แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กเทศกิจ : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)
(ฉบับ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

นํ าบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตรายของ
กรุงเทพมหานคร และแนวทาง (วิธีการ)
แกปัญหาไปใชในการดําเนินงาน

1.0.

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

พื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการลดเงื่อนไขความ
ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ประชาชนมีความเชื่อมน
ั ่ ในความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

จํานวนครัง้ ของการออกตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ
การเกิดอาชญากรรม

1.0.

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

7

8

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ประชาชนที่มีตอโครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนรายงานความพึงพอใจของผูรับ
บริการและประชาชนที่มีตอโครงการกลับ
บานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดูแลและอํานวยความสะดวกดานความ
ปลอดภัยบริเวณทาเรือ

1.0.

1.0.

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ตรวจตราถนนสายหลัก 15 เสนทาง
(จํานวนถนนสายหลักที่ไดรับการปรับปรุง
ภูมิทัศน)

ผลลัพธ
3.51
(Outcome) (คะแนน)

จํานวนครัง้ ของการตรวจตราถนนสายหลัก
15 เสนทาง (จํานวนถนนสายหลักที่ไดรับ
การปรับปรุงภูมิทัศน)

11

จํานวนครัง้ ในการรายงานผลใหปลัด
กรุงเทพมหานครทราบ

(ไตรมาส 3) ผลดําเนินการเดือนเมษายน มิถุนายน 2564 1. สํานักเทศกิจออก
ปฏิบัติหน าที่ตรวจและติดตามผลการปรับ
สภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยของสํานักงาน
เขต ตามบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตราย
ของกรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ.ศ. 2563
จํานวน 472 จุด จํานวน 944 ครัง้ /เดือน 2
. สํานักเทศกิจออกปฏิบัติหน าที่เฝ าระวัง
และตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย จํานวน 944
ครัง้ /เดือน 3. สํานักเทศกิจออกตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) จํานวน 944 ครัง้ /เดือน 4.ไมพบ
สถิติคดีอาชญากรรม 5.สรุปผลความเชื่อ
มัน
่ ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 2,500 ราย จาก
ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรบริเวณใน
พื้นที่ซ่ งึ กรุงเทพมหานครกําหนดเป็ นจุด
เสี่ยงภัย ปรากฏวาประชาชนมีความเชื่อ
มัน
่ ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในระดับมากข้ น
ึ ไป (3.51 คะแนนข้ น
ึ ไป)
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  2,159 ราย คิดเป็ นรอยละ
86.36

สํานักเทศกิจ

สํานักเทศกิจ

ผลผลิต
1.00
(ไตรมาส 3) สํานักเทศกิจ ดําเนินการจัด (10.1). โครงการจัดระเบียบถนน
(Output) (ครัง้ /เดือน (ครัง้ /เดือน/เสน เจาหน าที่ออกตรวจตราถนนสายหลัก 15 สายหลักในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
/เสนทาง)
ทาง)
เสนทาง (1 ครัง้ /เดือน/เสนทาง) ตัง้ แต
ความกาวหน าของงาน :90%
เดือนมกราคม 2564 - กันยายน 2564
โดยมีรายละเอียดการตรวจตรา ดังนี้ 1.
ตรวจสอบการติดตงั ้ ปายโฆษณาในที่
สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต 2.ตรวจสอบ
ทางเทา ผิวจราจรที่ชํารุดหรือมีน้ํ าทวมรอ
การระบายจากสาเหตุตาง ๆ 3.ตรวจสอบ
เครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร อยูใน
สภาพเรียบรอย 4.ตรวจสอบการตัดแตงกิ่ง
ไม ดอกตนไม บริเวณทางเทาและเกาะ
กลางถนนใหสวยงาม 5.ตรวจสอบความ
สะอาดของทางเทา ถนน ป ายรถโดยสาร
ประจําทาง สะพานลอยคนเดินขามถนน
ผลการตรวจตราเดือนมีนาคม พฤษภาคม 2564 ถนนสายหลัก 15 เสน
ทางอยูในสภาพเรียบรอย

สํานักเทศกิจ

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

(คะแนน)

2.0.

ผลลัพธ
3.51
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

2.0.

(ไตรมาส 3) ผลดําเนินการเดือนเมษายน มิถุนายน 2564 1. สํานักเทศกิจออก
ปฏิบัติหน าที่ตรวจและติดตามผลการปรับ
สภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยของสํานักงาน
เขต ตามบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตราย
ของกรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ.ศ. 2563
จํานวน 472 จุด จํานวน 944 ครัง้ /เดือน 2
. สํานักเทศกิจออกปฏิบัติหน าที่เฝ าระวัง
และตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย จํานวน 944
ครัง้ /เดือน 3. สํานักเทศกิจออกตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) จํานวน 944 ครัง้ /เดือน - ไมพบ
สถิติคดีอาชญากรรม

(ไตรมาส 3) สํานักเทศกิจ จัดเจาหน าที่ชุด (8.1). โครงการปองกันภัยทางน้ํ า
ตรวจปฏิบัติการทางน้ํ า พรอมเรือตรวจ
ความกาวหน าของงาน :90%
การณ 1 ลํา ออกปฏิบัติหน าที่ตรวจสอบ
ดูแล ความเป็ นระเบียบเรียบรอย ดูแล
ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ใหการชวยเหลือประชาชนและนักทอง
เที่ยวที่ใชโป ะและทาเรือ และคอยใหความ
ชวยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ํ า ใน
แมน้ํ าเจาพระยาตงั ้ แตสะพานกรุงธน (ซัง
ฮี)้ ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ
การรักษาความสะอาดใหกับประชาชน ที่
อาศัยอยูริมแมน้ํ าเจาพระยา และคลองสาย
หลัก เดือนเมษายน 2564 ทําการออก
ตรวจทางน้ํ า จํานวน 50 ครัง้  จํานวนผูรับ
บริการโดยประมาณ 6,550 ราย เดือน
พฤษภาคม 2564 ทําการออกตรวจทางน้ํ า
จํานวน 36 ครัง้  จํานวนผูรับบริการโดย
ประมาณ 3,000 ราย เดือนมิถุนายน 2564
ทําการออกตรวจทางน้ํ า จํานวน 40 ครัง้ 
จํานวนผูรับบริการโดยประมาณ 3,500
ราย * ขณะปฏิบัติหน าที่ไมพบผูประสบ
อุบัติเหตุทางน้ํ า สรุปผลการสํารวจความพึง
พอใจ ครัง้ ที่ 1 จํานวน 200 ชุด ไดคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.492 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

2.0.

สํานักเทศกิจ

สํานักเทศกิจ

1.0.

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) การปรับสภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่ (2.1). โครงการบูรณาการผลการ
เสี่ยงอันตรายของสํานักงานเขต - พื้นที่
ดําเนินงานดานความปลอดภัยเชิง
/จุดที่ตองดําเนินการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ า พื้นท
 ี่
สองสวาง จํานวน 472 แหง/จุด ไดมีการ ความกาวหน าของงาน :90%
ดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน 380 แหง
/จุด - พื้นที่/จุดที่ตองดําเนินการติดตงั ้
/ซอมแซมกลอง CCTV จํานวน 472 แหง
/จุด ไดมีการดําเนินการเรียบรอยแลว
จํานวน 390 แหง/จุด - พื้นที่/จุดที่ตอง
ดําเนินการติดตงั ้ /ป ายประชาสัมพันธเตือน
ภัยอาชญากรรม จํานวน 472 แหง/จุด ได
มีการดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน
410 แหง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะตองดําเนิน
การตัดตนไม จํานวน 472 แหง/จุด ไดมี
การดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน 256
แหง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะตองดําเนินการ
ทําความสะอาด จํานวน 472 แหง/จุด ไดมี
การดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน 300
แหง/จุด - รวมดําเนินการเรียบรอยแลว
1,736 รายการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) ผลสํารวจความพึงพอใจของ (6.1). โครงการกลับบานปลอดภัย
ผูรับบริการและประชาชน ที่มีตอโครงการ ไปกับเทศกิจ
กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ ครัง้ ที่ 1 ความกาวหน าของงาน :90%
เดือนเมษายน 2564 ประชาชนมีความพึง
พอใจระดับมาก (3.51-4.50) ไดคะแนนเฉ
ลี่ย 3.91

(คะแนน)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ผลผลิต
1.50
(ไตรมาส 3) สํานักเทศกิจ ออกตรวจพ้ น
ื ที่ (5.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
(Output) (ครัง้ /เดือน (ครัง้ /เดือน/จุด) เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมของ เจา
การตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
/จุด)
หน าที่เทศกิจสํานักงานเขต ตามบัญชีพ้ น
ื ที่ อาชญากรรม
เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตรายของกรุงเทพมหา ความกาวหน าของงาน :90%
นคร ประจําปี  พ.ศ. 2563 จํานวน 472 จุด
ดังนี้ เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ
จํานวน 944 ครัง้  เดือนพฤษภาคม 2564
ออกตรวจ จํานวน 944 ครัง้  เดือน
มิถุนายน 2564 ออกตรวจ จํานวน 944
ครัง้  * ไมพบสถิติคดีอาชญากรรม

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) รวบรวมรายช่ อ
ื ผูแทนของ
(1.1). โครงการสํารวจและประเมิน
แตละสํานักงานเขต จัดทํารางคําสัง่ แตงตงั ้ พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
คณะทํางานสํารวจและจัดทําบัญชีพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :80%
เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตรายของ
กรุงเทพมหานคร พรอมทงั ้ ตรวจทานราย
ชื่อผูแทนฯ เนื่องจากมีการเลื่อนตําแหนง
และสับเปลี่ยนโยกยายหนวยงาน และเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ไดเสนอคําสัง่
แตงตงั ้ คณะทํางานฯ ตอปลัด กทม. เพื่อลง
นาม

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

คร

ผลงานลาสุด

1.00
(ฉบับ)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับ

1.0.

(ไตรมาส 3) นํ าผลสํารวจความพึงพอใจ
จากประชาชนผูใชบริการโครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ ไมนอยกวา 1,000
ชุด มาจัดทํารายงาน จํานวน 1 ฉบับ และ
เผยแพร 1 ชองทาง

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญา
กรรม

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) สรุปผลการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนในการดูแลความเป็ น
ระเบียบเรียบรอย ความสะอาดและความ
ปลอดภัยบนถนนและทางเทา ตาม
โครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ชวงระยะเวลาที่ดําเนิน
การสํารวจ ครัง้ ที่ 1 เดือนมีนาคม 2564
จากกลุมตัวอยาง 250 คน มีความพึงพอ
ใจฯ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน

(ไตรมาส 3) ปรับแกไขรายงานผลการ
ตรวจตราถนนสายหลัก 15 เสนทาง

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
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17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

18

2.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (ครบขน
ั้
ตอน)

(ครบขน
ั ้ ตอน)

2.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (ครบขน
ั้
ตอน)

(ครบขน
ั ้ ตอน)

2.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (ครบขน
ั้
ตอน)

(ครบขน
ั ้ ตอน)

2.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (ครบขน
ั้
ตอน)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของความรวมมือเพื่อการ
จัดระเบียบเมือง (เฉพาะถนนเฉลิมพระ
เกียรติ)
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ กํากับ
ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล กรณี การคาและ การขายหรือ
จําหนายสินคาในที่สาธารณะของกรุงเทพ
มหานคร
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายเทศกิจ สํานักงานเขต
ตามนโยบาย “ปรับจริง จับจริง รถจอด
และวิ่งบนทางเทา”
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรการจัดระเบียบปายโฆษณาตาม
แผนการจัดระเบียบปายฯ
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานดาน
ความปลอดภัยและใหบริการนักทองเที่ยว
ของเจาหน าที่เทศกิจ สํานักเทศกิจ

(รอยละ)

(ครบขน
ั ้ ตอน)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนชองทางในการประชาสัมพันธเรื่อง
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ชองทาง
/ปี )

(ชองทาง/ปี )

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) อยูในขน
ั ้ ตอนที่ 4 - มีการจัด (12.1). โครงการตรวจตราคลองสาย สํานักเทศกิจ
ทําแผน จัดทําแนวทางการตรวจพ้ น
ื ที่เป า หลักท
 ี่ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
หมาย หลักเกณฑการตรวจพ้ น
ื ที่เป าหมาย ความกาวหน าของงาน :90%
จัดประชุมชแ
ี้ จงฝายเทศกิจ สํานักงานเขต
- กําหนดวิธีและรูปแบบการรายงานผลการ
ตรวจ - จัดเจาหน าที่ของสํานักเทศกิจออก
ตรวจสอบ กํากับ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของฝายเทศกิจ สํานักงาน
เขต - จัดทํารายงานผลการตรวจตราคลอง
สายหลัก 20 แนวคลอง หรือจํานวน 39
คลอง เสนอผูบริหารกรุงเทพมหานคร
พิจารณา และผูบริหารสํานักเทศกิจ
(ไตรมาส 3) ปั จจุบันดําเนินการได 4 ขัน
้
ตอน กรุงเทพมหานครโดยสํานักเทศกิจ
สํานักงานเขต และหนวยงานอ่ น
ื ที่
เกี่ยวของไดดําเนินการ ตามขน
ั ้ ตอนความ
สําเร็จ ดังนี้ - มีการจัดการประชุมเครือขาย
ทัง้ หนวยงานใน และนอกสังกัด กทม.เพื่อ
ประสานความรวมมือโดย จัดประชุมเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ หองรัตนโกสิ
นทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เพื่อ
หารือแนวทางการดําเนินการสรางเครือ
ขายกับ ภาคสวนตางๆใหเป็ นไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ - มีการจัด
ทําหนังสือเชิญภาคี/เครือขายรวมโครงการ
เชน ประชาชน ผูขับขี่ รถจักรยานยนตรับ
จาง เจาของอาคาร เป็ นตน - สํานักเทศกิจ
แจงใหสํานักงานเขตจัดตงั ้ กลุมไลนเพื่อ
เพิ่มภาคีเครือขายในการรักษาสภาพภูมิ
ทัศน ถนนเฉลิมพระเกียรติใหสวยงาม
ยัง่ ยืน - สํานักเทศกิจและสํานักงานเขตจัด
เจาหน าที่ ออกตรวจสอบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเชิงพ้ น
ื ที่และรายงานผลการ
ตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติเป็ นประจําทุก
เดือน - จัดทํารายงานการตรวจของคณะ
กรรมการอํานวยการ ครัง้ ที่ 1 ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาถนน 50
เขตเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการสง
เสริมความรูความเขาใจและสรางเครือขาย
การจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) เสนอปลัด
กรุงเทพมหานครทราบ - จัดทํารายงานผล
การตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
ประจําเดือน เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
ทราบ

(13.1). โครงการสงเสริมความรู
ความเขาใจและสรางเครือขายการ
จัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหา
นคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ)
ความกาวหน าของงาน :80%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการได 4 ขัน
้ ตอน 1. (14.1). โครงการจัดระเบียบการคา
สํานักงานตรวจและบังคับการ สํานักเทศ หาบเร-แผงลอยในจุดผอนผัน
กิจ จัดประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม ความกาวหน าของงาน :90%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบ
หาบเร-แผงลอย ของสํานักเทศกิจ และ
แจงสํานักงานเขตผานที่ประชุมผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร ผูบริหารสํานักเทศกิจ
และหัวหน าฝายเทศกิจ 2.มีการกําหนดรูป
แบบและการรายงานผล 3.การจัดเจา
หน าที่ของสํานักเทศกิจออกปฏิบัติตรวจ
อยางนอย 1 ครัง้ /จุด/เดือน 4.รายงานผล
การตรวจพ้ น
ื ที่ทําการคาตอผูอํานวยการ
สํานักเทศกิจ และผูบริหาร
กรุงเทพมหานครพิจารณา

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) สนท.ไดตรวจพบปายผิดกฎ (16.1). โครงการถนนปลอดปาย
หมาย ระหวางเดือน มี.ค. - พ.ค. 64 จํานว โฆษณาผิดกฎหมาย
น 6 ป าย สนข. ไดจัดเก็บปายผิดกฎหมาย ความกาวหน าของงาน :95%
ระหวางเดือน มี.ค. - พ.ค. 64 จํานวน
8,627 ป าย จับ-ปรับ 372 รายเป็ นเงิน
508,100 บาท

สํานักเทศกิจ

คร

ผลงานลาสุด
(ครบขน
ั ้ ตอน)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการถึงขน
ั ้ ตอนที่ 4
(15.1). โครงการกวดขันรถยนต รถ สํานักเทศกิจ
จากทงั ้ หมด 5 ขัน
้ ตอน ดังนี้ 1. การ
จักรยานยนต จอดหรือขับขี่บนทาง
วางแผน 2. การกําหนดรูปแบบ และวิธี
เทา
การรายงานผลการตรวจตามแผนปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :95%
การ 3. จัดเจาหน าที่ของสํานักเทศกิจออก
ปฏิบัติ 4. จัดทํารายงานผลการตรวจพ้ น
ื ที่
เป าหมายในเชิงคุณภาพ ตลอดจนขอเสนอ
แนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไขที่เป็ นประ
โยชน 5. การประเมินผล มีการเก็บขอมูล
จัดทําขอมูล และรายงานผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร 5.1 ขอมูลการจัดเก็บแบงเป็ น 2
สวน ประกอบดวย 5.1.1 สํานักเทศกิจ
ดําเนินการรวมกับ สํานักงานเขต สรุปผล
การดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2563
- พฤษภาคม 2564 พบผูกระทําความผิด
318 ราย วากลาวตักเตือน 167 ราย จับปรับ 151 ราย เป็ นเงิน 271,500 บาท 5.
1.2 สํานักงานเขตดําเนินการ สรุปผลการ
ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2563 พฤษภาคม 2564 พบผูกระทําความผิด
3,635 ราย วากลาวตักเตือน - ราย จับปรับ 3,635 ราย เป็ นเงิน 4,918,600 บาท
5.2 มีการรายงานผลใหผูบริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ เดือนละ 2 ครัง้

(ไตรมาส 3) อยูในขน
ั ้ ตอนที่ 4 เดือน
(17.1). โครงการสายตรวจเทศกิจ
เมษายน 2564 จัดเจาหน าที่เทศกิจรออก หวงใย ใสใจนักทองเที่ยว
ปฏิบัติหน าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความ
ความกา วหน าของงาน :90%
ปลอดภัย ใหกับนักทองเที่ยว จํานวน 20
ครัง้  ประกอบดวยพระบรมมหาราชวัง
สนามหลวง จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนัก
ทองเที่ยว 100 คน วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนัก
ทองเที่ยว 50 คน ถนนขาวสาร จํานวน 4
ครัง้  ใหบริการนักทองเที่ยว 80 คน ถนน
เยาวราช จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนักทอง
เที่ยว 200 คน ตลาดนัดจตุจักร จํานวน 4
ครัง้  ใหบริการนักทองเที่ยว 100 คน เดือน
พฤษภาคม 2564 จัดเจาหน าที่เทศกิจออก
ปฏิบัติหน าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ใหกับนักทองเที่ยว จํานวน 20
ครัง้  ประกอบดวยพระบรมมหาราชวัง
สนามหลวง จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนัก
ทองเที่ยว 80 คน วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนัก
ทองเที่ยว จํานวน 50 คน ถนนขาวสาร
จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนักทองเที่ยว 60
คน ถนนเยาวราช จํานวน 4 ครัง้  ให
บริการนักทองเที่ยว 100 คน ตลาดนัดจตุ
จักร จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนักทองเที่ยว
60 คน เดือนมิถุนายน 2564 จัดเจาหน าที่
เทศกิจออกปฏิบัติหน าที่ ตรวจตรา ดูแล
รักษาความปลอดภัย ใหกับนักทองเที่ยว
จํานวน 20 ครัง้  ประกอบดวยพระบรม
มหาราชวัง สนามหลวง จํานวน 4 ครัง้  ให
บริการนักทองเที่ยว 60 คน วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม จํานวน 4 ครัง้ 
ใหบริการนักทองเที่ยว จํานวน 40 คน
ถนนขาวสาร จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนัก
ทองเที่ยว 40 คน ถนนเยาวราช จํานวน 4
ครัง้  ใหบริการนักทองเที่ยว 80 คน ตลาด
นัดจตุจักร จํานวน 4 ครัง้  ใหบริการนัก
ทองเที่ยว 40 คน โดยแยกเป็ นชาวไทย 2
50 คน เป็ นชาวตางชาติ 30 คน

สํานักเทศกิจ

าน

14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (ครบขน
ั้
ตอน)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

2.0.

ม

13

กลยุทธ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ กํากับ
และติดตามการดําเนินงาน กรณี คลองสาย
หลักที่ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน ใหเป็ น
ไปตามหลักเกณฑ

ท

12

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) สํานักเทศกิจ ดําเนินการเผย
แพรขอมูลดานความปลอดภัยผานแอปพลิ
เคชัน
่ Happy Bangkok เพื่อแจงนักทอง
เที่ยวทราบ เมื่อเปิ ดใชแอปพลิเคชัน
่
เรียบรอยแลว

(18.1). โครงการเผยแพรขอมูลดาน สํานักเทศกิจ
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
ผานแอปพลิเคชัน
่
ความกาวหน าของงาน :100%

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

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) กองนโยบายและแผนงาน ได
รับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
2564 หมวดรายจายอ่ น
ื  ใหสํานักเทศกิจ
ดําเนินโครงการฝึกอบรม จํานวน 4 โครง
การ 1. ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1
โครงการ ไดแก 1.1 โครงการอบรมการ
พัฒนาการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการผู
ปฏิบัติงานหน าที่หัวหน างาน ผูมีรายช่ อ
ื
ตามคําสัง่ ฯ ใหเขารับการอบรม ทัง้ หมด
จํานวน 173 คน แบงออกเป็ น 3 รุน รุนละ
4 วันผูมารายงานตัวเขารับการอบรม
จํานวน 168 คน คิดเป็ นรอยละ 97.11 ผู
ไมมารายงานตัวเขารับการอบรม จํานวน 5
คน คิดเป็ นรอยละ 2.89 ดําเนินการแบบไป
- กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขต
บางพลัดกรุงเทพมหานคร - รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563
กลุมเป าหมายเป็ นขาราชการกรุงเทพมหา
นคร ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ ระดับ
ชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ ตําแหนง
พนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญงาน และ
ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักเทศกิจ และ
ฝ ายเทศกิจ - รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 2 - 5
มีนาคม 2564 กลุมเป าหมายเป็ น
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ตําแหนงนิติ
กร ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ
สังกัดสํานักเทศกิจ และฝายเทศกิจ
สํานักงานเขต - รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 9 12 มีนาคม 2564 กลุมเป าหมายเป็ น
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ตําแหนงเจา
พนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญการ และ
ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงพนักงานเทศกิจ
ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
สังกัดสํานักเทศกิจ และฝายเทศกิจ
สํานักงานเขต สรุปผลคะแนนทดสอบ
ความรูของผูเขารับการอบรม ดังนี้ (เกณฑ
การประเมินผลผูเขารับการอบรมตองผาน
การทดสอบความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวา
รอยละ 90) ผลการทดสอบความรูฯ ของผู
เขารับการอบรม ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
การบริหารงานและทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานเทศกิจ
การส่ อ
ื สารและการประชาสัมพันธเพื่อการ
ปฏิบัติงานดานเทศกิจ การแกไขเหตุเดือด
รอนรําคาญ และเหตุรองเรียนตางๆ วิธี
ป องกันสารเคมีอันตราย และความ
ปลอดภัยในการทํางาน การบริหารจัดการ
ดานการขาว และการสรางความเขาใจใน
สถานการณที่ถูกตอง และการบังคับการ
จอดรถในที่หามจอด - จํานวนผูเขารับการ
อบรมที่ผานการทดสอบ จํานวน 160 คน
คิดเป็ นรอยละ 95.23810 - จํานวนผูเขา
รับการอบรมที่ไมผานการทดสอบ จํานวน
8 คน คิดเป็ นรอยละ 4.76190 ผล
โครงการตามตัวชว
ี้ ัดมิติที่ 7.3 - ผูเขารับ
การอบรมทงั ้ หมด จํานวน 168 คน คิดเป็ น
รอยละ 97.11 ของระยะเวลาการอบรมทงั ้
หมด - จํานวนผูเขารับการอบรม รอยละ 9
5.24 ผานการทดสอบความรูความเขาใจ
ตามเกณฑที่กําหนด ปั ญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน คือ เจาหน าที่เทศกิจที่เขา
รับการอบรมใหความสนใจในเนื้อหา
รายวิชาที่สําคัญแตเนื่องจากมีเวลาที่จํากัด
จึงทําใหไมไดรับความรูอยางเต็มที่ และผู
เขารับการอบรมไมเขาใจในเนื้อหาเพราะ
ไมรูจักคําศัพทภาษาอังกฤษที่ทานวิทยากร
บรรยายในหัวขอ วิธีปองกันสารเคมีอันต
ราย และความปลอดภัยในการทํางานซ่ งึ
เป็ นคําศัพทเฉพาะ งบประมาณ - ขอ
บัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 จํานว
น 600,400.- บาท - ขออนุมัติเงิน
ประจํางวด จํานวน 573,600.- บาท - งบ
ประมาณที่ใชจาย จํานวน 470,950.- บาท
- งบประมาณคงเหลือ จํานวน 129,450.บาท ดําเนินการแลวเสร็จทุกกระบวนการ
ผลการดําเนินการเป็ นไปตามเป าหมายที่
คาดหวัง และรายงานผลการดําเนินโครง
การฯ ไปยังสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครตามแบบ สพข. 2/59
เรียบรอยแลว 2. ชะลอการดําเนินโครง
การ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครมี
แนวโน มการแพรระบาดเพิ่มข้ น
ึ อยางรวด
เร็ว จํานวนผูติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มข้ น
ึ
เป็ นจํานวนมาก ศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงกําหนดให
กรุงเทพมหานครเป็ นพ้ น
ื ที่ควบคุมสูงสุด
และเขมงวด ประกอบกับกรุงเทพมหานคร
ไดมีประกาศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.
2564 เรื่อง สัง่ ปิดสถานที่เป็ นการชว
ั ่ คราว
(ฉบับที่ 33) โดยมีมาตรการควบคุมการจัด
กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงตอการแพรโรค
เชน การประชุม การสัมมนา ฯลฯ ให
ดําเนินการโดยจํากัดจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมไมเกิน 50 คน กลุมเป าหมายที่
เขารับการอบรมเกินจํานวนที่
กรุงเทพมหานครกําหนด จึงทําใหยังไม
สามารถดําเนินการอบรมไดตามกําหนด
การ จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย 1.
โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงาน
สําหรับขาราชการผูปฏิบัติหน าที่หัวหน า
ฝ ายเทศกิจ กลุมเป าหมายที่กําหนด
ประกอบดวย ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญ
การพิเศษ สังกัดสํานักเทศกิจ และฝายเทศ
กิจ สํานักงานเขต จํานวน 60 คน ดําเนิน
การอบรมแบบไป - กลับ 1 รุน จํานวน 3
วัน ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 – 2
กรกฎาคม 2564 อยูระหวางการพิจารณา
เลื่อนกําหนดการดําเนินโครงการฯ ออกไป
กอนจนกวาสถานการณจะดีข้ น
ึ  หรือ
พิจารณายกเลิกโครงการฯ 2. โครงการ
ทบทวนระเบียบวินัยของเจาหน าที่เทศกิจ
ดําเนินการอบรมแบบพักคาง 3 รุน รุนละ
5 วัน ณ หวยทรายรีสอรท อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย - รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
กลุมเป าหมายคือ ขาราชการกรุงเทพมหา
นคร ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ ระดับ
ชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนง
พนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญงาน ระดับ
ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักเทศกิจ และฝาย
เทศกิจ สํานักงานเขต จํานวน 110 คน รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2
564 กลุมเป าหมายคือ บุคลากรกรุงเทพ
มหานคร ตําแหนงพนักงานเทศกิจ ส 1
หรือ ส 2 สังกัดสํานักเทศกิจ และฝายเทศ
กิจ สํานักงานเขต จํานวน 120 คน - รุนที่
3 ระหวางวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 กลุม
เป าหมายคือ ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญ
การพิเศษ สังกัดสํานักเทศกิจ และฝายเทศ
กิจ สํานักงานเขต จํานวน 70 คน อยู
ระหวางการพิจารณาเลื่อนกําหนดการ
ดําเนินโครงการฯ ออกไปกอนจนกวา
สถานการณจะดีข้ น
ึ  หรือพิจารณายกเลิก
โครงการฯ 3. โครงการทบทวนความรู
กฎหมายมหาชนสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติ
งานสายงานเทศกิจ กําหนดการอบรมแบง
ออกเป็ น 3 รุน ดําเนินการอบรมแบบไป กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย - รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564
กลุมเป าหมายเป็ นขาราชการ
กรุงเทพมหานครตําแหนงเจาพนักงานเทศ
กิจ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญ
การ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงพนักงาน
เทศกิจ ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน
จํานวน 120 คน - รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 26
- 27 สิงหาคม 2564 กลุมเป าหมายเป็ น
ขาราชการกรุงเทพมหานครตําแหนงเจา
พนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงพนักงานเทศกิจ ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 120 คน - รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564
กลุมเป าหมายเป็ นบุคลากรกรุงเทพมหา
นคร ตําแหนงพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส
2 หรือพนักงานเทศกิจ จํานวน 120 คน
อยูระหวางการพิจารณาเลื่อนกําหนดการ
ดําเนินโครงการฯ ออกไปกอนจนกวา
สถานการณจะดีข้ น
ึ  และพิจารณาปรับ
เปลี่ยนกลุมเป าหมายเพื่อใหสามารถดําเนิน
โครงการได หรือพิจารณายกเลิกโครงการฯ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(19.1). โครงการทบทวนระเบียบ
วินัยของเจาหน าที่เทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :50%

สํานักเทศกิจ

(19.2). โครงการทบทวนความรู
กฎหมายมหาชนสําหรับบุคลากรผู
ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :45%

สํานักเทศกิจ

คร

ผลงานลาสุด

90.00
(รอยละ)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับ

7.0.

(19.3). โครงการอบรมการ
สํานักเทศกิจ
พัฒนาการปฏิบัติงานสําหรับ
ขาราชการผูปฏิบัติหน าที่หัวหน างาน
ความกาวหน าของงาน :100%

กร
ุงเ

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการผาน
การทดสอบความรูความเขาใจตามเกณฑที่
กําหนด

พ

19

ท

มิติท่ี

(19.4). โครงการอบรมการ
สํานักเทศกิจ
พัฒนาการปฏิบัติงานสําหรับ
ขาราชการผูปฏิบัติหน าที่หัวหน าฝาย
เทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :45%

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

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21

รอยละของกลุมเป าหมายที่สามารถ
นํ าความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานตามภารกิจ
ไดถูกตองและเป็ นแนวทางเดียวกัน
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม (2564)
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

23

24

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของคดีปกครองไดรับการพิจารณา
และสงไปยัง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่ออนุมัติแกตางคดี
(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1.
แนวทางการดําเนินการตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการแบงคาปรับที่ไดจากการ
เปรียบเทียบใหแกผูแจงความนําจับตาม
กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2560 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(นายสกลธี ภัททิยกุล รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามใน
หนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว
และเวียนแจงสํานักงานเขตแลว 2. ราง
แนวทางการดําเนินการกับซากยานยนตที่
อยูในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซ่ งึ
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน สํานักเทศ
กิจเสนอเรื่องใหปลัดกรุงเทพมหานคร
พิจารณา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(20.1). โครงการพัฒนากฎหมาย
สํานักเทศกิจ
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของกับงาน
ดานเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :96%

คร

ผลงานลาสุด

1.00
(เรื่อง)

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการรวบรวมคําถาม (21.1). โครงการสานเสวนาเพื่อการ สํานักเทศกิจ
จากสํานักงานเขต 2.สรุปปัญหาและ
ปฏิบต
ั ิงานดานกฎหมายเทศกิจ
กําหนดรูปแบบความเหมาะสมในการ
ความกาวหน าของงาน :35%
ดําเนินโครงการในชวงโควิด-19 3.
นํ าประเด็นที่รวบรวมจากสํานักงานเขต สง
ใหสํานักการโยธาและสํานักอนามัย
พิจารณา เพื่อเตรียมขอมูลประกอบการเส
วนา
(ไตรมาส 3) 22/06/2564 : ผลการดําเนิน (22.1). กิจกรรมความสําเร็จของการ สํานักเทศกิจ
งาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 รอยละความ เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพ (2564)
รวม รอยละ 100 ณ สิน
้ เดือนกันยายน 2 ความกาวหน าของงาน :80%
564 1. งบประมาณรายจายประจําปี  2564
รวม 5 หมวด ไดแกหมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอ่ น
ื 
(ไมรวมงบประมาณรายจายประจําปี  หมวด
เงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชว
ั่
คราว งบกลางรายการเงินชวยเหลือ
ขาราชการและลูกจาง งบกลาง รายการ
เงินบําเหน็จลูกจาง งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 กันไวเบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564) - งบประมาณที่ไดรับหลังปรับ
โอน จํานวนเงิน 52,407,970 บาท เบิก
จายงบประมาณภาพรวม จํานวนเงิน 2
2,058,736.54 บาท คิดเป็ นรอยละ 42.09
2. งบกลางทุกประเภทที่ไดรับจัดสรร ใน
ปี งบประมาณ 2564 ณ เดือนมิถุนายน 2
564 จํานวนเงิน 203,800 บาท เบิกจายงบ
ประมาณภาพรวม จํานวน 122,280 บาท
คิดเป็ นรอยละ 60.00 รวมงบประมาณทงั ้
สิน
้  52,611,770 บาท เบิกจายทงั ้ สน
ิ้  2
2,181,016.54 บาท คิดเป็ นภาพรวม ณ
เดือนมิถุนายน 2564 รอยละ 42.16
30/06/2564 : ปรับปรุงรายงานผลการ
ดําเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 รอย
ละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม รอยละ 100 ณ สิน
้ เดือน
กันยายน 2564 1. งบประมาณรายจาย
ประจําปี  2564 รวม 5 หมวด ไดแกหมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ หมวดคาสา
ธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ง
กอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดราย
จายอ่ น
ื  (ไมรวมงบประมาณรายจาย
ประจําปี  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวดคาจางชว
ั ่ คราว งบกลางรายการเงิน
ชวยเหลือขาราชการและลูกจาง งบกลาง
รายการเงินบําเหน็จลูกจาง งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไวเบิก
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - งบ
ประมาณที่ไดรับหลังปรับโอน จํานวนเงิน
52,495,225 บาท เบิกจายงบประมาณ
ภาพรวม จํานวนเงิน 22,621,634.94 บาท
คิดเป็ นรอยละ 43.09 2. งบกลางทุก
ประเภทที่ไดรับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2
564 ณ เดือนมิถุนายน 2564 จํานวนเงิน
203,800 บาท เบิกจายงบประมาณภาพ
รวม จํานวน 122,280 บาท คิดเป็ นรอยละ
60.00 รวมงบประมาณทงั ้ สน
ิ้  52,699,025
บาท เบิกจายทงั ้ สน
ิ้  22,743,914.94 บาท
คิดเป็ นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2564
รอยละ 43.16 หมายเหตุ ผูอํานวยการ
สํานักเทศกิจอนุมัติยกเลิกโครงการ
ทบทวนระเบียบวินัยของเจาหน าที่เทศกิจ
จํานวนเงิน 3,425,200 บาท เนื่องจากเป็ น
โครงการแบบพักคาง มีรูปแบบและวิธีการ
ฝึ กอบรมเป็ นแบบสัมผัสใกลชิด มีความ
เสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตาม
หนังสือที่ กท 1402/614 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2564 โดยรอแนวทาง/นโยบาย
/หนังสือสงั ่ การจากสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ในการโอนเงินเหลือจาย
เขางบกลางตอไป
(ไตรมาส 3) สํานักเทศกิจดําเนินการนํ าเขา (23.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด สํานักเทศกิจ
ขอมูลทุกตัว อยางเป็ นปัจจุบัน
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
สํานักเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :90%
(ไตรมาส 3) กองนิติการและบังคับคดีได (24.1). การพิจารณาคดีปกครอง
รับคําสัง่ เรียกใหทําคําใหการจากศาล
กรณีอ
 อกคําสัง่ ทางปกครองตาม
ปกครองกลางประจําเดือน พฤศจิกายน 2 กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
563 - มิถุนายน 2564 มีคดีปกครองเขามา ความกาวหน าของงาน :90%
ใหม 9 เรื่อง เรื่องเดิม 7 เรื่อง รวมคดี
ปกครองทงั ้ หมด 16 เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ 4 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ
12 เรื่อง ดังนี้ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2
563 มีทงั ้ หมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดํา
ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแกตางฯ
ถึงผูวาฯแลว 2. คดีหมายเลขดํา ที่ 2
376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแกตางฯถึงผู
วาฯแลว ประจําเดือน ธันวาคม 2563 มีทงั ้
หมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดํา ที่ 2
243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแกตางฯถึงผู
วาฯแลว ประจําเดือน มกราคม 2564 มีทงั ้
หมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดํา ที่ 2
658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแกตางฯถึงผู
วาฯแลว ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564 มี
ทัง้ หมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดํา ที่
1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มี
หนังสือขออนุมัติแกตางฯถึงผูวาฯแลว 2.
คดีหมายเลขดํา ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28
มกราคม 2564 ศาลมีคําสัง่ อนุญาตใหผู
ฟ องคดีถอนฟองและจําหนายคดี
ประจําเดือน มีนาคม 2564 มีทงั ้ หมด 1
เรื่อง 1. คดีหมายเลขดํา ที่ 2460/2563
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 มีหนังสือขอ
อนุมัติแกตางฯถึงผูวาฯแลว ประจําเดือน
เมษายน 2564 มีทงั ้ หมด 1 เรื่อง 1. คดี
หมายเลขดํา ที่ 2917/2563 ลงวันที่ 24
มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแกตางฯ
ถึงผูวาฯแลว 2. คดีหมายเลขดํา ที่ 2
8/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มี
หนังสือขออนุมัติแกตางฯถึงผูวาฯแลว
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 มีทงั ้ หมด
1. คดีหมายเลขดํา ที่ 2556/2563 ลงวันที่
29 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก
ตางฯถึงผูวาฯแลว 2. คดีหมายเลขดํา ที่
121/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 มี
หนังสือขออนุมัติแกตางฯถึงผูวาฯแลว 3.
คดีหมายเลขดํา ที่ ส.2/2564 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก
ตางฯถึงผูวาฯแลว 4. คดีหมายเลขดํา ที่
352/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
มีหนังสือขออนุมัติแกตางฯถึงผูวาฯแลว 5.
คดีหมายเลขดํา ที่ 1837/2563 ลงวันที่ 28
เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแกตางฯ
ถึงผูวาฯแลว ประจําเดือน มิถุนายน 2564
มีทงั ้ หมด 1. คดีหมายเลขดํา ที่ 15/2563
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 อยูระหวาง
ดําเนินการ 2. คดีหมายเลขดํา ที่ 2
671/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
อยูระหวางดําเนินการ

สํานักเทศกิจ

าน

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

ระดับ

7.0.

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนเรื่องที่เกี่ยวของกับงานดานเทศกิจ
ที่สํานักเทศกิจหรือกรุงเทพมหานคร
ประกาศหรือเวียนแจงใหผูที่เกี่ยวของหรือ
ผูมีสวนไดเสียทราบ

ท

20

กร
ุงเ

มิติท่ี

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

ดําเนินการครบ 2 โครงการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(โครงการ)

(โครงการ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

26

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักเทศกิจ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1.โครงการจัดพิธีบวงสรวง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหา
ราช สํานักเทศกิจ ดําเนินการ - ขออนุมัติ
โครงการ - ขออนุมัติเงินประจํางวด - จัด
ทําหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ - จัด
ทําหนังสือเรียนเชิญแขกผูมีเกียรติ
ขาราชการและบุคลากรเขารวมพิธี กําหนด
จัดพิธีวันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2563 ดําเนินการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และเบิก
จายงบประมาณเรียบรอยแลว 2.โครงการ
รวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร
อยูระหวางจัดเตรียมโครงการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(25.1). โครงการจัดพิธีบวงสรวง
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช
ความกาวหน าของงาน :100%

สํานักเทศกิจ

(25.2). โครงการรวมพล รวมพลัง
เทศกิจกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

สํานักเทศกิจ

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2 (26.1). โครงการพัฒนานวัตกรรม สํานักเทศกิจ
564 สํานักเทศกิจจัดทําระบบลงทะเบียนผู เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ
คา รายละเอียด ดังนี้ ดําเนินการแลวเสร็จ หนวยงาน
1. สรางฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลผูคา 2.
ความกา วหน าของงาน :90%
สรางเว็บเพจสําหรับตรวจสอบและคนหา
ขอมูลผูคา กําลังดําเนินการ 1.พัฒนาเพิ่ม
เติมระบบสมัครสมาชิกเพื่อติดตามผลการ
ลงทะเบียน 2.พัฒนาเพิ่มเติมระบบตรวจ
สอบคุณสมบัติผูลงทะเบียน 3.สรางลิงค
เขาใชงานระบบ แยกกระบวนการเจาหน า
ที่ กับ ประชาชนทว
ั ่ ไป 4.พัฒนาเพิ่มเติม
์ ําการคา
ระบบตรวจสอบการไดรับสิทธิท
์ ้าํ ซอน 5.การ
เพื่อปองกันการไดรับสิทธิซ
สรางแบบประเมินการใชงานแอปพลิเคชัน
่
6.สรางหน าเพจสําหรับใหประชาชน
ดาวนโหลดเอกสาร/หนังสือ/ประกาศ ที่
เกี่ยวของกับการลงทะเบียนผูคา 7.สราง
หน าเพจแจงชองทางการติดตอสํานักงาน
เขต

คร

25

-

าน

มิติท่ี

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ท

พ

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

ม

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

กร
ุงเ

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

** 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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