562 :
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่
วางไวแลว ผูรับจางดําเนินงานตามสัญญา
ได 100 % ผูรับจางสงมอบงานเรียบรอย
แลว 4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส
เดือนตุลาคม 2561 : ดําเนินการในขน
ั้
ตอนที่ 1 ขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการ
ราคากลางแลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 2 ไดรับ
อนุมัติ และรายงานผลการคํานวณราคา
กลาง ไดรับความเห็นชอบราคากลางแลว
เสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 3 ขออนุมัติแตงตงั ้ คณะ
กรรมการ TOR เห็นชอบ TOR แลวเสร็จ
ขัน
้ ตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบดําเนินการ
จางโดยวิธี e-bidding ขัน
้ ตอนที่ 5 ขาย
แบบ วันที่ 29 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 : อนุมัติจาง เงิน
611,060 บาท ตรวจรางสัญญา และอยู
ระหวางผูรับจางจัดทําคํ้าประกันสัญญา
เดือนธันวาคม 2561 : ลงนามสัญญา 28
ธ.ค. 2561 สิน
้ สุดสัญญา 27 เม.ย. 2562
เดือนมกราคม 2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ผูรับจางดําเนินงานตามสัญญาได 5 %
เดือนกุมภาพันธ 2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนผูรับจางดําเนินงานตามสัญญาได 30
% เดือนมีนาคม 2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนผูรับจางดําเนินงานตามสัญญาได 30
% ออกหนังสือเรงรัดผูรับจาง 5. ปรับปรุง
โรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธรรม เดือนตุลาคม 2
561 : ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 1 ขออนุมัติ
แตงตงั ้ คณะกรรมการราคากลางแลวเสร็จ
ขัน
้ ตอนที่ 2 อยูระหวางกําหนดราคากลาง
เดือนพฤศจิกายน 2561 : ขอความเห็น
ชอบดําเนินการจางโดยวิธี e-bidding และ
ขายแบบ วันที่ 26 พ.ย .2561 ถึง 3 ธ.ค.
2561 เดือนธันวาคม 2561 : อนุมัติจาง
เงิน 3,520,000 บาท ตรวจรางสัญญา
เดือนมกราคม 2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ลงนามสัญญา 18 ม.ค. 2562 สิน
้ สุดสัญญา
17 มิ.ย. 2562 ผูรับจางยังไมเขาดําเนินงา
น เดือนกุมภาพันธ 2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนผูรับจางดําเนินงานตามสัญญาได 30
% เดือนมีนาคม 2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนผูรับจางดําเนินงานตามสัญญาได 50
% 6. ปรับปรุงโรงเรียนคลองตนไทร เดือน
ตุลาคม 2561 : ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 1
ขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการราคากลาง
แลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 2 ไดรับอนุมัติ และ
รายงานผลการคํานวณราคากลาง ไดรับ
ความเห็นชอบราคากลางแลวเสร็จ ขัน
้ ตอน
ที่ 3 ขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการ TOR
เห็นชอบ TOR แลวเสร็จ ขัน
้ ตอนที่ 4 ขอ
ความเห็นชอบดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง ขัน
้ ตอนที่ 5 อยูระหวางการเสนอ
ราคา เดือนพฤศจิกายน 2561 : อนุมัติจาง
เงิน 271,690 บาท และลงนามสัญญา 22
พ.ย. 2561 สัญญาสน
ิ้ สุด 23 พ.ค. 2562
และอยูระหวางดําเนินงานตามสัญญา
เดือนธันวาคม 2561 : ผูรับจางดําเนินงาน
ตามสัญญาได 15 % เดือนมกราคม 2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอนผูรับจางดําเนินงาน
ตามสัญญาได 15 % เดือนกุมภาพันธ 2
562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนผูรับจางดําเนิน
งานตามสัญญาได 60 % เดือนมีนาคม 2
562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผูรับจางสงมอบงาน
เรียบรอยแลว

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(12.1). โครงการปรับปรุงโรงเรียน
วัดปุรณาวาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.2). โครงการปรับปรุงโรงเรียน
ตัง้ พิรุฬหธรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.3). โครงการปรับปรุงโรงเรียน
คลองตนไทร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.4). โครงการปรับปรุงโรงเรียน
คลองมหาสวัสดิ ์
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.5). โครงการปรับปรุงโรงเรียน
คลองพรหม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.6). โครงการปรับปรุงโรงเรียน
มัธยมปุรณาวาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

คร

เป าหมาย

าน

ระดับ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ห

6.6.6

กร
ุงเ

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติงบ
ประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให
อยูในสภาพดี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ไดดําเนินงานแลวเสร็จตามแผนที่
กําหนด

พ
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ท

มิติท่ี

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
6. ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

84.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กําหนด
ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2561
ดังนี้ ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2
กุมภาพันธ 2562 ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัน
ที่ 2-3 กุมภาพันธ 2562 และชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2-3 มีนาคม 2562
ในสวนของสํานักงานเขตทวีวัฒนา มี
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน เป็ น
โรงเรียนที่เปิ ดสอนระดับ อ.1-ป.6 จํานวน
5 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิ ดสอนระดับ อ.1ม.3 จํานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่
เปิ ดสอนระดับ ม.1-ม.6 จํานวน 1 โรง
เรียน มีโรงเรียนที่เป็ นสนามสอบ O-NET
จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนคลองทวี
วัฒนา สนามสอบชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6
และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สนามสอบ
ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาที่จัดสอบระดับ
ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไดแก คณิตศาสตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
สวนระดับชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไดแก วิชา
สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ขณะนี้
ดําเนินการสอบเสร็จสน
ิ้ ตามกําหนดการ อยู
ระหวางรอ สทศ. ประกาศผลสอบ 2. การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตทวีวัฒนา
จํานวน 7 โรงเรียน ดําเนินการวิเคราะหตัว
ชีว
้ ัดชน
ั ้ ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อ
นํ ามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เน น ผู
เรียนเป็ นสําคัญใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
3. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน มี
การจัดกิจกรรมสงเสริมการยกระดับผล
์ ละคุณภาพการเรียนการสอน
สัมฤทธิแ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เชน การจัดคายวิชาการตามกลุม
สาระการเรียนรู การจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการ การประกวดแขงขัน
ความสามารถทางดานวิชาการ เชน ์ างการเรียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท
8 กลุมสาระ - โครงการคายภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติและคาย
ภาษาไทย - กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร กิจกรรมสอนเสริมโอเน็ตใหกับนักเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ 4.
ผลการสอบ O-NET ทุกวิชาและรวมทงั ้  3
ระดับ นํ ามาคํานวนหาคาเฉลี่ยที่เพิ่มข้ น
ึ 
ปรากฏวาผลคะแนนเฉลี่ย 8.40 คะแนน
คิดเป็ นรอยละ 84.00

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). โครงการสนับสนุนการสอน
ในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอา
ทิตย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

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

(13.4). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

คร
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(13.7). โครงการพัฒนาคุณภาพการ ฝ ายการศึกษา
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.8). โครงการเกษตรปลอดสารพิ ฝ ายการศึกษา
ษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.9). โครงการจางเหมายามดูแล ฝ ายการศึกษา
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.10). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.12). โครงการพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.14). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(13.11). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

าน

มิติท่ี

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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

16

2. รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ า
ระวังและตรวจตรา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8. รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. รอยละความพึงพอใจของการใหบริการ
ดานทะเบียนนอกเวลาราชการ
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

(13.19). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1. ตรวจจุดเสี่ยงตอการเกิด (14.1). โครงการรักษาความสงบ
ฝ ายเทศกิจ
อาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครัง้ /วัน
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
/จุด เดือนเมษายน 2562 จํานวน 60 ครัง้  และทรัพยสินของประชาชน
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 62 ครัง้ 
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 60 ครัง้  2.
ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตงั ้ กลองวงจรปิด
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) 1 ครัง้
/วัน/จุด เดือนเมษายน 2562 จํานวน 30
ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 31
ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 30 ครัง้ 
3. อํานวยความสะดวกดานการจราจรตาม
โครงการอาสาพานองขามถนนและอาสา
จราจร จํานวน 2 ครัง้ /วัน/จุด เดือน
เมษายน 2562 จราจรปกติ จํานวน 0 ครัง้ 
เนื่องจากปิดเทอม จราจรพิเศษ จํานวน 5
ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2562 จราจรปกติ
จํานวน 22 ครัง้  จราจรพิเศษ จํานวน 4
ครัง้  เดือนมิถุนายน 2562 จราจรปกติ
จํานวน 40 ครัง้  จราจรพิเศษ จํานวน 3
ครัง้  4. ปฏิบัติหน าที่กวดขันไมใหมีการ
จอดรถหรือขับข่ ร
ึ ถยนต รถจักรยานยนต
หรือลอเลื่อนบนทางเทา มีการจับปรับ
เดือน มีนาคม 2562 จํานวน 13 ราย เป็ น
เงิน 20,000.-บาท เดือนเมษายน 2562
จํานวน 8 ราย เป็ นเงิน 8,000.-บาท เดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 8 ราย 8,000.บาท

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการจัดประชุมคณะ (15.1). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กรรมการชุมชน เพื่อชแ
ี้ จงแนวทาง วิธีการ ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
และขน
ั ้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน พ ความกา วหน าของงาน :100.00%
รอมรับฟังปัญหาและคนหาแนวทางการ
แกไขพรอมประสานความรวมมือกับหนวย
งานตางๆ ในชุมชน จํานวน 16 ชุมชน
เดือนละ 1 ครัง้  และอยูระหวางขน
ั ้ ตอน
การใหชุมชนตางๆ ดําเนินการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชนตามรูปแบบที่สํานักพัฒนา
สังคมกําหนด

กร
ุงเ

14

ม

ฝ ายการศึกษา

(13.18). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(13.17). โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

(13.16). โครงการเสริมสราง
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(13.15). โครงการสงเสริมสนับสนุน ฝ ายการศึกษา
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) โครงการใหบริการดาน
(16.1). กิจกรรมการใหบริการดาน
ทะเบียนนอกเวลาราชการ เป็ นการเก็บ
ทะเบียนนอกเวลาราชการ
รวบรวมแบบประเมินของประชาชนผูมารับ ความกาวหน าของงาน :100.00%
บริการนอกเวลาราชการ เวลา 07.45-08.
00 น. ,12.00-13.00 น. ,16.00-17.00 น.
สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มา
ขอรับบริการดานทะเบียนนอกเวลาราชการ
ตัง้ แตเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน
มิถุนายน 2562 ดังนี้ จํานวนผูมาขอรับ
บริการนอกเวลาราชการ กอน 08.00 น.
จํานวน 3 ราย คิดเป็ นรอยละ 3.45 ชวง
เวลา 12.00-13.00 น. จํานวน 71 ราย คิด
เป็ นรอยละ 81.61 ชวงเวลา 16.00-17.00
น. จํานวน 13 ราย คิดเป็ นรอยละ 14.94
รวมทงั ้  3 ชวงเวลามีจํานวนผูรับบริการทงั ้
สิน
้  87 ราย และมีความพึงพอใจตอการให
บริการระดับมากที่สุด จํานวน 87 ราย คิด
เป็ นรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการให
บริการระดับมาก จํานวน - ราย มีความพึง
พอใจตอการใหบริการระดับปานกลาง
จํานวน - ราย มีความพึงพอใจตอการให
บริการระดับนอย จํานวน - ราย มีความพึง
พอใจตอการใหบริการระดับนอยที่สุด
จํานวน - ราย สรุปประชาชนมีความพึง
พอใจตอการใหบริการคิดเป็ นรอยละ 100
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

1. จํานวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มี
ความหลากหลายและสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(จํานวน)

11.000
(จํานวน)

(ไตรมาส 3) โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา มีการดําเนินงาน
ดังนี้ ดําเนินการจัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ อาสา
สมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน าที่ดูแลรับผิด
ชอบลานกีฬาในพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนา โดย
สํานักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬาจํานวน 2
2 ลาน (จัดตงั ้ เพิ่ม จํานวน 3 ลาน รวมเป็ น
25 ลานกีฬา) มีอาสาสมัครลานกีฬา จํานว
น 7 คน ปฏิบัติหน าที่ดังนี้ 1.1 ทําหน าที่รับ
ผิดชอบประจําสํานักงานเขต ปฏิบัติงาน
ฝ ายพัฒนาชุมชนฯ จํานวน 1 คน โดย
ทําหน าที่ดังนี้ - จัดพิมพเอกสารตางๆที่
เกี่ยวของดานกีฬา - รวบรวมและจัดสง
รายงานประจําเดือนขอมูลผูใชบริการลาน
กีฬา - จัดทําขอมูลลานกีฬา 1.2 ทําหน าที่
ดูลานกีฬาในพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนา จํานวน 6
คน โดยทําหน าที่ดังนี้ - สํารวจขอมูล
สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงาน
คณะกรรมการและผูใชบริการลานกีฬา จัดกิจกรรมดานกีฬา ไดแก การแขงขัน
กีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซอมแซม
อุปกรณลานกีฬา 1.3 ดําเนินการเบิกจาย
คาตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
ประจําเดือน ตุลาคม 2561 – เดือน
มิถุนายน 2562 รวมเป็ นเงิน 696,140.บาท 1.4 ดําเนินการอบรมทักษะฟุตซอ
ลเบื้องตน จํานวน 2 รุน และอบรมทักษะ
แบดมินตันเบื้องตน จํานวน 2 รุน ระหวาง
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 เป าหมาย
จํานวนรุนละ 56 คน ใชงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมเป็ นเงิน 70,800.-บาท 1.5
ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุในการอบรมทักษะ
ฟุตซอลเบื้องตน และอบรมแบดมินตัน
เบื้องตน เป็ นเงิน 20,000.-บาท 1.6
ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของลานกีฬา เป็ นเงิน
44,000.-บาท 2. โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย ดําเนินการ ดังนี้ 2.1 ดําเนิน
การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย จํานวน 3
กิจกรรม ไดแก - จัดกิจกรรมแอโรบิค
จํานวน 9 แหง - จัดกิจกรรมไทเกก จํานว
น 1 แหง - จัดกิจกรรมจก
ี้ ง จํานวน 1 แหง
2.2 ดําเนินการเบิกจายคาอาหารทําการ
นอกเวลาราชการในการตรวจเยี่ยมลาน
กีฬา ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 - เดือน
พฤษภาคม 2562 เป็ นเงิน 86,340.-บาท 2
.3 ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 - เดือน
พฤษภาคม 2562 เป็ นเงิน 472,400.-บาท
รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  558,740.-บาท

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(17.1). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(17.2). โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

คร

17

าน

มิติท่ี
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ผลการดําเนิ นงาน

8.000
(จํานวน)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 1. ดําเนิน
การจัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ เจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส โดยเจาหน าที่อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส ลงพื้นที่ใหการสงเคราะห
ชวยเหลือแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส ในกรณีไดรับการแจงเหตุ
จําเป็ นอยางรวดเร็ว - เดือนตุลาคม จํานวน
17 ราย - เดือนพฤศจิกายน จํานวน 21
ราย - เดือนธันวาคม 2561 จํานวน 12
ราย - เดือนมกราคม 2562 จํานวน 18
ราย - เดือนกุมภาพันธ 2562 จํานวน 13
ราย - เดือนมีนาคม 2562 จํานวน 17 ราย
- เดือนเมษายน 2562 จํานวน 5 ราย เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 25 ราย
และออกตรวจเยี่ยมผูดอยโอกาสรายเกา พ
รอมใหความรูความเขาใจและสราง
จิตสํานึกที่จะชวยกันเฝ าระวัง ป องกัน
แกไขปัญหา และใหความรวมมือชวย
เหลือบริการครอบครัวในชุมชนในพ้ น
ื ที่
เขต เดือนละ 1 ชุมชน 2. ดําเนินการเบิก
จายคาตอบแทนเจาหน าที่ ประจําเดือน
ตุลาคม 2561 – มิถุนาย 2562 รวมเป็ น
เงิน 350,956.70 บาท 2. โครงการอบรม
วิชาชีพเสริมรายได ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว โดยดําเนิน
การจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ จํานวน 4
หลักสูตร ประกอบดวย 1. หลักสูตรศิลป
ประดิษฐ 2. หลักสูตรเพนทเล็บ 3.
หลักสูตรศิลปประยุกต 4. หลักสูตรปั้นจ๋ว
ิ 
หลักสูตรละ 6 วัน ระหวางวันที่ 24
พฤศจิกายน - วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ
ศูนยการคาพาซิโอพารค และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 3. โครงการสงเสริมการ
วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความ
ยากจนอยางยงั ่ ยืน ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว โดยดําเนิน
การจัดกิจกรรมออกหนวยรณรงคเคลื่อนที่
เพื่อทําการประชาสัมพันธสงเสริมการ
วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความ
ยากจนอยางยงั ่ ยืน แนะนํ าการทําบัญชีราย
รับ - รายจาย ตรวจสุขภาพทางการเงิน
รอบที่ 1 ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ
2562 ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส กลุมเป า
หมาย จํานวน 100 คน ครัง้ ที่ 2 วันที่ 6
กุมภาพันธ 2562 ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส
เพื่อทําการติดตามประเมินผลการทําบัญชี
รายรับ - รายจาย ครงที่ 3 วันที่ 10
กุมภาพันธ 2562 ณ ชุมชนบางพรหมรวม
ใจ กลุมเป าหมาย จํานวน 100 คน ครัง้ ที่
4 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ณ ชุมชนบาง
พรหมรวมใจ เพื่อทําการติดตามประเมิน
ผลการทําบัญชีรายรับ - รายจาย ครงที่ 5
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2562 ณ ชุมชนประตู
นํ้ าฉิมพลี กลุมเป าหมาย จํานวน 100 คน
ครัง้ ที่ 6 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ณ
ชุมชนประตูน้ํ าฉิมพลี เพื่อทําการติดตาม
ประเมินผลการทําบัญชีรายรับ - รายจาย
ครัง้ ที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 ณ
ชุมชนหมูบานรวมเกื้อ กลุมเป าหมาย
จํานวน 100 คน ครัง้ ที่ 8 วันที่ 26
กุมภาพันธ 2562 ณ ชุมชนหมูบานรวม
เกื้อ เพื่อทําการติดตามประเมินผลการ
ทําบัญชีรายรับ - รายจาย ครัง้ ที่ 9 วันที่ 2
8 กุมภาพันธ 2562 ณ ชุมชนพัฒนา
หมูบานเปรมวดี กลุมเป าหมาย จํานวน
100 คน รอบที่ 2 ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3
เมษายน 2562 ณ ชุมชนหมูบานสุขทวี 1 2 กลุมเป าหมาย จํานวน 100 คน ครัง้ ที่ 2
วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ชุมชน
เจาพระยารวมใจ กลุมเป าหมาย จํานวน
100 คน ครงที่ 3 วันที่ 8 เมษายน 2562
ณ ชุมชนคลองเนินทราย กลุมเป าหมาย
จํานวน 100 คน ครัง้ ที่ 4 วันที่ 17
เมษายน 2562 ณ ชุมชนเจาพระยารวมใจ
เพื่อทําการติดตามประเมินผลการทําบัญชี
รายรับ - รายจาย ครงที่ 5 วันที่ 19
เมษายน 2562 ณ ชุมชนประตูน้ํ าฉิมพลี
เพื่อทําการติดตามประเมินผลการทําบัญชี
รายรับ - รายจาย ครัง้ ที่ 6 วันที่ 21
เมษายน 2562 ณ ชุมชนบานจัดสรรสกุล
ทิพย กลุมเป าหมาย จํานวน 100 คน ครัง้
ที่ 7 วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ชุมชน
บานจัดสรรสกุลทิพย เพื่อทําการติดตาม
ประเมินผลการทําบัญชีรายรับ - รายจาย
ครัง้ ที่ 8 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ
ชุมชนพัฒนาหมูบานเปรมวดี กลุมเป า
หมาย จํานวน 100 คน ครัง้ ที่ 9 วันที่ 28
เมษายน 2562 ณ ชุมชนหมูบานสินพัฒนา
ธานี กลุมเป าหมาย จํานวน 100 คน โดย
ดําเนินการเบิกจายคาใชจายในการจัด
กิจกรรมออกหนวยรณรงคเคลื่อนที่ เป็ น
เงินทงั ้ สน
ิ้  60,800.-บาท 4. โครงการจาง
อาสาสมัครเจาหน าที่ปฏฺิบัติงานดานพัฒนา
สังคม 1. ดําเนินการจัดทําคําสัง่ แตงตงั ้
อาสาสมัครปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
และเจาหน าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานดาน
การตรวจสอบการใหการสงเคราะหดาน
การเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ และผูพิการ
ในพ้ น
ื ที่เขต - ประจําเดือน ตุลาคม ดังนี้ มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ จํานวน
11,272 ราย - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผู
พิการ จํานวน 1,050 ราย - ประจําเดือน พ
ฤศจิกายน ดังนี้ - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพ
ผูสูงอายุ จํานวน 11,280 ราย ตกเบิก 58
ราย - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูพิการ
จํานวน 1,050 ราย ตกเบิก 5 ราย ประจําเดือน ธันวาคม ดังนี้ - มีการเบิก
จายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,326
ราย - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูพิการ
จํานวน 1,066 ราย - ประจําเดือน มกรา
คม ดังนี้ - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอา
ยุ จํานวน 11,342 ราย - มีการเบิกจาย
เบีย
้ ยังชีพผูพิการ จํานวน 1,069 ราย ประจําเดือน กุมภาพันธ ดังนี้ - มีการเบิก
จายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,353
ราย - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูพิการ
จํานวน 1,073 ราย - ประจําเดือน มีนาคม
2562 ดังนี้ - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูสูง
อายุ จํานวน 11,362 ราย - มีการเบิกจาย
เบีย
้ ยังชีพผูพิการ จํานวน 1,074 ราย ประจําเดือน เมษายน 2562 ดังนี้ - มีการ
เบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ จํานวน
11,375 ราย - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผู
พิการ จํานวน 1,074 ราย - ประจําเดือน พ
ฤษภาคม 2562 ดังนี้ - มีการเบิกจายเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,381 ราย - มี
การเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูพิการ จํานวน
1,078 ราย - ประจําเดือน มิถุนายน 2562
ดังนี้ - มีการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 11,382 ราย - มีการเบิกจายเบีย
้
ยังชีพผูพิการ จํานวน 1,087 ราย 2.
ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนของเจา
หน าที่ปฏิบัติงาน ประจําเดือน ตุลาคม 2
561 - มิถุนายน 2562 รวมเป็ นเงิน
416,632.91 บาท 5. โครงการสงเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร 1. ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน
อาสาสมัครชวยปฏิบัติงานสภาเด็กและ
เยาวชนเขตทวีวัฒนา ตัง้ แตเดือน
พฤศจิกายน 2561 - เดือนมิถุนายน 2562
เป็ นเงิน 58,968.-บาท และดําเนินการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
เตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษ 6. โครงการ
ศูนยประสานงานธนาคารของกรุงเทพมหา
นคร ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยดําเนินการจัด
กิจกรรมเผยแพรภูมิปัญญาผูสูงอายุ เยาว
ชน และประชาชนที่มีภูมิปัญญาดานตาง ๆ
ในพ้ น
ื ที่เขต ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กิจกรรมประกอบ
ดวย 1. การสาธิตภูมิปัญญาผูสูงอายุ เชน
สาธิตการผูกผามัดดอก การทําพวงมโหตร
การทําวาว สาธิตการทําขนมจีนน้ํ าพริก
และการสาธิตการหอขนมดวยใบตอง ผูเขา
รวมกิจกรรมประกอบดวย ภูมิปัญญาผูสูง
อายุ เยาวชน และประชาชนที่มีภูมิปัญญา
ดานตาง ๆ ในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 60 คน
และดําเนินการเบิกคาใชจายในการจัดกิจ
กรรม เป็ นเงิน 9,900.-บาท 7. โครงการ
ครอบครัวรักการอาน ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว โดยจัด
กิจกรรมระหวางวันที่ 10 - 11
พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 17 - 18
พฤศจิกายน 2561 ณ บานหนังสือวัดปุรณ
วาส จํานวน 4 ครัง้  ผูเขารวมกิจกรรม
ประกอบดวย เด็ก เยาวชน นักเรียนใน
พื้นที่เขตทวีวัฒนา จํานวน 50 คน/ครัง้ 
รวมจํานวน 200 คน กิจกรรมประกอบ
ดวย กิจกรรมเชาวปัญญา กิจกรรมการอา
น กิจกรรมระบายสี กิจกรรมตัวตอสามมิติ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

คร

ผลงานลาสุด

7.00
(จํานวน)

(18.2). โครงการอบรมวิชาชีพเสริม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
รายได
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

(18.4). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(18.5). โครงการสงเสริมกิจการสภา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับ

6.6.6

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

2. จํานวนครัง้ ของการจัดโครงการ
/กิจกรรมดานการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม

พ

18

ท

มิติท่ี

(18.6). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(18.7). โครงการครอบครัวรักการอา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
น
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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7.000
(จํานวน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(จํานวน)

3.000
(จํานวน)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

20

4. จํานวนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ดานการเกษตรและการประกอบอาชีพที่
เขตทวีวัฒนาจัดข้ น
ึ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

21

มิติที่ 2.3 รอยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

22

มิติที่ 2.1.1 รอยละของความสําเร็จของ
การกอหนี้ผูกพัน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

96.00
(รอยละ)

99.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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มิติที่ 2.1.2 รอยละของความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

25

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

มิติที่ 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงิน
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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มิติที่ 3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

6.6.6

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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มิติที่ 3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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มิติที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) โครงการจัดงานวันสําคัญ
(19.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 1. อนุรก
ั ษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ดําเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสง ไทย
กรานต วันที่ 10 เมษายน2562 ณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กิจกรรมประกอบ
ดวย การถวายภัตตาหารเชาพระสงฆ
ตักบาตรขาวสาร อาหารแหง สรง
นํ้ าพระพุทธรูป รดนํ้ าขอพรผูสูงอายุ การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญา
ของผูสูงอายุ ผูเขารวมกิจกรรมประกอบ
ดวย ผูสูงอายุ ผูนําชุมชน ประชาชนใน
พื้นที่เขตทวีวัฒนา ขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตทวีวัฒนา รวมประมาณ 500
คน และเบิกคาใชจายในการจัดกิจกรรม
เป็ นเงิน 130,000.-บาท ดําเนินการ
เรียบรอยแลว

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(20.1). โครงการสงเสริมการ
ทําเกษตรทฤษฏีใหม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(20.2). โครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) 1. โครงการสงเสริมการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม มีการดําเนินงาน ดัง
นี้ 1.1 ดําเนินการจัดตงั ้ ศูนยการเรียนรู
เกษตรทฤษฎีใหม และดําเนินการพัฒนา
ศูนยการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมเป็ น
ศูนยกลางการเรียนรูการทําการเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให
ความรูและถายทอดความรู เทคโนโลยีการ
เกษตร ขอมูลขาวสาร บริการวิชาการ ให
แก เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นัก
ศึกษา เยาวชน และประชาชนผูสนใจทว
ั ่ ไป
ใหสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางถูก
ตองและสามารถนําไปปรับปรุงการ
ประกอบอาชีพของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ น
ึ  เป็ นประจําทุก
เดือน 1.2 ดําเนินการเบิกคาใชจาย
สาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย
การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม เป็ นเงิน
7,141.40 บาท 2. โครงการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนิน
การดังนี้ 2.1 ดําเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําแขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวี
วัฒนา ครัง้ ที่ 4 / 2562 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2562 ณ ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําแขวงทวี
วัฒนา ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2562 ณ ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําแขวงทวีวัฒนา ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําแขวงทวีวัฒนา 2.2 ลงพื้นที่เยี่ยม
เกษตรกร แขวงศาลาธรรมสพน และแขวง
ทวีวัฒนา 2.3 ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุ
ปรับปรุงศูนยฯ และวัสดุเกษตร วัสดุเผย
แพร ประชาสัมพันธ และวัสดุสํานักงาน
เพื่อใชในการดําเนินงานของศูนยฯ เป็ น
เงิน 113,800.-บาท

(ไตรมาส 3) -จัดทําตารางและแผนการ
บริหารความเสี่ยง SR1 และ SR2 สง
สํานักงานตรวจสอบภายใน และอยูระหวาง
การแกไขตามการทักทวงของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน พรอมจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานของการจัดการความเสี่ยงตาม
กิจกรรมที่ระบุไวในแผนการจัดการความ
เสี่ยงของแตละตัวชว
ี้ ัดในตาราง SR1 และ
จัดเตรียมหลักฐานของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการที่
ระบุไวในแบบ SR2

คร

ผลงานลาสุด

4.00
(จํานวน)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(21.1). กิจกรรมการจัดทําระบบ
ฝ ายปกครอง
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา (มิติที่ 2
.3)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) มีการประชุมเรงรัดติดตาม
การกอหนี้ผูกพันเป็ นประจําทุกเดือน โดย
รายการหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง ปี งบประมาณ 2562 มีจํานวน 28
รายการ ลงนามในสัญญาแลวเสร็จทงั ้  28
รายการ งบประมาณหลังปรับโอน
42,580,056.-บาท กอหนี้ผูกพันครบทุก
รายการเป็ นเงิน 42,580,056.-บาท

(22.1). กิจกรรมเรงรัดการกอหนี้
ผูกพันหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง (มิติที่ 2.1.1)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) มีการประชุมเรงรัดติดตาม
(23.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามการ
การเบิกจายงบประมาณเป็ นประจําทุก
ใชจายงบประมาณ
เดือน สรุปภาพรวมการเบิกจายงบ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ประมาณไตรมาสที่ 3 ไดดังนี้งบประมาณ
หลังปรับโอน 331,129,647 บาท เบิกจาย
แลว 208,293,751.04 บาท คิดเป็ นรอยละ
62.90

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) ไมมีรายการที่ขอกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปี 2563

(24.1). กิจกรรมความสําเร็จของเงิน ฝ ายการคลัง
กันไวเบิกเหลื่อมปี (มิติที่ 2.1.3)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (25.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
แผนงานที่วางไวแลว โดยมีการจัดทํางบ เงิน
ทางการเงิน ประจําปี งบประมาณ 2561 ให ความกาวหน าของงาน :100.00%
กองบัญชี สํานักการคลังเรียบรอยแลว
ตามหนังสือที่ กท 8608/6137 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2561 ตามรายงานทางการ
เงินและขอยืนยันยอดงบการเงิน ดังนี้ ไดตรวจสอบยืนยันยอดรายงานทรัพยสิน
คาเสื่อมราคา ระหวางเจาหน าที่บัญชี และ
เจาหน าที่พัสดุ ถูกตองตรงกันแลว - ยอด
คงเหลือรายงานทางการเงินของเงินนอก
งบประมาณตรงกับยอดคงเหลือเงินฝาก
ธนาคารแลว - ยอดรายได คาใชจาย หรือ
เงินทุกประเภท เมื่อมีการนํ าสงคลังหรือ
เบิกจากคลังไดตรงกับกองบัญชี

ฝ ายการคลัง

(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรมการแกไข
(26.1). กิจกรรมการแกไขเรื่องรอง ฝ ายปกครอง
เรื่องรองเรียนจากประชาชน (ศูนย 1555) เรียนจากประชาชนผูรับบริการ
ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ตาม (ศูนย 1555) (มิติที่ 3.1)
ขัน
้ ตอนครบถวน - เดือนเมษายน 2562 มี ความกา วหน าของงาน :100.00%
เรื่องรองทุกขจํานวน 35 เรื่อง ดําเนินการ
เสร็จสน
ิ้ แลว 34 เรื่อง อยูระหวางดําเนิน
การ 1 เรื่อง - เดือนพฤษภาคม 2562 มี
เรื่องรองทุกขจํานวน 50 เรื่อง ดําเนินการ
เสร็จสน
ิ้ แลว 48 เรื่อง อยูระหวางดําเนิน
การ 2 เรื่อง - เดือนมิถุนายน 2562 มีเรื่อง
รองทุกขจํานวน 38 เรื่อง ดําเนินการเสร็จ
สิน
้ แลว 38 เรื่อง

ห

ระดับ

6.6.6

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3. จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประ
เพณี ศาสนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
จัดข้ น
ึ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ท

19

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 1. Best Service ปี  2562
โครงการเกษตรทวีฯ ดีตอใจ - - ดําเนิน
การตงั ้ กลุมไลนเกษตรกร และมีการเผย
แพรความรู - ใหความรูกับกลุมเกษตรใน
พื้นที่เรื่องการปลูกผักโดยใชสารชีวภัณฑ ติดตามผลการดําเนินงานและตรวจเยี่ยม
ใหคําแนะนํ ากับเกษตรกร 2. Best
Service รักษารอบ ปี  2560 กิจกรรมทวี
วัฒนาปลอดภัยดวยเครือขายปองกันไฟ
ไหมหญา - ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟใน
พื้นที่รกรางที่สํารวจไว จํานวน 5 แหง
เรียบรอยแลว ดังนี้ 1. พื้นที่วางเปลา ถ.
ทวีวัฒนาซอย 4 แขวงทวีวัฒนา 2. พื้นที่
วางเปลา ซอยศาลาธรรมสพน 26 แขวง
ทวีวัฒนา 3. บริเวณหลวงปูตรง ถ.ทวี
วัฒนา 4. หลังตลาดบางแค 2 5. พื้นที่วาง
เปลา ซอยศาลาธรรมสพน 54 แขวงศาลา
ธรรมสพน ขณะนี้อยูระหวางการติดตาม
เหตุไฟไหมหญาที่เกิดข้ น
ึ ในพ้ น
ื ที่รกราง
อยางตอเนื่อง
(ไตรมาส 3) มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาขอรับบริการเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562 มีจํานวน
ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ทัง้ สน
ิ้  195
ราย และมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ระดับมากที่สุด จํานวน 178 ราย คิดเป็ น
รอยละ 91.28 มีความพึงพอใจตอการให
บริการระดับมาก จํานวน 17 ราย คิดเป็ น
รอยละ 8.72 มีความพึงพอใจตอการให
บริการระดับปานกลาง จํานวน - ราย มี
ความพึงพอใจตอการใหบริการระดับนอย
จํานวน - ราย มีความพึงพอใจตอการให
บริการระดับนอยที่สุด จํานวน - รายคิด
สรุปจํานวนประชาชนที่มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการระดับนอยที่สุด - มากที่สุด
คิดเป็ นรอยละ 100

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดทําเอกสารตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
ของหนวยงาน ดําเนินการใน 3 ฝ าย คือ
ฝ ายโยธา ดําเนินการเรื่องการใชทรัพยสิน
ของทางราชการอยางไมเหมาะสม ฝ าย
เทศกิจ ดําเนินการในเรื่องการเรียกรับผล
ประโยชน และฝายรายได ดําเนินการใน
เรื่องการยักยอกเงิน และมีการสงผลการ
ดําเนินงานสงสํานักงาน ก.ก.ภายในวันที่
15 ของทุกเดือน

(27.1). กิจกรรมทวีวัฒนาปลอดภัย ฝ ายปกครอง
ดวยเครือขายปองกันไฟไหมหญา
(Best Service รักษารอบ ปี  60)
(มิติที่ 3.2)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(27.2). โครงการเกษตรทวีฯ ดีตอใจ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
(BEST SERVICE)
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(28.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง ฝ ายทะเบียน
พอใจของประชาชนตอการใหบริการ
งานทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(29.1). กิจกรรมเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มิติที่ 4.1)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายปกครอง
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30

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

มิติที่ 4.2.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

31

มิติที่ 4.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 31 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) - มีการจัดประชุมชแ
ี้ จงการ
(30.1). กิจกรรมการสรางเสริมสุข ฝ ายปกครอง
ดําเนินงานกับขาราชการและลูกจาง - มี
ภาพของบุคลากรในหนวยงาน (มิติ
การชงั ่ น
 ้ํ าหนักแ
 ละวด
ั ส
 ว
 นสงู เ พื่อห
 าคา ด
 ช
ั นี ที่ 4.2.2)
มวลกายของขาราชการและลูกจางใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
หนวยงาน - มีการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงานเพื่อ
ใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี ไดแก - กิจกรรม
แอโรบิก ทุกวันพุธ เวลา 15.00 -16.00 น.
- การเผยแพรความรูดานสุขภาพและ
โภชนาการผานเสียงตามสาย บอรด
ประชาสัมพันธ ความรูคูสุขาฯ
(ไตรมาส 3) 1.ติดตามผลการสวมใส
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลในงานที่มี
ความเสี่ยงสูง 3 ลําดับแรก คือ งานเก็บขน
มูลฝอย ของเจาหน าที่ฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ งานทําความ
สะอาดบอพัก ทอระบายน้ํ า กําจัดผักตบ
ชวาในคูคลองฝายโยธา และงานฉีดพน
หมอกควันกําจัดพาหะนําโรค ของฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล ตัง้ แตเดือน
เมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562

(31.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ขาภิบาล
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน (มิติ 4.2.1)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

-

าน
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พ

ม

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

ท

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

กร
ุงเ

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

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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