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

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการ/กิจกรรม

าน

(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

4.00
(ครัง้ /ปี )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :10.00%
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(2.1). กิจกรรมตามแผนการซักซอมการปองกัน ความกาวหน าของงาน :10.00%
และบรรเทาเหตุอัคคีภัย
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ห

จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึก
ซอมตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ

(รอยละ)

(ครัง้ /ปี )

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

70.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

2

รอยละของผูเขารวมโครงการอาสา
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดมีความรูผานเกณฑ
การประเมิน

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตปอมปราบศัตรูพาย (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(3.1). แผนการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
ในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
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ความกาวหน าของงาน :10.00%
26/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการติดตงั ้ และ
ซอมแซมไฟฟ าสองสวาง

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงทางเทาตามแผนใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(4.1). โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเฉลิมเขต 4 ความกาวหน าของงาน :60.00%
จากถนนยุคล 1 ถึงถนนยุคล 2 (2 ฝั ่ ง)
26/11/2562 : ถนนเฉลิมเขต 4 ประกาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประกวดราคาอิเรกทรอนิค 29 พย 2562- 9 ธ.ค
:: ฝ ายโยธา
2562 เสนอราคา 11 ธ.ค.2562 พิจาราณาผล 12
ธ.ค. 2562

าน

ห

(5.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบานและลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร

ความกาวหน าของงาน :60.00%

26/11/2562 : ไมมีการขออนุญาตกอสรางอาคาร

ม

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

พ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

6

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอา
คาร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(4.2). โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเฉลิมเขต 3 ความกาวหน าของงาน :20.00%
จากถนนพลับพลาไชยถึงถนนยุคล 2 (2 ฝั ่ ง)
ถนนเฉลิมเขต 4 ประกาศประกวดราคาอิเรกทรอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นิค 29 พย 2562- 9 ธ.ค 2562 เสนอราคา 11 ธ.
:: ฝ ายโยธา
ค.2562 พิจาราณาผล 12 ธ.ค. 2562

กร
ุงเ

5

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(6.1). กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนคลอง ความกาวหน าของงาน :30.00%
พื้นที่กรุงเทพกลาง
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนปรับภูมิทัศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คลองมหานาคติดตงั ้ ราวกันตก
:: ฝ ายโยธา
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ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจ
กรรม

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

(7.1). โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

พ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(8.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

8

ม

ห

าน

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

(9.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

ลําดับ
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29/11/2562 : ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ดัง
นี้ กิจกรรมที่ 1 สํารวจ และทําลายแหลงเพาะ
พันธุยุงลาย กิจกรรมที่ 2 สงเสริมความรูแก
ประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับ
สภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเป็ นแหลงแพร
โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผูปวยไดรับการ
ควบคุมโรคภายใน 24 ชัว
่ โมง ภายหลังไดรับการ
แจง - ใหสุขศึกษาแกประชาชนใหรูจักการ
ป องกันตนเองและครอบครัวไมใหยุงกัด - กําจัด
ลูกนํ้ ายุงลายในบานผูปวยและบริเวณรอบบานใน
รัศมี 100 เมตร - การพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็ม
วัยใหครอบคลุมพ้ น
ื ที่รอบบานผูปวยรัศมีอยาง
น อย 100 เมตร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน..สงหนังสือ
รอบใหมใหกลุมเป าหมาย ไดแก กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม กลุมอาคารประเภท กและ ข กลุม
สถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิง กลุมที่ดินจัดสรร
เพื่อใหกลุมเป าหมายตอบแบบสอบสํารวจขอมูล
แหลงกําเนิดน้ํ าเสีย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมการที่
จะออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่จะเริ่มใน
เดือนธันวาคม 2562

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(10.1). โครงการแจงการประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :30.00%
29/11/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะเริ่ม
จัดเก็บในปี 2563 กําหนดใหมีการประกาศบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภายในเดือน พ.ย.
62 และแจงการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.
63 ขณะนี้ไดจัดทําประกาศบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง และบัญชีรายการหองชุดติดไว ณ
สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย และจัดสง
ประกาศแจงเป็ นรายบุคคลแลว ซึ่งคิดเป็ นความ
กาวหน ารอยละ 30

(10.2). โครงการบังคับภาษีลูกหนี้ภาษีที่ดินและ ความกาวหน าของงาน :0.00%
สิ่งปลูกสราง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เริ่มจัดเก็บในปี 2563
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เป็ นปีแรก โดยกําหนดใหสงใบแจงการประเมิน
:: ฝ ายรายได
ภายในเดือน ก.พ. และใหผูเสียภาษีมาชําระเงิน
ภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายช่ อ
ื ผูคาง
ชําระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็ นตนไป ดังนัน
้ 
ความกาวหน าของโครงการยังคงเป็ นรอยละ 0

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จในการจัดเก็บไข
มันสงโรงงานกําจัดและแปรรูปไข
มันตามเป าหมายที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด

กร
ุงเ

11

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได 1.
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี 2. รอยละของการ
บังคับภาษี

เป าหมาย

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(11.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ ความกาวหน าของงาน :20.00%
จัดเก็บไขมัน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
30/11/2562 : ประจําเดือนตุลาคม 2562 อยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
จํานวน 64 ราย ปริมาณ 79 ลบ.ม. จํานวนเงิน
19,850 บาท
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(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

(12.2). กิจกรรมการนํ ากิ่งไมใบไมและนําไปใช
ประโยชน

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

15.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

29/11/2562 : ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานขอซ้ อ
ื วัสดุในการสาธิตและประชา
สัมพันธ จํานวน 8 ราย เป็ นเงิน 49,996 บาท
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
ดําเนินการนํ ากิ่งไมใบไมและนําไปใชประโยชน
ไดปริมาณ 52 ตัน

(13.1). โครงการสงเสริมการคัดแยกและจัดเก็บ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ขยะอันตราย
27/11/2562 : ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได 640 กก. คือ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
หลอดฟลูออเรสเซนต 500 กก. บรรจุภัณฑสาร
เคมี 400 กก. และซากผลิตภัณฑ เครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 40 กก.

(รอยละ)

(14.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจางเหมาจัด
ทํากระถางไฟเบอรกลาส พรอมฐานตงั ้ พ้ น
ื  จํานว
น 68 กระบะ

กร
ุงเ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(12.1). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

โครงการ/กิจกรรม

ห

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

14

30.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560

เป าหมาย

พ

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

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

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(15.1). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(15.2). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ห

(15.3). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ม

(15.4). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน

ท

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

ประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอการ
ตรวจจุดกวดขันพิเศษ

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

16

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เริ่มทําการ
สอนระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม
2563
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมแผน
งานและดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม 2562 กันยายน 2563 ทัง้  4 โรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ทําการสอน เดือน พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมแผน
งานและดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2562 กันยายน 2563 โดยมีการจัดแสดงผลงานและ
กิจกรรมครูนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

(16.1). โครงการจัดระเบียบพ้ น
ื ที่บริเวณจุดกวด ความกาวหน าของงาน :10.00%
ขันพิเศษ
21/11/2562 : จัดเจาหน าที่เทศกิจชุดสายตรวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
เขตปอมปราบศัตรูพาย จํานวน 28 จุด ทุกวัน
วันละ 3 ครัง้ ตอจุด พรอมรายงานผลการปฏิบัติ
งานใหผูบังคับบัญชาทราบ /
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ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอการมีจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ
ในที่สาธารณะ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

21/11/2562 : จัดเจาหน าที่เทศกิจ ประจําจุดจับ
- ปรับ ดังนี้ 1. บริเวณตลาดมหานาค ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม 2. บริเวณตลาดโบเบ ถนนกรุง
เกษม 3.บริเวณหน าธนาคารกรุงเทพ สาขา
วรจักร (หน าตลาดวรจักร) 4. บริเวณปากซอย
ยมราชสุขุม อาคารลอกเลย ถนนเสือปา ตัง้ แต
เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พ
รอมรายงานผลการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาทราบ

(18.1). โครงการการรักษาความสงบเรียบรอย
ความกาวหน าของงาน :8.00%
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประ
ชาชน
21/11/2562 : 1.เจาหน าที่เทศกิจชุดสายตรวจ
ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย ในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบของ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แตละสายตรวจ รวม 17 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครัง้
:: ฝ ายเทศกิจ
ตอจุด พรอมรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับ
บัญชาทราบ 2.เจาหน าที่เทศกิจชุดสายตรวจ
ออกตรวจสอบการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) ชนิดไมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ ในพ้ น
ื ที่
เขตปอมปราบศัตรูพาย จํานวน 89 จุด ทุกวัน พ
รอมทงั ้ ประสานงานหนวยงานแกไขปัญหาที่
ตรวจพบ และรายงานผลการปฏิบัติงานใหผู
บังคับบัญชาทราบ 3.เจาหน าที่เทศกิจที่ไดรับมอบ
หมายอํานวยความสะดวกดานการจราจรชวง
ชัว
่ โมงเรงดวน เชา - เย็น บริเวณหน าสถาน
ศุึกษาและจุดวิกฤตอ่ น
ื  จํานวน 11 จุด พรอมรา
ยงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 4.
กวดขันไมใหมีการจอดหรือขับขี่รถยนต รถ
จักรยานยนตหรือลอเลื่อนบนทางเทา โดยตงั ้ จุด
กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยาน
ยนต ในวันราชการปกติ ชวงชว
ั ่ โมงเรงดวน เชา
- เย็น จํานวน 4 จุด 1.หน าการบินไทย ถนน
หลานหลวง 2.หน าหางโซโห ถนนบํารุงเมือง 3.
หน าปากซอยสวนมะลิ 2 ถนนบํารุงเมือง 3.หน า
อาคารลกคเลยื ถนนเสือปา/

ม

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ความกาวหน าของงาน :8.00%

กร
ุงเ

ท

พ

18

(17.1). โครงการทงิ้  จับปรับ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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20

(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสง
เสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

(19.1). โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่ บนทางเทา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

3.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(20.1). โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

กร
ุงเ

ท

พ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :8.00%

คร

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความพึงพอใจของประชาชนผูใชทาง
เทา

เป าหมาย

ห

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(20.2). โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

8/10

21/11/2562 : กวดขันไมใหมีการจอดหรือขับขี่
รถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อนบนทางเทา
โดยตงั ้ จุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต รถ
จักรยานยนต ในวันราชการปกติ ชวงชว
ั ่ โมงเรง
ดวน เชา - เย็น จํานวน 4 จุด 1.หน าการบินไทย
ถนนหลานหลวง 2.หน าหางโซโห ถนนบํารุง
เมือง 3.หน าปากซอยสวนมะลิ 2 ถนนบํารุงเมือง
3.หน าอาคารลกคเลยื ถนนเสือปา /
ความกาวหน าของงาน :18.20%

26/11/2562 : 1.ประชุมติดตามงบประมาณกับ
คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังฯ
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ครัง้ ที่ 2
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 2.เจาหน าที่ผูรับผิด
ชอบดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครฯ
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 เรียบรอยแลว เป็ น
เงิน 23,436.-บาท และอยูระหวางเจาหน าที่ผูรับ
ผิดชอบดําเนินการเตรียมเอกสารเบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน
2562
ความกาวหน าของงาน :18.00%

26/11/2562 : เจาหน าที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
จางผูนํากิจกรรมการออกกําลังกาย (แอโรบิค) ณ
ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหา
นคร และอยูระหวางดําเนินการเบิกจายคา
ตอบแทนผูนํากิจกรรมการออกกําลังกาย (แอโรบิ
ค) ประจําเดือน ตุลาคม 2562

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

24

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การจัดกิจกรรมวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตาม
แผนของสํานักงานเขตฯ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ครัง้ /ปี )

จํานวนครัง้ ของการจัด กิจกรรมสง
เสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
เขต
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

คร

8.00
(ครัง้ /ปี )

(22.1). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต
มัน
่ คง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(21.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :50.00%
ของกรุงเทพมหานคร
26/11/2562 : อยูระหวางเจาหน าที่ผูรับผิดชอบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการติดตอประสานงานหนวยงานที่
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
เกี่ยวของในการจัดโครงการธนาคารสมอง ซึ่งจะ
จัดข้ น
ึ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สํานักงาน
เขตปอมปราบศัตรูพาย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

าน

(ภูมิปัญญา)

ห

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมออก
หนวยรณรงคเคลื่อนที่สงเสริมการ
วางแผนทางการเงินเพื่อใหคน
กรุงเทพรูใช รูเก็บ เพื่อชีวิตมน
ั ่ คง

1.00
(ภูมิปัญญา)

โครงการ/กิจกรรม

ม

23

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางเจาหน าที่ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการวางแผนการจัดซ้ อ
ื วัสดุเพื่อใชใน
กิจกรรมออกหนวยรณรงคเคลื่อนที่สงเสริมรูใช รู
เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง เพื่อใชในเดือน
ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563

(23.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
วัฒนธรรมประเพณี
26/11/2562 : อยูระหวางเจาหน าที่ผูรับผิดชอบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการขออนุมัติเงินประจํางวดเพื่อใชใน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
กิจกรรมสงเสริมของขวัญวันเด็ก เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย ประจําปี  2563

พ

22

จํานวนภูมิปัญญาทองถิ่นผูสูงอายุใน
พื้นที่เขต ที่ถูกนํามาเผยแพรและข้ น
ึ
ทะเบียนภูมิปัญญาผูสูงอายุของเขต
ป อมปราบศัตรูพายเพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

ท

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

1.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(24.1). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

9/10

ความกาวหน าของงาน :13.30%
26/11/2562 : เจาหน าที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 เรียบรอยแลว เป็ นเงิน 7,560.บาท และอยูระหวางเจาหน าที่ผูรับผิดชอบดําเนิน
การเตรียมเอกสารเบิกจายคาตอบแทนอาสา
สมัครฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการแจง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ จํานวนชองทางการประชาสัมพันธฯ
- รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการดานสวัสดิการเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุ

เป าหมาย
80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(26.1). โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ความกาวหน าของงาน :12.00%
ชุมชนเขตปอมปราบศัตรูพาย
26/11/2562 : อยูระหวางรอแนวทางการดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การจากสํานักพัฒนาสังคม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

ม

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด //

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(25.1). กิจกรรมการเพิ่มชองทางประชาสัมพันธ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ขอมูลขาวสารการรับสวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
26/11/2562 : เจาหน าที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธขาวสารการรับสวัสดิการเบีย
้ ยังชีพ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ
ผูสูงอายุ ดังนี้ 1.ประกาศลงในเว็บไซตสํานักงาน
เขตฯ 2.ประกาศลงในเพจ Facebook สํานักงาน
เขตฯ และฝายพัฒนาชุมชนฯ 3.ประกาศลงใน
ไลนกลุม 14 ชุมชนในเขตปอมปราบศัตรูพาย 4.
ติดประกาศปายประชาสัมพันธตามจุดตางๆในชุม
ชน 5.เดินแจกปายประชาสัมพันธตามบานแตละ
หลังในชุมชน และอยูระหวางเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
ลงทะเบียนรับเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ ประจําเดือน พ
ฤศจิกายน 2562

พ

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

26

โครงการ/กิจกรรม

คร

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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