สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตบางรัก (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

3

จํานวนครัง้ ของการจัดประชุมคณะ
กรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเขต
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของการซักซอมอพยพ
หนีไฟใหแกหนวยงานทงั ้ ภาครัฐภาค
เอกชน

4.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงของอาคารที่มีการ
ออกเลขหมายประจําบาน

(2.1). โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดเขตบางรัก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

3.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ทัศนพัฒนาคูคลองและถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(4.2). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
ขออนุญาตกอสรางอาคาร

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต
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ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

7

100.00
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

12.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

11

12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนการตรวจสอบกวดขันจัด
ระเบียบสถานบริการในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี - รอยละของการบังคับ
ภาษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

120.00
(แหง)

(แหง)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
เบิก-จายตามแผนฯ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรายงานการลง
จุดการขออนุญาตกอสรางอาคารในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 2
ราย คือ 1.ขออนุญาตกอสราง บริเวณถนนมหา
เศรษฐ แขวงสีพระยา ใบอนุญาตเลขที่ ร.
54/2562 2.ขออนุญาตกอสราง บริเวณถนนสีลม
แขวงสุริยวงค ใบอนุญาตเลขที่ ร.57/2562 และ
ทํารายงานประจําเดือนไปยังสํานักผังเมือง

(6.1). โครงการลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอรายงาน
ผลการพิจารณาและขออนุมัติสงั ่ ซ้ อ
ื สงั ่ จาง

(7.1). โครงการการปฏิบัติการเตรียมการปองกัน ความกาวหน าของงาน :10.00%
และแกไขปัญหาน้ํ าทวม
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการเขา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนปองกันและแกไขปัญหา
:: ฝ ายโยธา
นํ้ าทวม
(8.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

29/11/2562 : จัดทํารายช่ อ
ื สถานประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียแตละประเภทในพ้ น
ื ที่
เขตบางรักเรียบรอย

(9.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ๑. ดําเนิน
การตรวจวิเคราะหดวยชุดทดสอบเบื้องตน (Test
Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้ อนในอาหาร ผู
สัมผัสอาหาร และภาชนะรองรับอาหาร จากสถาน
ประกอบการจําหนายอาหาร มินิมารท แผงลอย
ซุปเปอรมาเก็ต และตลาด ในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก
จํานวน 60 ราน ๒. ดําเนินการตรวจวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ โดยดําเนินการสุมเก็บตัวอยาง
อาหารสงหองปฏิบัติการ ๓. รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหใหกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
ตามแบบรายงานที่กําหนด ประจําเดือนตุลาคม
๔. ตรวจประเมินปายรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการดานอาหารปลอดภัย ๕.
ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการสุขาภิบาล
อาหารแกผูประกอบการจําหนายอาหารในพ้ น
ื ที่
เขตบางรัก

(10.1). โครงการเฝ าระวัง ป องกันปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอการจัดสน
นงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอแนวทาง
การดําเนินงานตามที่สํานักอนามัยกําหนด

(5.1). โครงการปรับภูมิทัศนพัฒนาคู คลอง และ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
29/11/2562 :ไดเขาดําเนินการตามแผนรักษา
ความสะอาดคลอง คู ลําราง ลํากระโดง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 4 คลอง
:: ฝ ายโยธา
ดัวนี้ 1.คูระบายน้ํ าซอยพิพัฒน 2.คูระบายน้ํ าขาง
สถานฑูตเมียนมาร 3.ลํากระโดงซอยปราโมทย
2 4.คูซอยสุขสันต

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนการตรวจสอบแนะนํา ประชา
สัมพันธ การปองกันปัญหายาเสพติด
แกสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต
บางรัก

ความกาวหน าของงาน :15.00%

ความกาวหน าของงาน :50.00%

29/11/2562 : ดําเนินการใหความรูเรื่องยาเสพ
ติดกับพนักงานในสถานประกอบการ พรอมทงั ้
สุมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถาน
ประกอบการ ไดแก 1. ศูนยบริการฮอนดา
สุรวงศ 2. บริษท
ั  เค เอส จิวเวลรี่ จํากัด และ 3.
บริษท
ั  จาคอบส จํากัด

กร
ุงเ
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23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การกําหนด
หัวขอ รายละเอียด ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวัง
ภัยและยาเสพติด ประจําปี  2563 และเตรียมจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

(4.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่มี ความกาวหน าของงาน :10.00%
การออกเลขรหัสประจําบาน
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตามโครงการการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
:: ฝ ายทะเบียน
การออกเลขรหัสประจําบาน เดือนพฤศจิกายน 2
562 มีการออกเลขรหัสประจําบาน จํานวน 2
ราย และจะไดทํารายงานสงสํานักผังเมืองตอไป

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความกาวหน าของงาน :25.00%

(3.1). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมอาสา
ความกาวหน าของงาน :20.00%
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รับสมัคร อปพร. เพื่อเขารับการอบรมฯ
:: ฝ ายปกครอง
(หลักสูตรทบทวน)
(3.2). โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

90.00
(รอยละ)

(11.1). ตรวจสถานบริการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก

ความกาวหน าของงาน :40.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

29/11/2562 : ดําเนินการตรวจสถานบริการ
บริเวณซอยธนิยะ จํานวน 7 แหง ขณะตรวจสอบ
ไมพบการฝาฝื นคําสัง่

(12.1). โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ความกาวหน าของงาน :30.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

ห

เป าหมาย

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดที่เขารวมกิจกรรม

พ

1

ท

ลําดับ

25/11/2562 : ดําเนินการประชาสัมพันธและ
สํารวจการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ
รอมแจงใหประชาชนนําเอกสาร หลักฐานแสดง
์ าแสดงที่ฝายรายได
ความเป็ นเจาของกรรมสิทธิม
สํานักงานเขตบางรัก

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(13.1). กิจกรรมศูนยการเรียนรูการจัดการ
มูลฝอยโดยชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :24.00%
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... มอบหมาย
เจาหน าที่รักษาความสะอาดจัดทําแผนการเขาสง
เสริมเพื่อใหความรูในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
ของสํานักงานเขตบางรัก

(13.2). กิจกรรมนํากิ่งไมตนไมและใบไมนํากลับ ความกาวหน าของงาน :24.00%
ไปใชประโยชน
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... จัดเจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขาดําเนินการตัดแตงกิ่งไม คัดแยกนํากิ่งไมมา
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ใชประโยชน ประจําเดือนธันวาคม 2562 กอน
นํ าเขากําจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และ
ตัดแยกกิ่งไมนํากลับมาใชประโยชนเดือน ธ.ค.
62 ปั จจุบันอยูระหวางดําเนินการ
(13.3). กิจกรรมการคัดแยกเศษอาหารไป
ทําอาหารสัตว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(13.4). กิจกรรมการดําเนินการนัดเวลาทงิ้  นัด
เวลาเก็บ ขยะชน
ิ้ ใหญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :24.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - มอบหมาย
เจาหน าที่งานรักษษความสะอาอและบุคลากรฝาย
รักษาควาวมสะอาดฯ เขาดําเนินการติดตอ
ประสานกับสถานประกอบการโรงแรมในพ้ น
ื ที่
เขตบางรักเพื่อขอขอมูลในการคัดแยกเศษอาหาร
เพื่อนําเศษผัก เศษอาหารไปเลีย
้ งสัตว - อยู
ระหวางติดตามสอบถามปริมาณมูลฝอยประเภท
เศษอาหารกับเกษตรกรที่มารับซ้ อ
ื เศษอาหารเพื่อ
นํ าไปเลีย
้ งสัตวในพ้ น
ื ที่เขตและรวบรวมรายงาน
ผลใหสํานักสิงแวดลอมทราบเมื่อสน
ิ้ เดิอืนธ.ค.
2562 แลว

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

ความกาวหน าของงาน :24.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - จัด
ทําประกาศการออกจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญในชุมชน
เขตบางรักประจําเดือนธันวาคม 2562 - เจา
หน าที่เขาดําเนินการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญตามเวลา
นัดเวลาเก็บโดยเขาจัดเก็บเป็ นประจําทุกวัน
อาทิตยในชุมชนตามประกาศเดือนธันวาคม 2
562 อยางตอเนื่อง ดังนี้ - วันที่ 1 ธันวาคม 2
562 จัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญชุมชนหลังวัดแกวแจม
ฟ า หมายเลขทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนักมูลฝอย
ที่จัดเก็บได กก. ( ตัน) - วันที่ 8 ธันวาคม 2562
จัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญชุมชนตลาดเพชรพลอย
หมายเลขทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนักมูลฝอยที่
จัดเก็บได กก. ( ตัน) - วันที่ 15 ธันวาคม 2562
จัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญชุมชนพระนคเรศ หมายเลข
ทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได
กก. (ตัน) - วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะ
ชิน
้ ใหญชุมชนสน.บางรัก หมายเลขทะเบียน 9
5-7044 นํ้ าหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได กก. ( ตัน) วันที่ 29 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ
ชุมชนซอยสันติภาพ หมายเลขทะเบียน 9
5-7044 นํ้ าหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได กก. ( ตัน)
รวมปริมาณมูลฝอยทงั ้ หมดอยูระหวางดําเนินการ
รวบรวมตอนสน
ิ้ เดือนเพื่อรายงานผล

(13.5). กิจกรรมการสํารวจวัสดุรีไซเคิลของราน ความกาวหน าของงาน :24.00%
รับซ้ อ
ื ของเกา
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... มอบหมาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เจาหน าที่เขาดําเนินการสํารวจวัสดุรีไซเคิลของ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
รานรับซ้ อ
ื ของเกาในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก จํานวนทงั ้
หมด 31 รานคา และรวบรวมขอมูลเพื่อจัด
ทํารายงานสงใหสํานักสิ่งแวดลอมภายในกําหนด
3 เดือนตอครัง้  โดยสํานักงานเขตไดสํารวจราน
คาของเกา จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ)
ปริมาณการจัดเก็บไดเดือนธันวาคม 2562 ประสานสํานักสิ่งแวดลอมเพื่อดูแลความ
เรียบรอยระบบรายงานในตอนสน
ิ้ เดือนธันวาคม
62

(13.6). กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกมูลฝอยของ ความกาวหน าของงาน :24.00%
สํานักงานเขตบางรัก
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - จัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําแผนการเขารณรงคสงเสริมการคัดแยก
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
มูลฝอยในสํานักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือ
สถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก เดือน
พฤศจิกายน 2562 - มอบหมายเพื่อสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีบทบาทในการจัดการขยะทุก
ประเภทอยางถูกวิธี โดยการรณรงคสงเสริมของ
วิทยากรสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดการลดและคัด
แยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนํากลับ
มาใชประโยชนกอนนําไปกําจัดอยางถูกวิธี
สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสํานักงาน
เขต จํานวน 0.02 ตัน
ความกาวหน าของงาน :24.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - เจาหน าที่
รักษาความสะอาดฯ เขาประชาสัมพันธและเขาจัด
เก็บอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถาน
ประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก -มอบเจาหน าที่
เขาประชาสัมพันธและเขาจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายตามที่โทรประสานหรือติดตอใหจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย ไดแก หลอดไฟ ถานไฟฉาย
ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟ
ฟ า อื่นๆ พรอมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็ น
สถิติรายงานผลเมื่อสน
ิ้ เดือนพฤศจิกายน 2562 เจาหน าที่เขาดําเนินการจัดเก็บอันตรายตามเวลา
นัดเวลาเก็บ และเขาจัดเก็บเป็ นประจําทุกวัน
อาทิตยในชุมชนตามประกาศเดือนพฤศจิกายน 2
562 อยางตอเนื่อง โดยสามารถดําเนินการจัด
เก็บได จํานวน 730 กก และลงขอมูลการดําเนิน
การเพื่อรายงานผลผานในระบบกูลเกิลได
ทประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 และรายงานให
ผูบังคับชาทราบตามรายละเอียดดังนี้ - วันที่ 3
พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บอันตรายชุมชนซอย
พิพัฒน 2 หมายเลขทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนัก
มูลฝอยที่จัดเก็บได 80 กก. - วันที่ 7
พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บอันตรายอาคารยูไน
เต็ด เซ็นเตอร หมายเลขทะเบียน 95-7044
นํ้ าหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได 120 กก. - วันที่ 10
พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บอันตรายชุมชนหลังวัด
มหาพฤฒาราม หมายเลขทะเบียน 95-7044
นํ้ าหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได 60 กก. - วันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บอันตรายโรงแรมแชงก
รี-ลา หมายเลขทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนัก
มูลฝอยที่จัดเก็บได 150กก. - วันที่ 17
พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายชุมชนศรี
เวียง หมายเลขทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนัก
มูลฝอยที่จัดเก็บได 70 กก. - วันที่ 21
พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายชุมชนศรี
เวียง (รวมทํากิจกรรมจิตอาสา) หมายเลข
ทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได
30 กก. - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บ
ขยะอันตรายชุมชนจอมสมบูรณ และชุมชนซอย
สองพระ หมายเลขทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนัก
มูลฝอยที่จัดเก็บได 100 กก. - วันที่ 28
พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บอันตรายโรงแรมแชงก
รี-ลา หมายเลขทะเบียน 95-7044 นํ้ าหนัก
มูลฝอยที่จัดเก็บได 120 กก. อยูระหวางรวบรวม
นํ าสงผลการจัดเก็บ (ปรับเปลี่ยนการเขาจัดเก็บ
จากอาทิตยที่ 24 พ.ย.62 เนื่องจากเจาหน าที่เขต
ไปปฏิบัติหน าที่ดูแลความสะอาดงานกาชาด ณ
สวนลุมพินี ทัง้ วัน) ลงขอมูลในระบบกูลเกิลได
ทประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 และรายงานให
ผูบังคับชา

กร
ุงเ

(13.7). กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

าน

20.00
(รอยละ)

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด - รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันตอ
วัน) - รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560 (993
ตันตอปี)

พ

13

ท

ลําดับ

(13.8). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(13.9). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(13.10). กิจกรรมคัดแยกกลองเครื่องดี่มเพื่อ
นํ าไปใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :24.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - จัดทําแผน
ประชาสัมพันธการลด การคัดแยกมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน เพื่อประชาสัมพันธ
การจัดทํากิจกรรมโรงเรียน ชุมชน และสถาน
ประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก ประจําเดือน
ธันวาคม 2562 - มอบเจาหน าที่เก็บขนมูลฝอย
และเจาหน าที่กวาด นํ าเปลือกผลไมจากรานคาที่
จะทงิ้ นํากลับมาทํานํ้ าหมักชีวภาพเพื่อแจกจายให
ประชาชนที่มาติดตอ และสามารถนําเศษผักผล
ไมทํานํ้ าหมักไวใชเอง รวมทงั ้ ใชเป็ นส่ อ
ื ในการ
สาธิตในการออกรณรงคสงเสริมในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก
ความกาวหน าของงาน :24.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ประสาน
ชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมุลฝอยในพ้ น
ื ที่เขต
บางรัก เพื่อจัดสงเอกสารในการตงั ้ เบิก และตรวจ
สอบการปฏิบัติงานไมใหมีขยะตกคางในพ้ น
ื ที่
ที่ทางสํานักงานเขตไมสามารถชักลากออกมาได
- รวบรวมเอกสารการตงั ้ ฎีกาเบิกจายคาตอบแทน
ใหอาสาฯ ประจําเดือนธันวาคม 2562 1. ชุมชน
ซอยวัดมหาพฤฒาราม จํานวน 1 คน 2. ชุมชน
จอมสมบูรณ จํานวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกหา
นาย จํานวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแกว
แจมฟา จํานวน 2 คน - รวบรวมเอกสารเบิกจาย
คาตอบแทนอาสาสมัคร จํานวน 4 ชุมชน 7 คน
เป็ นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็ นเงิน 339 บาท รวมทงั ้ สน
ิ้ 
16,089.- บาท
ความกาวหน าของงาน :24.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... มอบหมาย
เจาหน าที่รักษา และผูควบคุมกวาด จัดจาหน าที่
เขาดําเนินการสงเสริมความรูในการคัดแยกกลอง
นม, กลองเครื่องตางๆ และเขาจัดเก็บเพื่อ
รวบรวมสงสํานักสิ่งแวดลอมในการนํ ากลับมาใช
ประโยชนประจําเดือน ธันวาคม 2562 งดําเนิน
การจัดเก็บ ลางทําความสะอาด และรวบรวมสง
สํานักสิ่งแวดลอม อยูระหวางดําเนินการรวบรวม
และจัดเก็บ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/4

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(14.1). โครงการสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(14.2). โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
ทําความสะอาดเขตบางรัก Big
Cleaning Day

24.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

(15.1). กิจกรรมทําควาสะอาดเขตบางรัก Big
Cleaning Day
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - เจาหน าที่
กลุมงานปลูกฯ เขาสํารวจพ้ น
ื ที่วาง พื้นที่รกราง
เพื่อรวบรวมขอมูลไวดําเนินการลงระบบและ
รายงานในระบบพ้ น
ื ที่สีเขียวของสํานักงานสวน
ภายในกําหนด
ความกาวหน าของงาน :24.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ น
ื ที่สีเขี่ยวใหคงอยู - ออก
สํารวจพ้ น
ื ที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนทว
ั ่ พ้ น
ื ที่
เขตบางรักใหรมร่ น
ื  สวยงาม นามองและเหมาะ
เป็ นเขตกลางใจเมือง - รวบรวมขอมูลเพื่อจัด
ทําแผนการพัฒนาปรับปรุงพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :24.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ประสานชุม
ชน สถานประกอบการจิตอาสา หนวยงานราช
การ หนวยงานเอกชน ในพืันที่เขตรวมกิจกรรม
Big Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้
วันที่ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู
บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา รวมกับโรง
แรมเรดพาเลส ลางทําความสะอาดฝุนละออง
บริเวณทางเทา และโดยรอบอาคารโรงแรมเรด
พาเลส

(16.1). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ ความกาวหน าของงาน :30.00%
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดประชุม
ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โรงเรียน ครัง้ ที่ 1
:: ฝ ายการศึกษา
(16.2). โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :15.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วางแผนการดําเนินงาน
:: ฝ ายการศึกษา
(16.3). โครงการประชุมครู

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุม
วางแผนการดําเนินโครงการในชวงปิดภาคเรียน

(16.4). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(16.5). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(16.6). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(16.7). โครงการสอนภาษาจีน

ความกาวหน าของงาน :40.00%

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสอนเสริม
แบบเขมใหกับนักเรียนชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
วันหยุดราชการ(วันเสาร) จํานวน 10 ครัง้  ตัง้ แต
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 มกราคม 2
563
ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุม
วางแผนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :20.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะทางกีฬา
ประเภทตางๆ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนครูสอนภาษา
จีนใหกับนักเรียนระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 –
6

(16.8). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา ความกาวหน าของงาน :20.00%
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผน ใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
:: ฝ ายการศึกษา
(16.9). โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :15.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุมกําหนด
แผนการดําเนินงาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน ตามตาราง
สอนภาคเรียนที่ 2/2562

(16.10). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

(16.11). โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุม
วางแผนการดําเนินงาน

(16.12). โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ความกาวหน าของงาน :20.00%
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุมคัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เลือกผูเขารวมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
:: ฝ ายการศึกษา
กาชาดกรุงเทพมหานคร

(16.13). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี ความกาวหน าของงาน :20.00%
ยน
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุมกําหนด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วัน เวลา สถานที่ในการดําเนินการ
:: ฝ ายการศึกษา
(16.14). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :20.00%
ศูนยวิชาการเขต
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจความ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตองการของกลุมเป าหมายเพื่อนํามาจัดโครงการ
:: ฝ ายการศึกษา

(16.15). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ ความกาวหน าของงาน :20.00%
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชุมกําหนด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน
:: ฝ ายการศึกษา

(16.16). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
ความกาวหน าของงาน :20.00%
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเจาหน าที่รักษา
ความปลอดภัยดําเนินการดูแลทรัพยสินใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในชวงเปิ ดการ
:: ฝ ายการศึกษา
เรียนการสอน และนอกเวลาทําการ ใหมีความ
ปลอดภัย

17

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

- การกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บนทาง
เทา - ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอการกวดขันรถยนตและ
รถจักรยานยนตจอดหรือขับขี่บน
ทางเทา

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(17.1). โครงการบูรณาการการดําเนินงาน
ป องกันการกออาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

1,095.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(18.1). โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บนทางเทา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

- จํานวนครัง้ ในการจัดระเบียบปาย
โฆษณาตามแผนการจัดระเบียบปาย
ฯ จําแนกรายเขต - ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมากตอการ
จัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการ
จัดระเบียบ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1,095.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(19.1). โครงการถนนปลอดปายโฆษณาผิดกฎ
หมาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

กร
ุงเ

(16.17). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

าน

15

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :24.00%

คร

เป าหมาย

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

พ

14

ท

ลําดับ

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 1
ความกาวหน าของงาน :10.00%

18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ชุดสาย
ตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ บิณฑวิหค เป็ นหัวหน า
ชุด ออกตรวจตราทาเทียบเรือที่อยูในความรับผิด
ชอบ คือ ทาเทียบเรือดวนสี่พระยา และทาเทียบ
เรือสาทร 2. นายกําพล เลีย
้ งบํารุง หัวหน างาน
กิจการพิเศษ ดําเนินการ - ประสานฝายปกครอง
ขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV ประสานฝายรักษาความสะอาดฯ ขอขอมูลและ
รายงานจุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพแวดชอม
ดวยการดูแลตัดตนไม ทําความสะอาดปายรถ
ประจําทาง - ประสานฝายโยธา ขอขอมูลและ
รายงานจุดเสี่ยงภัยไดรับการติดตงั ้ ไฟฟ าสอง
สวาง - นํ าขอมูลโครงการเทศกิจอาสาพานอง
ขามถนนและอาสาจราจร การตรวจจุดเสี่ยงภัย
3. รวบรวมผลดังกลาวสรุปรายงานผูบังคับบัญชา
ทราบตามลําดับชน
ั้
ความกาวหน าของงาน :10.00%

17/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ชุดสาย
ตรวจ 5 ชุดสายตรวจ คือ - ชุดสายตรวจ 251
นายจตุรวิทย หอมเอื้อม เป็ นหัวหน าชุด - ชุด
สายตรวจ 252 นายภูวนาถ นวมทะนงค เป็ น
หัวหน าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ บิณฑ
วิหค เป็ นหัวหน าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสา
โรจน ศรีนิล เป็ นหัวหน าชุด - ชุดสายตรวจ 255
นายพีรศักดิ ์ เกษรกุล เป็ นหัวหน าชุด ออกปฏิบัติ
หน าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบน
ทางเทาในพืันที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู
กระทําความผิดจะตักเตือนหรือใหแกไข หากไม
ปฏิบัติตามก็จะดําเนินการจับกุมและเปรียบเทียบ
ปรับในอัตราที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :10.00%

17/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. เจาหน าที่
ชุดสายตรวจ จํานวน 5 ชุดสายตรวจ - ชุดสาย
ตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย หอมเอื้อม เป็ น
หัวหน าชุด - ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ
นวมทะนงค เป็ นหัวหน าชุด - ชุดสายตรวจ 253
มีนายจิรัฏฐ บิณฑวิหค เป็ นหัวหน าชุด - ชุดสาย
ตรวจ 254 มีนายสาโรจน ศรีนิล เป็ นหัวหน าชุด
- ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ ์ เกษรกุล เป็ น
หัวหน าชุด ออกปฏิบัติหน าที่ตามพ้ น
ื ที่ที่รับผิด
ชอบในชวงเวลาที่กําหนด 2. หากตรวจพบปาย
ผิดกฎหมายและพบเจาของปายจะตักเตือนและ
สัง่ ใหแกไข หากไมแกไขดําเนินการจับกุมเพื่อ
ดําเนินค
 ดีต
 าม พรบ.ร ก
ั ษาความสะอาดฯ 3. กรณี
ไมพบผูกระทําผิดหรือไมแกไข ก็จะจัดเก็บเพื่อ
ติดตามตัวมาดําเนินคดี 4. รวบรวมผลการปฏิบัติ
หน าที่ใหผูบังคับบัญชาทราบ

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

- จํานวนครัง้ ของการออกตรวจพ้ น
ื ที่
เสี่ยงตออาชญากรรม - ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมากตอการ
ตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญา
กรรม

เป าหมาย
730.00
(ครัง้ /ปี )

ผลการดําเนิ น
งาน
(ครัง้ /ปี )

โครงการ/กิจกรรม
(20.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

23

จํานวนครัง้ ของสมาชิกเด็กและเยาว
ชน มีสวนรวมกิจกรรมกับสํานักงาน
เขตบางรัก
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ตอการดําเนินงานดานการพัฒนา
ชุมชนและสงเสริมสวัสดิการสังคม
การสงเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธร
รม ใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก

(รอยละ)

17/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ชุดสาย
ตรวจ ออกตรวจสอบพ้ น
ื ที่ที่กําหนดเป็ นพ้ น
ื ที่เสี่
งตอการเกิดอาชญากรรม จํานวน 9 จุด - ชุดสาย
ตรวจ 251 นายจตุรวิทย หอมเอื้อม ออกตรวจ
พื้นที่เสี่ยงบริเวณลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - ชุด
สายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ บิณฑวิหค ออกตรวจ
พื้นที่เสี่ยงบริเวณ สวนหยอมมหาพฤฒาราม
ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารรางใตทางดวนลาน
กีฬา ตรอกหานาย ถนนมหานคร , ใตทางดวน
ถนนสี่พระยา , ใตทางดวนถนนเจริญกรุง 43
(สะพานยาว) ถนนเจริญกรุง , สถานทูตรัสเซีย
ถนนทรัพย - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน ศรี
นิล ออกตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงบริเวณ บานนายเจริญ
สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ - ชุดสายตรวจ 255
นายพีรศักดิ ์ เกษรกุล ออกตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยง
บริเวณ สถานทูตพมา ถนนสาทรเหนือ , บริเวณ
ป าชาจีน ซอยสีลม 9 2. รายงานผลใหผูบังคับ
บัญชาทราบ

(21.1). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ของคณะกรรมการ ชุมชน
ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครัง้
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ที่ 1 เมื่อวันจันทรที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ หอง
ประชุมชน
ั ้  4 สํานักงานเขตบางรัก เวลา 13.30
น. และอยูระหวางจัดการประชุมครัง้ ที่ 2 ซึ่งจะ
จัดข้ น
ึ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.
30 น. 2. เบิกจายเงินคาสนับสนุนกรรมการชุม
ชน เดือนตุลาคม 2562 เป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  - บาท 3.
ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัด อยูระหวางดําเนิน
การเลือกตงั ้ คณะกรรมการชุมชน
(22.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

90.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

20

ความกาวหน าของงาน :10.00%

ไดรับอนุมัติเงินประงวดที่ 1 และอยูระหวางรับ
สมัครเด็กและเยาวชนที่มีช่ อ
ื ในทะเบียนบาน เพื่อ
คัดเลือกเป็ นสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก

(23.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :10.00%
ของกรุงเทพมหานคร
ไดรับอนุมัติเงินประงวดที่ 1 และมีแผนจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมเผยแพรภูมิปัญญาทองถิ่นในเดือนมีนา
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
คม - เมษายน 2562

าน

ลําดับ

(23.2). โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
ไดรับอนุมัติเงินประงวดที่ 1 และมีแผนจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการอบรมใหความรู และ ออกหนวย
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
รณรงคเคลื่อนที่ ในเดือน ธันวาคม 2561มกราคม 2562

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(23.3). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

อยูระหวางขออนุมัติโครงการและวางแผน การ
จัดกิจกรรม

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด //

ม

(23.5). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรุงเทพมหานคร
- ไดลงนามในสัญญาจางดําเนินการเบิกจายคา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จางเหมาทําความสะอาดและบํารุงตนไม เพื่อให
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพ ฯ มีความสวยงาม จํานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 590,400.- บาท และสัญญาจางดําเนิน
การจางเหมาเจาหน าที่รักษาความปลอดภัย
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 476,000.- บาท และ
อยูระหวางการเบิก-จายเงินคาจางใหกับผูรับจาง
ตัง้ แตเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 - อยู
ระหวางการวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม
โดยรวมกันระหวางสํานักงานเขตบางรักและ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพฯ - เบิกจายงบ
ประมาณเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  จํานวน - - มีผูเขามาใช
บริการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใน
เดือนตุลาคม 2562 จํานวน 1,282 คน

ห

(23.4). โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
วัฒนธรรมประเพณีไทย
อยูระหวางขออนุมัติโครงการและวางแผน การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดกิจกรรม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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