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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

5

ผลงานลาสุด

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลลัพธ
65.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดและผูเขารวมกิจ
กรรม
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ และ
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสามารถในการระบายน้ํ าจากถนนสาย
หลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขังเนื่องจากฝนตก
และน้ํ าหลาก

120.00
(นาที)

(นาที)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนา
สําคัญดานโครงสรางพ้ น
ื ฐาน

1.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

9

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู ควา
มเขาใจในการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละสถานประกอบการ อาคาร สถานที่
ไดรับการตรวจดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
อัตราการปวยโรคไขเลือดออก

11

12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

14

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 ดําเนินการ ดังนี้ 1. ประชุมติดตามความกาวหน าโครงการ
(3.1). โครงการพัฒนาคลองเคล็ด
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนคลองเคล็ดและกําหนดกรอบการวาดภาพศิลปะแสดงอัตลักษณของเขตบางนา วันที่ 1 เมษายน ตลอดแนวพ้ น
ื ที่เขตบางนา
2564 2. ดําเนินการร้ อ
ื ยายตนไม ดอกไม ทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ เพื่อเตรียมดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดเช็คอิน ความกา วหน าของงาน :95%
ริมคลองเคล็ด วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 3. ติดตามผลการประสานขอความอนุเคราะหปรับปรุงพ้ น
ื ที่ริมคลองเคล็ดตอ
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3 (สวน 1) ตามหนังสือที่ กท 8403/1894 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 4. ติดตามผลการ
ประสานขอความอนุเคราะหติดตงั ้ ปายและเครื่องหมายจราจรตอสํานักการจราจรและขนสง ตามหนังสือที่ กท
8403/1893 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 5. ติดตามผลการแจงประสานการกอสรางและซอมแซมราวกันตกเขื่อนริม
คลองเคล็ดตอสํานักการระบายน้ํ า ตามหนังสือที่ กท 8403/1892 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 6. ติดตามผลการประสาน
ขอความอนุเคราะหตรวจสอบความมน
ั ่ คงแข็งแรงสะพานขามคลองเคล็ด ตอแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ตามหนังสือ
ที่ กท 8403/1895 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 7. ติดตามผลการประสานขอความอนุเคราะห ขอติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง
สาธารณะบริเวณริมคลองเคล็ดตอการไฟฟ านครหลวงเขตบางนา ตามหนังสือที่ กท 8403/1891 ลงวันที่ 28 เมษายน 2
564 8.จัดทําป ายประชาสัมพันธ "ชาวบางนารวมใจ ไมทงิ้ ขยะลงคลอง ชวยกันแยกชวยกันลด เทากับหมดปัญหาขยะ"
ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณคลองเคล็ดตลอดแนวพ้ น
ื ที่เขตบางนา 9. คณะผูบริหารเขตบางนา เจาหน าที่ผูรับ
ผิดชอบของฝายที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่คลองเคล็ด เพื่อติดตามความกาวหน างานปรับปรุงภูมิทัศน และสรางจุดเช็คอิน
ตามตัวชว
ี้ ัดบูรณาการ พรอมแกไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามแผนงานที่ไดวางไว 10. บริหาร
และจัดเก็บขยะริมคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืชริมคลองเคล็ด พรอมรณรงคใหดูแลรักษาแหลงน้ํ า ไมใหทงิ้ ขยะลงใน
คลอง 11. จัดทําป ายประชาสัมพันธ โครงการบางนา เมืองนาอยู ดวยความรวมมือของทุกภาคสวน ตามตัวชว
ี้ ัดบูรณ
าการ 12. ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศนและสรางจุดเช็คอิน โดยดําเนินการทําความสะอาดปรับปรุงทางเดิน ปลูกไมดอกไม
ประดับสรางจุดเช็คอิน และวาดภาพศิลปะแสดงอัตลักษณของเขตบางนาบนกําแพงรว
ั ้ และผนังของหมูบานรังสิยา ตาม
ตัวชว
ี้ ัดบูรณาการ

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ประสานการไฟฟ านครหลวงเขตบางนา - ซอมแซมไฟฟ าสา
(4.1). โครงการติดตงั ้ และ/ซอมแซม ฝ ายโยธา
ธารณะ จํานวน 64 ดวง ดําเนินการเรียบรอย - ขอติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ จํานวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดําเนินการเรียบ ไฟฟ าแสงสวาง
รอยเเลว - ขอติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ จํานวน 21 ดวง (ใหม) อยุระหวางจัดทําฏีกาเบิกจายเงินคาติดตงั ้ ไฟฟ าครึ่งแรกให ความกาวหน าของงาน :90%
กับการไฟฟ านครหลวงเขตบางนา
(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 ดําเนินการเก็บกําจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา
บริเวณคลองหลอด กม.3 ชวงถนนเทพรัตน ถึงซอยบางนา-ตราด 21 (ขางหางเซ็นทรัลบางนา) จํานวน 160 ตัน
บริเวณคูระบายน้ํ าขางโรงงานแพรนดาจิวเวลรี่ จํานวน 32 ตัน บริเวณคูระบายน้ํ าหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ (สวน
เชื่อมคลอง กม. 3) จํานวน 16 ตัน สรุปผลน้ํ าทวมขังบนถนนสายหลัก วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลาฝนตก 23:00 น. ถึง
4 ตุลาคม 2563 เวลาฝนหยุด 06:00 น. 1.ถนนศรีนครินทร บริเวณหน าวัดศรีเอี่ยม ระยะเวลาน้ํ าทวมนับจากเวลาฝน
หยุด 0 นาที (แหงกอนฝนหยุด) วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลาฝนตก 01:00 น. เวลาฝนหยุด 08:00 น. 1. ถนนสุขุมวิท
บริเวณคลองบางนา-สุดเขต ระยะเวลาน้ํ าทวมนับจากเวลาฝนหยุด 0 นาที (แหงกอนฝนหยุด) 2. ถนนสุขุมวิท บริเวณ
แยกบางนาขาออก ระยะเวลาน้ํ าทวมนับจากเวลาฝนหยุด 50 นาที วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลาฝนตก 17:40 น.
ถึง 20 พฤษภาคม 2564 เวลาฝนหยุด 01:10 น. 1. ถนนสุขุมวิท บริเวณเเยกบางนา-ไบเทค ระยะเวลาน้ํ าทวมนับจาก
เวลาฝนหยุด 110 นาที วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลาฝนตก 16:15 น. เวลาฝนหยุด 22:00 น. 1. ถนนศรีนครินทร
บริเวณวัดศรีเอี่ยมขาออก ระยะเวลาน้ํ าทวมนับจากเวลาฝนหยุด 0 นาที (แหงกอนฝนหยุด) 2. ถนนศรีนครินทร
บริเวณวัดศรีเอี่ยมขาเขา ระยะเวลาน้ํ าทวมนับจากเวลาฝนหยุด 0 นาที (แหงกอนฝนหยุด) สรุป สามารถระบายน้ํ าเขาสู
สภาวะปกติไดเฉลี่ย = (0+0+50+110+0+0)/6 = 26.67 นาที

(5.1). กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาใน ฝ ายโยธา
คู คลอง ในพ้ น
ื ที่เขตบางนา
ความกาวหน าของงาน :90%
(5.2). โครงการจางเหมาลาง
ทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) รายงานประจําเดือน ่เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 ตามรายการตอไปนี้ ปรับปรุงซอยแยกซอยลาซาล
24 ดําเนินการเรียบรยแลว ปรับปรุงซอยแยกแบริ่ง 39 และซอยลาซาล 52 จากปากซอยถึงสุดทางสาธารณะ 1. เห็น
ชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิน
้ สุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ( จํานว
น 150 วัน) บริษท
ั  รัธรส จํากัด เป็ นผูรับจางเหมากอสราง จํานวนเงิน 5,229,100.-บาท อยูระหวางการดําเนินการ
ดําเนินงานดังนี้ 1. วางบอพักทอระบายน้ํ า 2. สรางรางวี ค.ส.ล.

(6.1). ปรับปรุงซอยแยกซอยลาซาล ฝ ายโยธา
24
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) กําหนดอบรมมีความรู ความเขาใจในการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่โดยเปลี่ยนแปลงจากเดือนธันวาคม
และมีนาคม 2564 เป็ นเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
019

(7.1). โครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
ความกาวหน าของงาน :56%

(6.2). ปรับปรุงซอยแยกแบริ่ง 39
ฝ ายโยธา
และซอยลาซาล 52 จากปากซอยถึง
สุดทางสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :90%

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
60.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
80.00
(ไตรมาส 3) อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกระหวางเดือนตุลาคม-มิถุนายน 2564 ผูปวยจํานวนสะสม 71 คน อัตรา (9.1). โครงการบูรณาการความรวม ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
(Outcome) (คาเปอร (คาเปอรเซ็นไทล) การปวย 80.19 ตอแสนประชากร คามัธยฐาน 5 ปี  ยอนหลังเทากับ 164.8595 คิดเป็ นรอยละ 48.64 ของของคามัธย มือใ นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ขาภิบาล
เซ็นไทล)
ฐาน 5 ปี ยอนหลัง
แกไขปัญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

1.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560
(993 ตันตอปี)

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย..-มิ.ย.64) ประชาสัมพันธใหกลุมเป าหมายในพ้ น
ื ที่ทราบ ขอและดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ สํานักงานเขตบางนา ชุมชน และสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่ กลุมเป าหมาย
160 คน มีผูเขารวมกิจกรรม 160 คน รวม 2 กิจกรรม กลุมเป าหมาย 365 คน มีผูเขารวมกิจกรรม 344 คน คิดเป็ น
รอยละ 94.25

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันตอวัน)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.0.

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

1.0.

ผลลัพธ
18.00
(Outcome) (รอยละ)

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ดําเนินงานตรวจไปแลวรอยละ 83 - ตรวจสถานประกอบการที่เป็ นอันตรายตอสุขภาพ หรือสถานประกอบ (8.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
การที่มีความเสี่ยงสูง จํานวน 673 แหง จากทงั ้ หมด 810 แหง ผลการตรวจผานเกณฑมาตรฐาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ขาภิบาล
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ณ เดือน มิถุนายน 2564 1.สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ (10.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
กรุงเทพมหานคร ระดับดี รอยละ ๑๐๐(สงเสริมฯสถานประกอบการอาหารที่มีใบอนุญาต) 2.สถานประกอบการอาหารที่ อาหารปลอดภัย
ไมมีใบอนุญาต -เดือน เมษายน 2564 จํานวน 38 ราย ตรวจ 9 ราย -เดือน พฤษภาคม 2564 จํานวน 30 ราย (ลด)
ความกาวหน าของงาน :95%
ตรวจ 11 ราย -เดือน มิถุนายน 2564 จํานวน 30 ราย(เพิ่ม) ตรวจ 5 ราย รวม 3 เดือน จํานวน 30 ราย ตรวจ 25 ราย
คิดเป็ นรอยละ 83.33

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ประมาณการที่สํานักการคลังกําหนด = 175,000,000.- บาท ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่ง (11.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ปลูกสราง 90% ดังนัน
้  ประมาณการที่สํานักงานเขตตองจัดเก็บ = 17,500,000.- บาท จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง การจด
ั เก็บรายได
ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564 ไดทงั ้ สน
ิ้  = 23,573,562.41 บาท คิดเป็ นรอยละ 134.71
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายรายได

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 1.พ้ น
ื ที่สีเขียวที่ไมไดอยูในรูปแบบสวน (12 แหง/ปี ) ผลการดําเนินการ สํารวจได จํานวน 6 (12.1). โครงการบํารุงรักษา
แหง รวมเป็ น 12 แหง = 100% - เดือนเมษายน 2564 1.ที่วางตรงขามบานเลขที่ 66 ซอยบางนา-ตราด 48 2.ที่วาง
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ขางบานเลขที่ 66 ซอยบางนา-ตราด 48 3.ที่วางขางบานเลขที่ 98 ซอยบางนา-ตราด 48 4.ที่วางตรงขามโอเวชัน
่ สตู
ความกาวหน าของงาน :100%
ดิโอ ซอยบางนา-ตราด 48 5.ที่วางซอยบางนา-ตราด 40 6.ที่วางขางบานเลขที่ 6079 ซอยบางนา-ตราด 40 2.การ
ปรับปรุงพ้ น
ื ที่สีเขียวเดิม - ในสวนของการจัดซ้ อ
ื จัดจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถวน ถูกตอง และดําเนินการ
เบิกจาย 100% - ดําเนินการปรับปรุงพ้ น
ื ที่ ปรับหน าดิน ปลูกตนทองอุไร ปลูกตนเฟื่ องฟาดาง ปลูกตนชาฮกเกีย
้ น (บาง
สวน) บริเวณเกาะกลางถนนลาซาล (ระหวางซอยลาซาล 21 ถึงซอยลาซาล 35)

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

กร
ุงเ

7

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตบางนา ดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 1. วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สํานักงานเขต
(1.1). โครงการสรางเครือขาย
ฝ ายปกครอง
บางนาและเครือขายประชาสังคมรวมกันพัฒนาพ้ น
ื ที่เขตบางนา ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” พัฒนา ประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาพ้ น
ื ที่
คลองหลอด กม. 3 ถนนเทพรัตน โดยรวมกันทํากิจกรรมจัดเก็บขยะวัชพืช ตัดแตงกิ่งไม ตนไม ริมคลอง เพื่อปรับปรุง เขตบางนา
ภูมิทัศนคลองและบริเวณโดยรอบใหมีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยแกประชาชน 2. วันศุกรที่ 2 เมษายน 2564 ความกา วหน าของงาน :100%
สํานักงานเขตบางนาและเครือขายประชาสังคมรวมกันพัฒนาพ้ น
ื ที่เขตบางนา ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวย
หัวใจ” พัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 โดยรวมกันทํากิจกรรมลางพ้ น
ื สนาม เช็ด
ทําความสะอาดเครื่องออกกําลังกาย จัดเก็บขยะ ตัดแตงกิ่งไม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม สะอาดตา และมีความ
ปลอดภัยสําหรับประชาชนที่มาใชบริการ 3. วันจันทรที่ 5 เมษายน 2564 สํานักงานเขตบางนาและเครือขายประชา
สังคมรวมกันพัฒนาพ้ น
ื ที่เขตบางนา ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” พัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิ
ทัศนวัดผองพลอยวิริยาราม โดยรวมกันทํากิจกรรมทําความสะอาดอุโบสถและบริเวณโดยรอบ ดวยการปัดกวาด เช็ดถู
ลางพ้ น
ื  บันได ราวเหล็ก กระจก ผนังกําแพง ตัดแตงกิ่งไม ตนไมบริเวณโดยรอบ จัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ และลางทําความ
สะอาดจุดทงิ้ ขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม สะอาดตา ใหพรอมรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญ และประกอบ
ศาสนกิจตาง ๆ 4. ดําเนินการเชิญภาคประชาสังคมอ่ น
ื ๆ เขารามเป็ นประชาคมเขต หนังสือสํานักงานเขตบางนา ที่ กท
8401/1812 ลว.22 เมษยน 2564 และ ที่ กท8401/1869 ลว.27 เม.ย.64 5. มีหนวยงานตอบรับเขารวมเป็ นประชาคม
เขต เพิ่มเติมจาก ปี  63 จํานวน 3 หนวยงาน หมายเหตุ : ปั จจุบันชะลอการดําเนินกิจกรรมรวมกับประชาคม เนื่องจาก
สถานการณโรคระบาดโควิด-19

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

3

ระดับ

5.0.

ห

2

กลยุทธ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
ประชาสังคมเขตเพื่อรวมผลักดันการ
พัฒนาพ้ น
ื ที่

พ

1

ท

มิติท่ี

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97
(13.1). โครงการสงเสริมการคัดแยก ฝ ายรักษาความสะอาด
ตัน/วัน) เป าหมายจากสํานักสิ่งแวดลอม = 26,173.09 ตัน/ปี  หรือ 71.71 ตัน/วัน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
ขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดนํากลับ และสวนสาธารณ
ทําได 6,866.58 ตัน คิดเป็ นรอยละ 26.24 แบงเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ 1.มูลฝอยรีไซเคิล เดือนเมษายน - มิถุนายน 2
มาใชประโยชนและกําจัดอยางถูกวิธี
564 ทําได 5,176.92 ตัน 2.มูลฝอยอินทรีย เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ทําได 1,689.66 ตัน เดือนตุลาคม 2563 - ความกาวหน าของงาน :90%
มิถุนายน 2564 ทําได 21,420.06 ตัน มูลฝอยรีไซเคิล 16,400.74 ตัน มูลฝอยอินทรียn 5,019.33 ตัน
(13.2). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรก
ั ษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชม
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เดือนเมษายน 2564 ไดปริมาณน้ํ าหนัก 2,270 กิโลกรัม เดือน
พฤษภาคม 2564 ไดปริมาณน้ํ าหนัก 2,890 กิโลกรัม เดือนมิถุนายน 2564 ไดปริมาณน้ํ าหนัก 1,180 กิโลกรัม รวม 3
เดือน จัดเก็บไดปริมาณน้ํ าหนัก 6,340 กิโลกรัม หรือ 6.34 ตัน ตัง้ แต 1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 รวมทําได 11.54 ตัน
คิดเป็ นรอยละ 11.59 (เป าหมาย จาก สสล. = 17.93 ตัน/ปี )

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(13.3). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย และสวนสาธารณ
ชน
ความกาวหน าของงาน :90%
(14.1). โครงการสงเสริมการคัดแยก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยอันตรายที่แหลงกําเนิดอยาง และสวนสาธารณ
มีประสิทธิภาพ
ความกาวหน าของงาน :90%
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ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

กลยุทธ
1.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

จํานวนถนนสายหลักไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน

2.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(สาย)

(สาย)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) จัดเจาหน าที่กวดขันดูแลตรวจตราผูฝาฝื นจําหนายสินคา ขับรถจอดบนทางเทา การติดตงั ้ ปายโฆษณาในที่ (16.1). โครงการจัดระเบียบถนน
สาธารณะ ดูแลความเป็ นระเบียบเรียบรอยของระบบสาธารณูปโภค ตัดแตงตนไม ลางทําความสะอาดถนน ทางเทา
สายหลัก
สะพานลอยคนขาม ของถนนสุขุมวิทและถนนสรรพาวุธ ตามมาตรการ 16 ขอ ดังนี้ 1.ไมมีการจอดหรือขับรถบน
ความกา วหน าของงาน :95%
ทางเทา 2.ไมมีหาบเร-แผงลอยที่ผิดกฎหมาย 3.ไมมีปายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 4.ไมมีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 5.ไมมีการ
ตัง้ วางกระถางตนไมหรือสิ่งใดๆบนทางเทา 6.ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป ายเครื่องหมาย สัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร
และทาสีขอบทางเทาใหชัดเจน 7.สํารวจและติดตงั ้ กลอง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไมเพียงพอและตรวจสอบสภาพให
พรอมใชงานอยูเสมอ 8.ปรับปรุง/ซอม ผิวจราจรที่ชํารุด 9.ปรับปรุง/ซอม ผิวทางเดินเทาที่ชํารุดเป็ นหลุมบอ 10.ลาง
ทําความสะอาดทางเทาและผิวจราจร 11.ตรวจไฟฟ าสองสวางในที่สาธารณะ หากชํารุดเสียหายตองแกไขใหใชการได
และติดตงั ้ เพิ่มเติมในจุดที่แสงสวางไมเพียงพอ 12.ปลูกตนไมเพิ่มเติมในบริเวณริมทางเทาเพื่อความรมร่ น
ื  13.ดูแลตัด
แตงตนไมใหสวยงาม ไมรก หรือเป็ นจุดอับตา 14.จัดระเบียบความเรียบรอยของสายส่ อ
ื สารริมทาง 15.ทําความสะอาด
ป ายรถโดยสารประจําทาง 16.ทําความสะอาดสะพานลอย

(ไตรมาส 3) วางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบางนา ครัง้ ที่ 2 ใน
เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2564

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายเทศกิจ

(17.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%
(17.2). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
งานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
สวัสดิการ
วัฒนธรรมประเพณี
ความกาวหน าของงาน :60%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) ฝ ายเทศกิจ ดําเนินการจัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจเฝ าระวังและพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย ตามไตรมาสที่ 3 ดังนี้ 1. (15.1). โครงการพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย (สาย ฝ ายเทศกิจ
จัดเจาหน าที่ออกกวดขัน ตรวจตราดูแลความเป็ นระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพสินของ
ตรวจตูเขียว)
ประชาชนตามบัญชีพ้ น
ื ที่เสี่ยงและอันตรายในบริเวณ ทัง้  10 จุด ครบไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต 1 เม.ย. 2564-30 มิ.ย. 2564 ความกาวหน าของงาน :80%
รวมทงั ้ สน
ิ้  3,640 ครัง้  (4 ครัง้ /จุด/วัน) 2.จัดเจาหน าที่ออกบริการรับสงประชาชน ตามโครงการกลับบานปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ บริเวณซอยเปลี่ยว ครบไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต 1 เม.ย. 2564-30 มิ.ย. 2564 รวมทงั ้ สน
ิ้  91 ครัง้  (1 ครัง้ /จุด/วัน)
3.จัดเจาหน าที่ออกอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแกเด็กนักเรียนในตอนเชา-เย็น จํานวน 0 โรงเรียน ครบ
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต 1 เม.ย. 2564-30 มิ.ย. 2564 รวมทงั ้ สน
ิ้  0 ครัง้  (2 ครัง้ /จุด/วัน) (ปิ ดสถานศึกษาตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร) 4.จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจเฝ าระวังและพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตูเขียว) จํานวน 10 จุด ตาม
บัญชีติดตงั ้ ตูเขียว ครบไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต 1 เม.ย. 2564-30 มิ.ย. 2564 รวมทงั ้ สน
ิ้  3,640 ครัง้  (4 ครัง้ /จุด/วัน) 5.
ออกปฏิบัติหน าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยง ครบไตรมาสที่ 3
ตัง้ แต 1 เม.ย. 2564-30 มิ.ย. 2564 รวมทงั ้ สน
ิ้  1,820 ครัง้  (2 ครัง้ /จุด/วัน) และประสาน สจส.ซอมแซมแกไขกลอง
วงจรปิด CCTV 6.ดําเนินการติดตงั ้ ปายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรมครบ 10 จุด 7.สํารวจ ตรวจตรา ปรับ แก
ไข สภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่ พรอมประสานโยธา การไฟฟ าเขตบางนา(กรณีซอมไฟฟ าสองสวาง) และประสานฝายรักษา
ฯ(การดูแลตนไม) 8.หนังสือประสานสถานีตํารวจนครบาลบางนา เรื่อง ขอสอบถามขอมูลการเกิดอาชญากรรมในจุด
เสี่ยง จุดหลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่ที่ประจําทุกเดือน ที่ กท 8409/1943 ลว. 3 พ.ค.2564 เรื่อง ขอมูล
การเกิดอาชญากรรมในจุเสี่ยง จุดลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่ 9. มีหนังสือประสานการไฟฟ าเขตบานา ที่
กท 8403/2289 ลว. 27 พ.ค.2564 เรื่องแจงซอมไฟฟ าสองสวางสาธารณะฃํารุด บริเวณซอยลาซาล 55 10.รายงานผล
การดําเนินการแกไขพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่สํานักงานเขตสงใหสํานักเทศกิจ ที่ กท 8409/2422 ลว. 2 มิ.ย. 2564 ตามระยะ
เวลาที่กําหนด

คร
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(ผลลัพธ)

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ผลการรายงานโครงการงานประจํา 35 โครงการ ดําเนินการไดในชวงรอยละ 35-100 แลวเสร็จ จํานวน 5 (18.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
โครงการ ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ เนื่องจากสถานการณ COVID -19
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :80%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

(18.2). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :94%

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(18.3). โครงการซอมแซม บํารุง
ฝ ายโยธา
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100%
ฝ ายโยธา

(18.5). โครงการคาใชจายในการ
ประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :75%

ฝ ายการศึกษา

(18.7). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :75%

ฝ ายการศึกษา

คร

(18.4). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร
ความกาวหน าของงาน :90%

(18.6). โครงการคาใชจายในการฝึก ฝ ายการศึกษา
อบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุน
ใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :75%

(18.8). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายการศึกษา
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :85%

(18.10). โครงการคาใชจายในการ
สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

(18.9). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายการศึกษา
สัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :85%
ฝ ายการศึกษา

(18.11). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
เกษตรปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100%

(18.13). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
วายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :75%
(18.14). โครงการคาใชจายในการ
เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%

ฝ ายการศึกษา

ม

(18.15). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายการศึกษา
สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

(18.12). โครงการคาใชจายตาม
ฝ ายการศึกษา
โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :85%

(18.16). โครงการคาใชจายในพิธี
ฝ ายการศึกษา
ปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%
(18.17). โครงการคาใชจายในพิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :75%

ฝ ายการศึกษา

พ

(18.18). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :85%
(18.19). โครงการคาใชจายในการ
สอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายการศึกษา

(18.21). โครงการคาใชจายในการ
สนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ท

(18.20). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100%

(18.22). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายการศึกษา
เสริมสรางศักยภาพของเด็ก และ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100%

กร
ุงเ

(18.23). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายการศึกษา
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดําริ โดยกรุงเทพมหานคร
ปี  2564
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.24). ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยม ฝ ายการศึกษา
อนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.25). ปรับปรุงโรงเรียนอํานวย
กนกศิริอนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(18.27). โครงการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.26). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :80%

(18.28). โครงการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน
ความกาวหน าของงาน :35%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.29). โครงการบริหารจัดการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :60%
(18.30). โครงการสนับสนุนเจา
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :70%
(18.31). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :70%
(18.32). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
รูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.33). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :70%
(18.34). โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :39%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.35). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนย สวัสดิการ
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%

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

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
21

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 25/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจาย เป็ นเงิน 130,340,400.- บาท งบกลางที่ไดรับ
การจัดสรร เป็ นเงิน 9,778,876.- บาท เบิกจายในภาพรวมได 55,315,995.75 บาท

(19.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามผล
ฝ ายการคลัง
การใชจายงบประมาณประจําปี  พ.ศ.
2564
ความกาวหน าของงาน :57%

(ไตรมาส 3) 1. มี LINE OFFICIAL ACCOUNT สํานักงานเขตบางนา 1 บัญชี 2. ดําเนินการเผยเเพรนวัตกรรมและ
นํ าไปใชประโยชน ตัง้ เเต 1 เมษายน 2564 โดยมีการใหบริการ ดังนี้ 2.1.การใหบริการย่ น
ื แบบเสียภาษีปายประจําปี  2
564 ของฝายรายได 2.2 การใหบริการของฝายรักษาความสะอาด เชน การเก็บและขนมูลฝอยทว
ั ่ ไป การเก็บและขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลไขมัน เป็ นตน 3.การใหบริการตอบขอสงสัยหรือใหขอมูลตางๆ ตลอดจนรับเรื่องรองเรียนตางๆ ใน
การติดตอสวนราชการของสํานักงานเขตบางนา มีการประชุมแตงตงั ้ เจาหน าที่ทงั ้  10 ฝ าย เพื่อดูแลและตอบคําถามให
กับประชาชนหรือผูใชบริการ

(20.1). การประยุกตใช line Official ฝ ายรายได
Account เพื่อใหบริการดาน
สารสนเทศของสํานักงานเขตบางนา
ความกาวหน าของงาน :95%

(ไตรมาส 3) 1. นํ าเขาขอมูลและปรับปรุงชอมูลใหมีคุณภาพเป็ นปัจจุบัน อยางสมํ่าเสมอะ 2. สํานักงานเขตบางนาได
(21.1). โครงการพัฒนาฐานขอมูล
เสนอการพัฒนาฐานขอมูลใหม คือ ขอมูลมูลนิธิและสมาคม และไดพัฒนาฐานขอมูลเดิม คือ ขอมูลลานกีฬา เพื่อใหเกิด ของสาํ นักงานเขตบางนา
ประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางเป็ นรูปธรรมและเกิดเป็ นศูนยขอมูลกลางในสํานักงานเขต สามารถลดความซ้าํ ซอน
ความกา วหน าของงาน :100%
ของขอมูล ขอมูลมีความทันสมัย งายตอจัดการขอมูลและการนํ าไปใช มีเครื่องมือสําหรับบริหารจัดการขอมูลอยางเป็ น
ระบบ และสามารถนําขอมูลไปใชในการเผยแพร นํ าเสนอหรือประกอบการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางรวดเร็วดวย
Dashboard บนระบบ GIS Portal โดยจัดทําในรูปแบบ Dashboard สํานักงานเขตบางนาประกอบดวยขอมูล - มูลนิธิ
และสมาคม - ลานกีฬา รายละเอียดตามลิงค :
https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/a7d2280898c044a7bf9ae64a6aa08724
หรือ https://bit.ly/3qc0K6Z 3. รายงานผลการดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 4 การนํ าขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ให สยป. ทราบตามหนังสือสํานักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/2695 ลว.23 มิถุนายน 2564

ฝ ายปกครอง

คร

มิติท่ี

-

าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

พ

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

ม

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

ห

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

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

กร
ุงเ

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

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

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

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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