สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(2.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ห

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ ความกาวหน าของงาน :15.00%
รักษาความสะอาดคลองในพ้ น
ื ที่เขตกลุมกรุงเทพ
กลาง
29/11/2562 : อยูระหวางจัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
ทํางาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

าน

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

2

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง

เป าหมาย

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตพระนคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(3.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :10.00%
8/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจขอมูล
สถานประกอบการ ที่ควบคุมคุณภาพน้ํ าอาคาร
ประเภท ก และ ข เชน โรงแรม รานอาหาร โรง
งาน เป็ นตน เพื่อจัดทําฐานขอมูลในระบบบําบัด
นํ้ าเสียในพ้ น
ื ที่เขตพระนคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การลงพื้นที่
ตรวจสอบสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร ในพ้ น
ื ที่แขวงวัดราชบพิธ เพื่อ
ประชาสัมพันธและแนะนํ าผูประกอบการดานการ
สุขาภิบาลอาหาร

(4.1). กิจกรรมสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดินและ ความกาวหน าของงาน :15.00%
สิ่งปลูกสราง และประชาสัมพันธภาษีฯ
3/12/2562 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธและสํารวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
:: ฝ ายรายได
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2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(6.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.2). โครงการรณรงคสงเสริมการลดและแยก
มูลฝอย

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

7

2.2 รอยละปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตัน
ตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(5.1). กิจกรรมสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดินและ ความกาวหน าของงาน :15.00%
สิ่งปลูกสรางและประชาสัมพันธภาษีฯ
3/12/2562 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธและสํารวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
:: ฝ ายรายได

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7.2 รอยละของการบังคับภาษี

เป าหมาย

าน

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :10.00%
11/11/2562 : ดําเนินการจัดทํานํ้ าหมักขยะหอม
ที่สวนพระปกเกลาและตงั ้ โตะแจกตัวอยาง
นํ้ าหมักขยะหอมหน าอาคารฝายรักษาฯ เป็ น
ประจําทุกวันพุธ และที่สํานักงานเขตพระคร ใน
เดือนตุลาคม 2562 แจกน้ํ าขยะหอม ขนาดขวด
600 ซีซี จํานวน 1,141 ขวด
ความกาวหน าของงาน :7.00%

11/11/2562 : อยูระหวางเสนอผูอํานวยการเขต
อนุมัติโครงการฯ

(6.3). โครงการคัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อนําไป ความกาวหน าของงาน :7.00%
ใชประโยชน
11/11/2562 : อยูระหวางเสนอผูอํานวยการเขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อนุมัติโครงการฯ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(7.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

2/4

ความกาวหน าของงาน :10.00%

11/11/2562 : ในเดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บขยะ
อันตรายในพ้ น
ื ที่เขต ไดจํานวน 1.9 ตัน และ
นํ าสงที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมเรียบรอยแล
ว
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
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(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

(9.1). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :7.00%

คร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

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

(8.1). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับ
ปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชา
6. ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

9

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

11/11/2562 : อยูระหวางเสนอผูอํานวยการเขต
ลงนามเพื่ออนุมัติโครงการฯ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
12/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...วางแผนการ
ดําเนินการ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

(10.1). โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ ความกาวหน าของงาน :10.00%

ม

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

พ

ลําดับ

(10.2). โครงการเทศกิจอาสาจราจรพานองขาม
ถนน (School Care)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...วางแผนงาน
โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานใหผูรับผิด
ชอบดําเนินการตามแผน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...วางแผนงาน
โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานใหผูรับผิด
ชอบดําเนินการตามแผน

(10.3). โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ทรัพยสินของประชาชน (สายตรวจตูเขียว)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...วางแผนงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานใหผูรับผิด
:: ฝ ายเทศกิจ
ชอบดําเนินการตามแผน
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...วางแผนงาน
โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานใหผูรับผิด
ชอบดําเนินการตามแผน

(12.1). โครงการจัดสรรเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ

ความกาวหน าของงาน :5.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จํานวนผูสูง
อายุรับเบีย
้ ยังชีพ ประจําวันที่ 1-26 พฤศจิกายน
2562 จํานวน 104 ราย

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 12 ตัวชว
ี้ ัด //

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.1). โครงการกวดขันผูกระทําผิดในการจอด
รถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทา

าน

9. ระดับความสําเร็จของการแจง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ 9.1
จํานวนชองทางการประชาสัมพันธฯ
- 3 ชองทาง 9.2 รอยละความพึง
พอใจของผูสูงอายุที่มารับบริการดาน
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ - รอย
ละ 80

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

12

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
การ ตัง้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการ
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา (8.
1 จํานวนครัง้ ในการตงั ้ จุดกวดขัน
/วัน - 2 จุด/วัน 8.2 ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูใชทางเทา - รอยละ
80)

เป าหมาย

พ

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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