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

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

จํานวนอาสาสมัครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติดที่เขารับการอบรมการเฝ าระวังภัยและ
ยาเสพติด
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับสมรรถนะที่เพิ่มข้ น
ึ ของอาสาสมัคร
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือ
น (อปพร.) ที่ผานการอบรมในการปฏิบัติ
งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน (โดยฝายทะเบียน)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร (โดยฝาย
โยธา)
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ไตรมาส 3) -25/4/2562 : เดือนเมษายน
2562ดําเนินการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวโดยการ
จัดสวนหยอมปลูกตนไมบริเวณสวนถนน
ซอยพุทธบูชา 36 จํานวน 1ไร2 งาน /
29/5/2562 : สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวในพ้ น
ื ที่
เอกชนจํานวน 2 แหง 1. สวนหยอมหมูบา
นวรารมยจํานวน 2 ไร 2.หมูบานยูนิทาว
ซอยประชาอุทิศ 76 จํานวน 2 ไร 2 งาน
3.เก็บรวบรวมขอมูลรูปภาพเพื่อลงระบบ
ฐานขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว

81.000
(รอยละ 80)

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพ
มหานคร ระดับดี

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ
80)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ
80)

(รอยละ 80)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -

(5.1). งานลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า ปี  2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ไดลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่ไดรับใบอนุญาตกอสราง
ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน
หลัง

(6.1). โครงการลงจุดแสดงตําแหนง ฝ ายโยธา
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอา
คาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

(ไตรมาส 3) -จัดอบรมอาสาสมัครเฝ าระวัง (2.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
ภัยยาเสพติด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เรียบรอยแลว
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - สงขอมูลที่เจาหน าที่จาก
กองออกแบบ สํานักการโยธาแนะนํ าการ
ออกแบบกอสรางปรับปรุงและปรัะบปปรุง
ทางลาดสหรับคนพิการเขาเขต

(7.1). โครงการออกแบบและจัด
รายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายโยธา

80.00
(รอยละ
80)

100.000
(รอยละ 80)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการครบทงั ้  4 กิจกรรม (8.1). โครงการกรุงเทพฯเขตปลอด ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ในพ้ น
ื ที่ชุมชน 25 ชุมชน รวมเป็ น 25 ชุม ยุงลาย
ขาภิบาล
ชน จากทงั ้ หมด 29 ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00
(รอยละ
100)

100.000
(รอยละ 100)

(ไตรมาส 3) ขอมูลการรายงานไตรมาสที่ (9.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
1 และ ไตรมาสที่ 2 หายไปจากระบบ
อาหารปลอดภัย
ประสาน สยป. แลัว แจงใหสํานักงานเขต ความกาวหน าของงาน :100.00%
บันทึกตัวชว
ี้ ัด และรายงานใหม... ขอมูล
รายงานตัวชว
ี้ ัดหายจากระบบ จํานวน 2
ไตรมาส ไดแก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.
2561)จํานวนสถานประกอบการอาหารทงั ้
หมด 138 ราย ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย จํานวน 27 ราย คิดเป็ นรอยละ
19.57 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.
2562)จํานวนสถานประกอบการอาหารทงั ้
หมด 138 ราย ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย จํานวน 67 ราย คิดเป็ นรอยละ
48.55 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.
2562)จํานวนสถานประกอบการอาหารทงั ้
หมด 138 ราย ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย จํานวน 109 ราย คิดเป็ นรอยละ
78.98

6.6.6

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
25.00
(Outcome) (เก็บหนี้
คางชําระ
ไดตงั ้ แต
รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
12.00
(Outcome) (รอยละ)

87.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดเก็บภาษี 3 ประเภทแลว
จํานวน 67,570,025.25 บาท จาก
ประมาณการ 88,500,000 บาท

5.000
(รอยละ)

12.000
(รอยละ)

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(10.1). ประชาสัมพันธใหความรูทาง ฝ ายรายได
ดานภาษี 3 ประเภทกับประชาชนใน
พื้นที่เขตทุงครุ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(ไตรมาส 3) -ไดดําเนินการจัดเก็บภาษีคาง (11.1). โครงการจัดเก็บภาษีคาง
(เก็บหนี้คางชําระ ชําระ 3 ประเภท ลูกหนี้ชําระภาษีคางเป็ น ชําระ 3 ประเภท
ไดตงั ้ แตรอยละ) จํานวนเงิน 114,491.44 บาท คงเหลือห
 นี้ ความกาวหน าของงาน :100.00%
คางชําระ 34,038.14 บาท หนี้คางชําระยก
มาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็ น
เงิน 148,529.58 บาท ลูกหนี้ลดลง
114,491.44/148,529.58 x 100 = 77.08
%

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด:รอยละ
ของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ฝ ายโยธา

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด:รอยละ
ของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2561

(3.1). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - 24 เมษายน 2562 ตรวจ
(4.1). โครงการลงจุดแสดงตําแหนง ฝ ายทะเบียน
และออกเลขหมายประจําบานใหประชาชน พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
จํานวน 405 หลัง และดําเนินการลงจุด
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
แสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส ออกเลขรหัสประจําบาน
ประจําบาน จํานวน 20 จุด (จํานวน 405 ความกาวหน าของงาน :100.00%
หลัง) รวมเดือนกอนหน านี้ รวม 114 จุด
(จํานวน 1,077 หลัง) - 24 พฤษภาคม 2
562 ตรวจและออกเลขหมายประจําบานให
ประชาชน จํานวน 117 หลัง และดําเนิน
การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน จํานวน 18 จุด (จํานว
น 117 หลัง) รวมเดือนกอนหน านี้ รวม
132 จุด (จํานวน 1,194 หลัง) - 25
มิถุนายน 2562 ตรวจและออกเลขหมาย
ประจําบานใหประชาชน จํานวน 22 หลัง
และดําเนินการลงจุดแสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน จํานวน 20
จุด (จํานวน 22 หลัง) รวมเดือนกอนหน านี้
รวม 152 จุด (จํานวน 1,216 หลัง)

..

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(1.2). ศูนยเรียนรูตามแนวทางหลัก ฝ ายรักษาความสะอาด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน และสวนสาธารณ
เขตทุงครุ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

ผลงานลาสุด

คร

3

เป าหมาย

าน

2

ระดับ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ฝ ายรายได

(ไตรมาส 3) / 31/10/2561 : อยูระหวาง (12.1). โครงการสงเสริมการคัดแยก ฝ ายรักษาความสะอาด
ขัน
้ ตอน...จัดเก็บหลอดไฟฟลูออเรสเซนต มูลฝอยอันตรายจากแหลงกําเนิด
และสวนสาธารณ
200 กก. ถานไฟฉาย 100 กก.จากชุมชน ความกาวหน าของงาน :100.00%
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรถ
เก็บขนมูลฝอย และยาหมดอายุ 500 กก.
จากรานขายยา ซอยประชาอุทิศ 27 รวม
800 กก. / 30/11/2561 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...จัดเก็บขยะอันตรายจากรถเก็บขน
มูลฝอย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร ชุมชน และศาสนสถานในพ้ น
ื ที่ ได
หลอดฟูออเรสเซนท 600 กิโลกรัม ซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา (จอทีวี) 400
กิโลกรัม รวมนํา้หนักทงั ้ หมด 1,000 กิโล
กรัม ตัง้ แต ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
จัดเก็บไดแลว 1,800 กิโลกรัม (เป าหมาย
13.62 ตัน/ปี ) คิดเป็ นรอยละ 13.22 /
28/12/2561 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บ
ขยะอันตรายจากรถเก็บขนมูลฝอย
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน
และศาสนสถานในพ้ น
ื ที่ ไดหลอดฟูออเรส
เซนท 470 กิโลกรัม ถานไฟฉาย 100 กิโล
กรัม ตลับหมึก 400 กิโลกรัม ซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา (จอทีวี) 220
กิโลกรัม รวมนํา้หนักทงั ้ หมด 1,190 กิโล
กรัม ตัง้ แต ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จัด
เก็บไดแลว 2,990 กิโลกรัม (เป าหมาย
13.62 ตัน/ปี ) รวมสามเดือน ความกาว
หน า คิดเป็ นรอยละ 21.95 / 1/2/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บมูลฝอย
อันตรายประจําเดือน มกราคม 2562 จาก
รถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดหลอดฟูออ
เรสเซนต จํานวน 600 กก. ถานไฟฉาย
/แบตเตอรี่ จํานวน 260 กก. และซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา (จอทีวี) จากราน
รับซ้ อ
ื เครื่องใชไฟฟ าเกา จํานวน 970 กก.
รวมน้ํ าหนัก จํานวน 1920 กก. โดยตงั ้ แต
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 จัด
เก็บขยะมูลฝอยอันตรายไดแลวจํานวน
4920 กก. (เป าหมาย 13.62 ตัน/ปี ) คิด
เป็ นความกาวหน ารอยละ 36.12 /
28/2/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายประจําเดือน กุมภาพันธ 2
562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได
หลอดฟูออเรสเซนต จํานวน 730 กก. ถาน
ไฟฉาย/แบตเตอรี่ จํานวน 300 กก. และ
ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา (จอทีวี) จาก
รานรับซ้ อ
ื เครื่องใชไฟฟ าเกา จํานวน 500
กก. รวมน้ํ าหนัก จํานวน 1530 กก. โดย
ตัง้ แตตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2
562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายนําสง
ศูนยหนองแขมแลวจํานวน 6350 กก.
(เป าหมาย 13.62 ตัน/ปี ) คิดเป็ นความ
กาวหน ารอยละ 46.62 / 30/3/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตราย
ประจําเดือน มีนาคม 2562 จากรถเก็บขน
มูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไดหลอดฟูออเรสเซนต
จํานวน 400 กก. ถานไฟฉาย/แบตเตอรี่
จํานวน 400 กก.ผลิตภัณฑปนเปื้ อน
(กระป องสีสเปรย และกระป องยาฆาแมลง
) จํานวน 80 กก. ซากผลิตภัณฑเครื่องใช
ไฟฟ าและอิเล็กโทรนิกส จากรานรับซ้ อ
ื
เครื่องใชไฟฟ าเกา จํานวน 600 กก. และ
ยาหมดอายุจากรานขายยาในพ้ น
ื ที่ จํานวน
120 กก. รวมน้ํ าหนัก จํานวน 1,600 กก.
โดยตงั ้ แตตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม
2562 จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายนําสง
ศูนยหนองแขมแลวจํานวน 7,950 กก.
(เป าหมาย 13.62 ตัน/ปี ) คิดเป็ นความ
กาวหน ารอยละ 58.37 / 30/4/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บหลอดไฟจํานวน
700 กก. ถานไฟฉาย/แบตเตอรี่ จํานวน
170 กก. บรรจุภัณฑปนเปื้ อน 510 กก.
และซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 300 กก. จาก
ชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร และรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน
นํ า้หนักรวม 1680 กก. ตัง้ แตเดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 จัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายนําสงศูนยหนองแขมแลว
จํานวน 9630 กก (เป าหมาย 13.62 ตัน/ ปี
) ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 70.65 /
30/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บ
ขยะอันตรายประจําเดือนพฤษภาคม 2562
จัดเก็บหลอดไฟจํานวน 400 กก. ถานไฟ
ฉาย/แบตเตอรี่ จํานวน 100 กก. และซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 120 กก. จาก
ชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร และรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน
นํ า้หนักรวม 620 กก. ตัง้ แตเดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 จัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายนําสงศูนยหนองแขมแลว
จํานวน 10,250 กก (เป าหมาย 13.62 ตัน
/ปี ) ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 75.26 /
30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บ
ขยะอันตรายประจําเดือนมิถุนายน 2562
จัดเก็บหลอดไฟจํานวน 570 กก. ถานไฟ
ฉาย/แบตเตอรี่ จํานวน 120 กก. และซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 200 กก.ผลิตภัณฑ
ปนเปื้ อน (ถังดับเพลิง) จํานวน 120 กก.
จากชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และรถเก็บขนมูลฝอย
จํานวน นํา้หนักรวม 990 กก. ตัง้ แตเดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จัด
เก็บมูลฝอยอันตรายนําสงศูนยหนองแขม
แลว จํานวน 11,240 กก (เป าหมาย 13.
62 ตัน/ปี ) ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ
82.53
(ไตรมาส 3) / 31/10/2561 : อยูระหวาง (13.1). โครงการแปรูปขยะเศษ
ขัน
้ ตอน...อยูระหวางการจัดซ้ อ
ื อุปกรณ / อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
30/11/2561 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ได
งบประมาณ 50,000 บาท
เขาไปพูดคุยทําความเขาใจและใหความรู ความกาวหน าของงาน :100.00%
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการขัด
แยกขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับไปใชประ
โยชน (นํ า้ปุยหมักและปุยอินทรีย) ใหกับผู
คาในตลาดใหมประชาอุทิศ 61 ,ตลาดทุง
ครุพลาซา ,ตลาดแมสมศรี ,ตลาดยิ่งรวย
และตลาดวัดทุงครุ เมื่อวันที่ 19,20 และ 2
1 พฤศจิกายน 2561 / 28/12/2561 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดเขาใหความรูในการ
คัดแยกมูลฝอยและสาธิตการทํานํ้ าหมัก
ชีวภาพในชุมชน รวมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2561 ตัง้ แตเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2561 รวม 3 เดือน ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 20 / 1/2/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เขาอบรมใหความรูใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยใหกับนักเรียน
โรงเรียนสามัคคีบํารุง เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2562 และโรงเรียนราษฎรบูรณะ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คิดเป็ นความ
กาวหน ารอยละ 40 / 28/2/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...เขาอบรมใหความรูใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยใหกับชุมชนมัสยิด
ดารุลอิบาดะห เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2
562 และอบรมใหความรูในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยใหกับชุมชนมติมิตร เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ 2562 คิดเป็ นความกาวหน า
รอยละ 45 / 30/3/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...จัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณในการสาธิตการ
แปรรูปขยะเศษอาหาร เป็ นปุยน้ํ าชีวภาพ
และปุยอินทรีย จํานวน 9 รายการ เป็ นเงิน
29,960 บาท และจางทําแผนพับวิธีการคัด
แยกมูลฝอยแยกประเภทพิมพสี่สี จํานวน
4,000 แผน เป็ นเงิน 20,000 บาท ตามคา
ใชจายในการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน ซึ่งได
เบิกจายเงินงบประมาณไปแลว จํานวน
49,960 บาท ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนมีนาคม 2562 คิดเป็ นความกาวหน า
รอยละ 60 / 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... รายงานความคืบหน าการสงเสริม
ใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย และ
สาธิตการทํานํ า้หมักชีวภาพ ป ุยหมักใบไม
แหง ใหกับประชาชนในชุมชนหลังสวน
ธนบุรีรมย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562
และอบรมใหความรูในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและสาธิตการทํานํ า้หมักชีวภาพ
ป ุยหมักใบไมแหง ใหกับประชาชนใน
ชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 65 /
30/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เขา
อบรมใหความรูืในการคัดแยกขยะมูลฝอย
และสาธิตการทํานํ้ าหมักชีวภาพ และอี
เอ็มบอลใหกับประชาชนในชุมชน หมู 5
ทุงครุ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ชุมชนหลัง สน.ทุงครุ เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2562 ชุมชนหลังวัดกลางนา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และชุมชน
รวมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2
562 ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 70 /
30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เขา
อบรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย
และการนํ าขยะอินทรียไปใชประโยชนกับ
นักเรียนโรงเรียนนาหลวง เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2562 ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 75
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด (ผลลัพธ)
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

์ างการเรียนใน (14.1). คาใชจายในการสัมมนา
(ไตรมาส 3) - ผลสัมฤทธิท
วิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัด
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด และดําเนินการ
กรุงเทพมหานคร
ตามแผนคาใชจายโครงการรวมทงั ้ สน
ิ้  20 ความกาวหน าของงาน :100.00%
โครงการ
(14.2). คาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

(14.3). คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(14.5). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(14.4). คาใชจายโครงการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.6). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.7). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.8). คาใชจายโครงการจางเหมา ฝ ายการศึกษา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฝ ายการศึกษา

(14.10). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาญี่ปุน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(14.12). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

(14.16). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาอาหรับ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

คร

(14.9). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.11). คาใชจายในพิธีปฎิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.13). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.15). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.17). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(14.19). คาใชจายโครงการสอน
ภาษามลายู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(14.18). คาใชจายโครงการเรียนฟรี ฝ ายการศึกษา
เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด
100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -ในเดือน พฤษภาคม 2562... (15.1). โครงการแกไข เฝ าระวังและ ฝ ายเทศกิจ
..ฝายเทศกิจพรอมเจาหน าที่เทศกิจออก
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
ปฏิบัติหน าที่ พื้นที่เขตทุงครุ ตามแผน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ป องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6
ดาน ในปีงบประมาณ 2562 คือ 1.การ
ตรวจตูเขียว ฝ ายเทศกิจดําเนินการติดตงั ้
ตูเขียว จํานวน 18 ตู ซึ่งเป็ นพ้ น
ื ที่ที่เสี่ยง
ตอ การเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา
สภาพแวดลอม และเฝ าระวังฯ ฝ ายเทศกิจ
ออกตรวจ วันละ 2 ครัง้ /วัน/จุด 2.การ
อํานวยความสะดวกดานจราจร ฝ ายเทศกิจ
ไดอํานวยความสะดวกในพ้ น
ื ที่ ฯ ทัง้ หมด
9 จุด เชน หน าโรงเรียน 7 แหง หน าปาก
ซอยทางเขาสํานักงานเขตฯ 1 แหง และจุด
อื่นๆ ที่ประชาชน รองขอ และเฝ าระวัง
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม ฯลฯ เชน
กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ และอาสา
จราจรพานองขามถนน พรอมกวดขันไม
ใหมีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต รถ
จักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทาฯลฯ
ฝ ายเทศกิจออกปฏิบัติหน าที่ วันละ 2 ครัง้
/วัน/จุด 3.การตรวจกลอง CCTV ฝ าย
โยธา มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลอง จํานวน 15 จุด ที่ติดตงั ้ 
(CCTV) เจาหน าที่ฝายโยธาออกตรวจ วัน
ละ 1 ครัง้ /วัน/จุด) 4.การตรวจ/แกไขไฟฟา
ฝ ายโยธาไดประสาน สจส.และ กฟฝ. ให
ติดตงั ้ หรือซอมแซมไฟสองสวาง หากตรวจ
พบวา มีการชํารุด ฝ ายโยธาจะจัด
ทําหนังสือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของให
ดําเนินการ แกไขและดําเนินการอ่ น
ื ที่เกี่ยว
ของ ฝ ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครัง้ /วัน
/จุด) 5.การปรับสภาพแวดลอม ฝ ายรักษา
ความสะอาดฯ ตัดแตงตนไมยืนตนแนว
สายไฟฟา ที่รกทึบ ซึ่งเป็ นจุดเสี่ยง (ตน
ประดู) บริเวณถนนพุทธบูชา (สามแยกนา
หลวงถึงซอยพุทธบูชา 24) จํานวน 180
ตน และทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ และดําเนิน
การอ่ น
ื ที่เกี่ยวของ หมายเหตุ รายละเอียด
การดําเนินการ เจาหน าที่งานรักษา จํานว
น10คน -รถกระบะดม
ั ้ เททาย -รถกระเชา
–เครื่องตัดหญา -กรรไกรตัดแตง -เลื้อย
คันธนู -เครื่องเลื่อนโซ -ไมกวาด -กรวย
ยาง -ป ายสัญญาณแจงขณะปฏิบัติหน าที่ อุปกรณเซฟตี้ 6.การทําความสะอาดปายรถ
เมล และตรวจตราจุดเสียงภัย เจาหน าที่
ฝ ายรักษาความสะอาด พรอมคนงานกวาด
/ลางทําความสะอาดสะพานลอยคนเดิน
ขาม /ศาลาที่พักผูโดยสารหน า โรงเรียนนา
หลวงเป็ นพ้ น
ื ที่ที่เป็ นจุดเสี่ยงภัยเขตทุงครุ
สัปดาหละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแกไข
ป องกันการเป็ นแหลงมว
ั ่ สุม ตามแผนการ
ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพาน
ลอย คนเดินขาม และปายรถประจําทาง ปี 
2562 ในเดือน มิถุนายน 2562.....ฝายเทศ
กิจไดจัดเจาหน าที่เทศกิจดําเนินการตาม
กรอบแนวทาง การปองกันอาชญากรรมที่
มีประสิทธิภาพ 6 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1. ใน
เดือน มิถุนายน 2562....ฝายเทศกิจไดจัด
เจาหน าที่เทศกิจออกตรวจและรายงานผล
การตรวจจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัยและ
สถานที่เปลี่ยว ตามโครงการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ของประชาชน (ตูเขียว) ใน
พื้นที่เขตทุงครุ ดังนี้. 1. โรงเรียนบางมด
(ตันเปาววิทยาคาร) 2. สะพานลอยปาก
ซอยพุทธบูชา 42 3. สะพานลอยหน า
โรงเรียนนาหลวง 4. ป ายรถประจําทาง
ตรงขามโรงเรียนนาหลวง (จุดตรวจตู
เขียว) 5. สะพานลอยหน า ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (จุดตรวจตูเขียว) 6.
โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ 7.
สะพานลอยหน าตลาดใหมประชาอุทิศ 61
(จุดตรวจตูเขียว) 8. ปั ายจอดรถ
ประจําทางปากซอยประชาอุทิศ 54 9.
อาคารคอนโดรางตรงขามโรงเหล็กกลาง
ซอยประชาอุทิศ 54 10.สะพานลอยหน า
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 11.
สะพานลอยหน าโรงเรียนราษฎรบูรณะ
(มูฮําหมัดอุทิศ) 12. โรงเรียนสามัคคีบํารุง
13. โรงเรียนคลองรางจาก 14. อาคารราง
เสรีคอนโดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจ
ตูเขียว) 15. หมูบานทรัพยสมบูรณ ซอย
ประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตูเขียว) 16.
หมูบานทรัพยสมบูรณ ซอยประชาอุทิศ
74/2 (จุดตรวจตูเขียว) 17. สะพานลอย
หน าซอยประชาอุทิศ 70 18. โรงเรียนราง
ราชพฤษนุชมีอุทิศ 19. สะพานลอยหน า
สน.ทุงครุ 20. สะพานลอยหน าโรงเรียนวัด
ทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณ) (จุดตรวจตูเขียว)
21. ถนนเลียบทางดวน วงแหวน
อุตสาหกรรมดานใต ตัดซอยประชาอุทิศ
76 (จุดตรวจตูเขียว) 22. หมูบานรัชดา
วัลยวิลเลจ ซอยประชาอุทิศ 84/3 23.
บานเลขที่ 99 ซอยประชาอุทิศ 32 (จุด
ตรวจตูเขียว) 24. บานเลขที่ 61 ซอย
ประชาอุทิศ 69 แยก 2-1 (จุดตรวจตูเขียว
) 25. บานเลขที่ 406/208 ซอยประชาอุทิศ
85 (จุดตรวจตูเขียว) 26. หมูบานกนกกุล
ซอยประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตูเขียว) 27.
ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 (จุดตรวจ
ตูเขียว) 28. ซอยประชาอุทิศ 49 หมูบาน
วิเศษสุขนคร (จุดตรวจตูเขียว) 29. ปาก
ซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตูเขียว)
ดานที่ 2 อํานวยการจราจร ในเดือน
มิถุนายน 2562....ฝายเทศกิจไดจัดเจา
หน าที่เทศกิจปฏิบัติหน าที่อํานวยความ
สะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย
บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัด ทาง
แยกตาง ๆ ชวยแกไขบรรเทาความเดือด
รอน ของประชาชนในระดับหนึ่ง ดังนัน
้ 
เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับโครง
การ School Care หรือ School Zone
Safety Zone ตามแผนการปฏิบัติหน าที่
ตามโครงการฯ ปี  2562 ดังนี้ 1.หน า
โรงเรียนบางมด (ตันเปาววิทยาคาร) 2.
หน าโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.หน าโรงเรียน
นาหลวง 4.หน าโรงเรียนสามัคคีบํารุง 5.
หน าโรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ 6.
หน าโรงเรียนราษฎรบูรณะ (มูฮําหมัดอุทิศ)
7.หน าโรงเรียนวัดทุงครุ(พึ่งสายอนุสรณ)
8.หน าปากซอยทางเขาสํานักงานเขตทุงครุ
9.จุดอ่ น
ื ๆ ที่มีการรองขอและกิจกรรม
ตางๆ ที่ตองอํานวยความสะดวกดานการ
จราจร ภายในพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ ดานที่ 3
แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการ
ตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพ การ
ทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) ใน
เดือน มิถุนายน 2562....ฝายโยธาไดตรวจ
จุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ
จํานวน 15 จุด (CCTV) 1 ครัง้ /วัน/จุด)
หากพบวามีการชํารุดจะจัดทําหนังสือ
ประสานหนวยงาน ที่เกี่ยวของดําเนินการ
แกไข ตามโครงการรักษาความสงบเรียบ
รอยฯ จํานวน 15 จุด ดังนี้ 1. ป ายรถ
ประจําทางตรงขามโรงเรียนนาหลวง 2.
สะพานลอยหน า ม. เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 3. สะพานลอยหน า
ตลาดใหมประชาอุทิศ 61 4. อาคารรางเสรี
คอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมูบาน
ทรัพยสมบูรณ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6.
หมูบานทรัพยสมบูรณ ซอยประชาอุทิศ
74/2 7. สะพานลอยหน าโรงเรียนวัดทุงครุ
(พึ่งสายอนุสรณ) 8. ถนนเลียบทางดวน
วงแหวนอุตสาหกรรมดานใตตัดซอย
ประชาอุทิศ 76 9. ตรงขามบานเลขที่
49/11 ขาง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1
10. บานเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69
แยก 2-1 11. สวนหยอมขางศาลพระ
พรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมูบาน
กนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอย
ประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชา
อุทิศ 49 (หมูบานวิเศษสุขนคร) 15. ปาก
ซอยประชาอุทิศ 131 4.การตรวจ/แกไขไฟ
ฟ า ฝ ายโยธาไดประสาน สจส.และ กฟฝ.
ใหติดตงั ้ หรือซอมแซมไฟสองสวาง หาก
ตรวจพบวา มีการชํารุด ฝ ายโยธาจะจัด
ทําหนังสือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของให
ดําเนินการ แกไขและดําเนินการอ่ น
ื ที่เกี่ยว
ของ ฝ ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครัง้ /วัน
/จุด) 5.การปรับสภาพแวดลอม ฝ ายรักษา
ความสะอาดฯ ตัดแตงตนไมยืนตนแนว
สายไฟฟา ที่รกทึบ ซึ่งเป็ นจุดเสี่ยง (ตน
ประดู) บริเวณซอยประชาอุทิศ 76 (ถนน
ประชาอุทิศถึงคลองบางมดติดตอเขตบาง
ขุนเทียน) และทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ และ
ดําเนินการอ่ น
ื ที่เกี่ยวของ หมายเหตุ ราย
ละเอียดการดําเนินการ เจาหน าที่งานรักษา
จํานวน10คน -รถกระบะดม
ั ้ เททาย -รถ
กระเชา –เครื่องตัดหญา -กรรไกรตัดแตง เลื้อยคันธนู -เครื่องเลื่อนโซ -ไมกวาด กรวยยาง -ป ายสัญญาณแจงขณะปฏิบัติ
หน าที่ - อุปกรณเซฟตี้ 6.การทําความ
สะอาดปายรถเมล และตรวจตราจุดเสียง
ภัย เจาหน าที่ฝายรักษาความสะอาด พรอม
คนงานกวาด /ลางทําความสะอาดสะพาน
ลอยคนเดินขาม /ศาลาที่พักผูโดยสารหน า
โรงเรียนนาหลวงเป็ นพ้ น
ื ที่ที่เป็ นจุดเสี่ยง
ภัยเขตทุงครุ สัปดาหละ 2 วัน/จุด
ปรับปรุงแกไข ป องกันการเป็ นแหลงมว
ั ่ สุม
ตามแผนการทําความสะอาดถนน ตรอก
ซอย สะพานลอย คนเดินขาม และปายรถ
ประจําทาง ปี  2562 ในเดือน กรกฎาคม 2
562.....ฝายเทศกิจไดจัดเจาหน าที่เทศกิจ
ดําเนินการตามกรอบแนวทาง การปองกัน
อาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1. ในเดือน กรกฎาคม 2562....ฝาย
เทศกิจไดติดตงั ้ ตูจุดตรวจหรือรับความคิด
เห็น (ตูเขียว) บริเวณจุดเสี่ยงภัย สถานที่
เปลี่ยว, โรงเรียน, สะพานลอย, อาคารราง
ฯ ในพ้ น
ื ที่เขต กําหนดเป็ นจุดตรวจการ ให
เจาหน าที่ลงเวลา และใหบุคคลทว
ั ่ ไปรวม
กันแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปั ญหา
ตางๆ ใสลงในตูจุดตรวจหรือรับความคิด
เห็น (ตูเขียว) และนําเสนอผูบังคับบัญชา
รับทราบ คือ 1. โรงเรียนบางมด (ตันเปา
ววิทยาคาร) 2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.
ตรงขามบานเลขที่ 49/11 ขางเซเวนอี
เลฟเวน ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 (จุด
ตวจตูเขียว) 4. โรงเรียนนาหลวง 5. ป าย
รถประจําทางตรงขามโรงเรียนนาหลวง
(จุดตรวจตูเขียว) 6. สะพานลอยหน า ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (จุดตรวจตู
เขียว) 7. ในซอยประชาอุทิศ 49 (หมูบาน
วิเศษสุข) (จุดตรวจตูเขียว) 8. โรงเรียนชู
สินทองประดิษฐอนุสรณ 9. สะพานลอย
หน าตลาดใหมประชาอุทิศ 61 (จุดตรวจตู
เขียว) 10. ปากซอยประชาอุทิศ 54 แยก
1 (จุดตรวจตูเขียว) 11. อาคารรางเสรีคอน
โดซอยประชาอุทิศ 60/1 (จุดตรวจตูเขียว)
12. บานเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69
แยก 2-1 (จุดตรวจตูเขียว) 13. สวน
หยอมขางศาลพระพรหม (หมูบานวิเศษสุข
นคร) ซอยประชาอุทิศ 79 (จุดตรวจตู
เขียว) 14. โรงเรียนสามัคคีบํารุง 15.
โรงเรียนราษฎรบูรณะ (มูฮําหมัดอุทิศ) 16.
ป ายรถโดยสารประจําทางตรงขามซอย
ประชาอุทิศ 79 17. หมูบานกนกกุล ซอย
ประชาอุทิศ 72 (จุดตรวจตูเขียว) 18. ซอย
ประชาอุทิศ 72 แยก 2 (จุดตรวจตูเขียว)
19. ทายซอยประชาอุทิศ 72 ถนนเลียบ
ทางดวน 20. หมูบานทรัพยสมบูรณ ซอย
ประชาอุทิศ 91/2 (จุดตรวจตูเขียว) 21.
หมูบานทรัพยสมบูรณ ซอยประชาอุทิศ
74/2 (จุดตรวจตูเขียว) 22. ถนนเลียบทาง
ดวน วงแหวนอุตสาหกรรมดานใต ตัดซอย
ประชาอุทิศ 76 (จุดตรวจตูเขียว) 23.
ตลาดน้ํ าคลองบางมด ถนนเลียบทางดวน
(จุดตรวจตูเขียว) 24. ทายซอยประชาอุทิศ
99 ติดคลองขุดเจาเมือง (จุดตรวจตูเขียว)
25. สะพานลอยหน าโรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่ง
สายอนุสรณ) (จุดตรวจตูเขียว) 26.
โรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณ) 27.
ปากซอยทางเขาสํานักงานเขตทุงครุ 28.
ปากซอยประชาอุทิศ 131 (จุดตรวจตูเขียว
) ดานที่ 2 อํานวยการจราจร ในเดือน
กรกฎาคม 2562....ฝายเทศกิจไดจัดเจา
หน าที่เทศกิจปฏิบัติหน าที่อํานวยความ
สะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย
บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา จุดตัด ทาง
แยกตาง ๆ ชวยแกไขบรรเทาความเดือด
รอน ของประชาชนในระดับหนึ่ง ดังนัน
้ 
เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับโครง
การ School Care หรือ School Zone
Safety Zone ตามแผนการปฏิบัติหน าที่
ตามโครงการฯ ปี  2562 ดังนี้ 1.หน า
โรงเรียนบางมด (ตันเปาววิทยาคาร) 2.
หน าโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3.หน าโรงเรียน
นาหลวง 4.หน าโรงเรียนสามัคคีบํารุง 5.
หน าโรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ 6.
หน าโรงเรียนราษฎรบูรณะ (มูฮําหมัดอุทิศ)
7.หน าโรงเรียนวัดทุงครุ(พึ่งสายอนุสรณ)
8.หน าปากซอยทางเขาสํานักงานเขตทุงครุ
9.จุดอ่ น
ื ๆ ที่มีการรองขอและกิจกรรม
ตางๆ ที่ตองอํานวยความสะดวกดานการ
จราจร ภายในพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ ดานที่ 3
แผนการตรวจจุดเสี่ยงภัย ประเด็นการ
ตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพ การ
ทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) ใน
เดือน กรกฎาคม 2562....ฝายโยธาได
ตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนและการตรวจตรา และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงในพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ
จํานวน 15 จุด (CCTV) 1 ครัง้ /วัน/จุด)
หากพบวามีการชํารุดจะจัดทําหนังสือ
ประสานหนวยงาน ที่เกี่ยวของดําเนินการ
แกไข ตามโครงการรักษาความสงบเรียบ
รอยฯ จํานวน 15 จุด ดังนี้ 1. ป ายรถ
ประจําทางตรงขามโรงเรียนนาหลวง 2.
สะพานลอยหน า ม. เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 3. สะพานลอยหน า
ตลาดใหมประชาอุทิศ 61 4. อาคารรางเสรี
คอนโด ซอยประชาอุทิศ 60/1 5. หมูบาน
ทรัพยสมบูรณ ซอยประชาอุทิศ 91/2 6.
หมูบานทรัพยสมบูรณ ซอยประชาอุทิศ
74/2 7. สะพานลอยหน าโรงเรียนวัดทุงครุ
(พึ่งสายอนุสรณ) 8. ถนนเลียบทางดวน
วงแหวนอุตสาหกรรมดานใตตัดซอย
ประชาอุทิศ 76 9. ตรงขามบานเลขที่
49/11 ขาง 7-11 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1
10. บานเลขที่ 61 ซอยประชาอุทิศ 69
แยก 2-1 11. สวนหยอมขางศาลพระ
พรหม ซอยประชาอุทิศ 79 12. หมูบาน
กนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72 13. ปากซอย
ประชาอุทิศ 54 แยก 1 14. ในซอยประชา
อุทิศ 49 (หมูบานวิเศษสุขนคร) 15. ปาก
ซอยประชาอุทิศ 131 4.การตรวจ/แกไขไฟ
ฟ า ฝ ายโยธาไดประสาน สจส.และ กฟฝ.
ใหติดตงั ้ หรือซอมแซมไฟสองสวาง หาก
ตรวจพบวา มีการชํารุด ฝ ายโยธาจะจัด
ทําหนังสือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของให
ดําเนินการ แกไขและดําเนินการอ่ น
ื ที่เกี่ยว
ของ ฝ ายโยธาออกตรวจ วันละ 1 ครัง้ /วัน
/จุด) 5.การปรับสภาพแวดลอม ฝ ายรักษา
ความสะอาดฯ ตัดแตงตนไมยืนตนแนว
สายไฟฟา ที่รกทึบ ซึ่งเป็ นจุดเสี่ยง (ตน
ประดู) บริเวณซอยลัดหน าวัดกลางนาถึง
ซอยสุขสวัสดิ ์ 62 (ซอยประชาอุทิศ 33)
และทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ และดําเนินการ
อื่นที่เกี่ยวของ หมายเหตุ รายละเอียดการ
ดําเนินการ เจาหน าที่งานรักษา จํานว
น10คน -รถกระบะดม
ั ้ เททาย -รถกระเชา
–เครื่องตัดหญา -กรรไกรตัดแตง -เลื้อย
คันธนู -เครื่องเลื่อนโซ -ไมกวาด -กรวย
ยาง -ป ายสัญญาณแจงขณะปฏิบัติหน าที่ อุปกรณเซฟตี้ 6.การทําความสะอาดปายรถ
เมล และตรวจตราจุดเสียงภัย เจาหน าที่
ฝ ายรักษาความสะอาด พรอมคนงานกวาด
/ลางทําความสะอาดสะพานลอยคนเดิน
ขาม /ศาลาที่พักผูโดยสารหน า โรงเรียนนา
หลวงเป็ นพ้ น
ื ที่ที่เป็ นจุดเสี่ยงภัยเขตทุงครุ
สัปดาหละ 2 วัน/จุด ปรับปรุงแกไข
ป องกันการเป็ นแหลงมว
ั ่ สุม ตามแผนการ
ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย สะพาน
ลอย คนเดินขาม และปายรถประจําทาง ปี 
2562

คร

ระดับ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ า
ระวังและตรวจตรา

ท

15

กร
ุงเ

มิติท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความพึงพอใจที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนวันสําคัญ
ของไทย/วันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญ
ทางประเพณี

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ
80)

100.000
(รอยละ 80)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ
80)

(รอยละ 80)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

40.00
(รอยละ
40)

(รอยละ 40)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ
80)

(รอยละ 80)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00
(รอยละ
80)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

50.00
(รอยละ
50)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

50.00
(รอยละ
50)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

18

19

20

รอยละความพึงพอใจที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการวางแผนทางการเงิน
เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอยางยงั ่ ยืน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ได
จากการเขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ หรือถาย
ทอดได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจตอการเขารวมโครงการศูนยประสาน
งานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกาย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
22

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความกาวหน าในการกอสราง ปรับ
ปรุง ซอมแซมถนน ตรอก ซอย เพื่อแกไข
ปั ญหาจราจร หรือเสนทางลัดในพ้ น
ื ที่ (ผล
ลัพธ)

100.000
(รอยละ 80)

(รอยละ 50)

90.000
(รอยละ 50)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ (16.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
ของประชาชนที่มีตอการจัดกิจกรรม
อนุรก
ั ษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ ไทย
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(วันสงกรานต) ทัง้ หมด 100 คน มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด 91.5 และมีความ
พึงพอใจระดับมาก 8.5 และจัดทํารางคําสัง่
แตงตงั ้ คณะกรรมการตามโครงการคาใช
จายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย (วันเขาพรรษา) ปี 
2562

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) สรุปแบบสํารวจของประชาชน (18.1). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ที่เขารวมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
เพื่อเสริมสรางรายได
เสริมสรางรายได มีความรูเพิ่ม ทัง้ หมด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
450 คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  94%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) -

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

(ไตรมาส 3) สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ (19.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ของประชาชนที่มีตอการจัดกิจกรรมเผย ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
แพรภูมิปัญญาผูสูงอายุเขตทุงครุ ทัง้ หมด ความกาวหน าของงาน :100.00%
100 คน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
85 และมีความพึงพอใจระดับมาก 15
(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรมออกกําลังกาย (20.1). การจัดกิจกรรมการออก
ดวยการฝึกโยคะและการเตนแอโรบิค
กําลังกาย
ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 การฝึกโย ความกาวหน าของงาน :100.00%
คะ 5 ครัง้  และการเตนแอโรบิค 5 ครัง้ 
และเบิกคาตอบแทนวิทยากร เดือน
เมษายน 2562 เป็ นเงิน 1,750 บาท

(ไตรมาส 3) ฝ ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ (21.1). โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน เพื่อสํารวจขอมูลพ้ น
ื ฐานของชุมชน ชุมชน
ตามแผน และเปิ ดเวทีชุมชน เพื่อชแ
ี้ จง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ไดจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชนเสร็จเรียบรอยแลวทงั ้ 
15 ชุมชน และอยูระหวางเสนอแผนพัฒนา
ชุมชนใหผูบริหารอนุมัติแผนพัฒนาชุมชน

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -มีโครงการจํานวน4 โครงการ (22.1). กอสรางสะพานทางเดินและ ฝ ายโยธา
ดําเนินการเสร็จแลว, 3 โครงการอยู
ทางจก
ั รยานเลียบคลองรางแมน้ํ า
ระหวางดําเนินการปรับปรุงตามสัญญาจาง จากถนนเลียบทางดวนถึงวัดบัวผัน
และ อีก 1 โครงการอยูระหวางหาผูรับจาง ความกาวหน าของงาน :55.00%
(22.2). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 90 ฝ ายโยธา
แยก 2 จากคลองเกาหองถึงสุดระยะ
ที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(22.3). ปรับปรุงซอยแยกซอย
ฝ ายโยธา
ประชาอุทิศ 76 จากบานเลขที่ 18/6
ถึงคลองรางแมน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(22.4). ปรับปรุงซอยฉิมกุล (ครุใน
3) พรอมซอยแยก 1,2,3,4,6,8,10
และ12
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(22.5). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 90 ฝ ายโยธา
แยก 1 จากซอยประชาอุทิศ 90 ถึง
คลองเกาหอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(22.6). ปรับปรุงซอยแยกซอย
ฝ ายโยธา
ประชาอุทิศ 79 (วิเศษสุขนคร ซอย
2, 4, 6 จากซอยประชาอุทิศ 79 ถึง
จุดที่กําหนด)
ความกาวหน าของงาน :85.00%
(22.7). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 75 ฝ ายโยธา
ตามจุดที่กําหนดใหซอยแยก 6 และ
ซอยแยก 13
ความกาวหน าของงาน :80.00%

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

..

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ
80)

..

ผลลัพธ
6.00
6.000
(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตามแผนบริหาร
(Outcome) (ดําเนินการ (ดําเนินการครบ เสี่ยงเชิงกลยุทธของตัวชว
ี้ ัดเจรจาตกลง
ครบตาม ตามเกณฑ 6ขัน
้ จํานวน 9 ตัวชว
ี้ ัด
เกณฑ
ตอน)
6ขัน
้ ตอน)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
96.00
(Outcome) (รอยละ)

87.940
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (ไมมีเงิน
กันไว
เหลื่อมปี)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

27

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(รอยละ 80)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

28

29

30

31

32

33

34

รอยละของเงินกันไวเหลื่อมปี
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินทันเวลาและถูกตอง
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

35

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

36

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.6.6

ผลลัพธ
110.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

..

100.00
(รอยละ
100)

5.00
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) - กิจกรรมสวดโอเอวิหารราย (23.1). คาใชจายในการสนับสนุน
ถวายพระราชกุศลแด สมเด็จพระนางเจาสิ การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธ
ริก
 ต
ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ศาสนาวันอาทิตย
พันปี หลวง ภายในเดือนสิงหาคม 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) -

ฝ ายการศึกษา

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

(25.1). การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) การกอหนี้ผูกพัน - คาครุ
(26.1). รอยละของความสําเร็จของ ฝ ายการคลัง
ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ครุภัณฑ) งบ การกอหนี้ผูกพัน
ประมาณอนุมัติ 3,632,600.- บาท งบ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประมาณหลังปรับโอน 4,534,490.- บาท
อนุมัติเงินประจํางวดหลังปรับโอน
4,534,490.- บาท โดยเบิกจายไปแลว
จํานวน 4,534,490.- บาท คิดเป็ น 100% คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ที่ดิน
และสิ่งกอสราง) งบประมาณอนุมัติ
73,963,000.- บาท งบประมาณหลังปรับ
โอน 68,507,740.- บาท อนุมัติงวดหลัง
ปรับโอน 66,794,528.- บาท โดยเบิกจาย
ไปแลว 10,453,372.- บาท อยูระหวางขน
ั้
ตอนการดําเนินการจัดทําราคากลางใหม
เพื่อหาตัวผูรับจาง ใหม จํานวน 3 รายการ
เป็ นเงิน 14,957,700.- บาท คิดเป็ น 15.
26 %
(ไตรมาส 3) การเบิกจายงบประมาณใน
(27.1). รอยละของความสําเร็จของ ฝ ายการคลัง
ภาพรวม งบประมาณอนุมัติ
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
369,575,000.- บาท งบประมาณหลังปรับ ความกาวหน าของงาน :100.00%
โอน 345,766,255.- บาท อนุมัติเงินงวด
หลังปรับโอน 344,053,043.- บาท เบิก
จายตงั ้ แต 01/10/61 ถึง 22/07/62 เป็ น
เงิน 207,489,922.- บาท คิดเป็ น 60.01
%

100.000
(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามขอบัญญัติงบ
(ไมมีเงินกันไว ประมาณ ตามแผนการที่สวนราชการวาง
เหลื่อมปี)
ไว เพื่อไมใหมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปี
แบบไมมีหนี้ผูกพัน
(คะแนน)

(28.1). รอยละของเงินกันไวเบิกเห ฝ ายการคลัง
ลื่อมปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -

(29.1). คะแนนของความสําเร็จของ ฝ ายการคลัง
การจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูก
ตอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ 100)

(ไตรมาส 3) -เรื่องรองทุกขทงั ้ หมด จํานว (30.1). โครงการจัดการเรื่องที่ไดรับ ฝ ายปกครอง
น 800 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  จํานวน
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
800 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 100
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(31.1). รอยละความสําเร็จของการ ฝ ายปกครอง
ตอน...ประสานโรงพยาบาลบางกอก 9 อิน ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
เตอรแนชี่นแนล ใหบริการตรวจสุขภาพ
(Best Service)โครงการทุงครุ
แก่ชาราชการและลูกจางเมื่อวันที่ 27
สํานักงาน สีเขียว บุคลากรเปี่ ยมสุข
กรกฎาคม 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

4.720
(ระดับ)

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

80.00
(รอยละ
100)

ห

26

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจหลังการเขารวมกิจกรรมพ้ น
ื ฐานที่จัด
ขึ้น

100.000
(รอยละ 100)

(22.8). ปรับปรุงสะพานทางเดินและ ฝ ายโยธา
ทางจักรยานเลียบรางแมน้ํ าจากวัด
บัวผันถึงจุดที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) -สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวนที่ 20
มิถุนายน 2562

(32.1). โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

ม

25

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ผลลัพธ
100.00
100.000
(ไตรมาส 3) ดําเนินการออกหนวยรณรงค (33.1). โครงการสัตวปลอดโรค คน ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
(Outcome) (ผลคะแนน (ผลคะแนนตัวชี้ ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เขตทุง ขาภิบาล
ตัวชว
ี้ ัด
วัด (รอยละ)) /แมว ทําหมันสุนัข/แมวในชุมชน และฝัง ครุ ประจําปี งบประมาณ 2562
(รอยละ))
ไมโครชิปสุนัขที่มีเจาของในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

5.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตามแผนสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

..

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

5.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) 1.จัดทําขอปฏิบัติและทดลอง (36.1). การดําเนินการดานความ
ใชขอปฏิบัติ เป็ นเวลา 1 เดือน 2.จัดอบรม ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
ใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน แวดลอมในการทํางานของหนวย
3.ติดตามความคืบหน า ปั ญหา อุปสรรคใน งาน
การดําเนินงาน 4.เวียนทราบขอปฏิบัติดาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

รวม : 9.000 คะแนน // จํานวน 36 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตามแผน
(34.1). โครงการดําเนินการตาม
ฝ ายปกครอง
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(35.1). โครงการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

พ

24

รอยละจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมใหมีจิตสาธาณะ

-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

23

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

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)
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