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

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(รอยละ)

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3 : รอยละของความ
สําเร็จในการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ า
แสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 8) รอยละความ
สําเร็จในการจัดทําแผนการพัฒนา
และฟ้ ื นฟูคลอง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 7 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจาที่ 4 )
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(4.2). โครงการเตรียมความพรอมปองกันและ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตมีนบุรี

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ตัวชว
ี้ ัดที่ 6 รอยละของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่รวมดําเนินการ

ตัวชว
ี้ ัด 15 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 7) ความ
สําเร็จของการจัดเก็บรายได 7.1
รอยละของความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

ตัวชว
ี้ ัดที่ 7.2. รอยละของการบังคับ
ภาษี

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 2 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 2) การ
ลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหลง
กําเนิด ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1 : รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560

ตัวชว
ี้ ัดที่ 8 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 5) พื้นที่
สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 9 รอยละความสําเร็จ
ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนในพ้ น
ื ที่
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 มีการ
อนุญาต จํานวน 16 ราย และลงจุดแสดงตําแห
นง จํานวน 16 ราย (ตัง้ แตวันที่ 1 - 25 พ.ย.
62)

ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : การไฟฟ าไมไดแจงติดตงั ้  ซอม
แซม เดือนพฤศจิกายน จํานวน 88 ดวง

ความกาวหน าของงาน :60.00%
25/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการสํารวจ
ความกาวหน าของงาน :30.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอเห็นชอบ
ความกาวหน าของงาน :20.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. สํารวจ
และจัดทําขอมูลสถานประกอบการแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในพ้ น
ื ที่

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

28/11/2562 : 1. จัดทําโครงการและแผนงาน 2.
ตรวจสอบดานสุขลักษณะสถานประกอบการ รานจําหนายอาหาร 15 แหง - มินิมารท 4 แหง
3. ตรวจวิเคราะหสารปนเปื้ อนดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน - บอแรกซ 32 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - ฟอรมาลีน 8 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - สารฟอกขาว 18 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - สารกันรา 25 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - สีสังเคราะห 6 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - สารโพลาร 20 ตัวอยาง อยูในเกณฑ
มาตรฐาน - กรดแรอิสระ 20 ตัวอยาง ไมพบการ
ปนเปื้ อน - ไอโอเดต 15 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - SI-2 116 ตัวอยาง พบการปนเปื้ อน 11
ตัวอยาง - ไนเตรต 1 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน - ไนไตร 1 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน

(7.1). กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(8.1). การสํารวจและจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางในพ้ น
ื ที่เขตมีนบุรี

ความกาวหน าของงาน :15.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ประสาน
งานสวนกลางเพื่อจัดเตรียมขอมูลจัดทําแผนการ
ดําเนินงานปี 2563 2. ประสานหนวยงานผูดูแล
สถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวง เพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ดําเนินการ
สํารวจขัอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตัง้ แต 1 ต.ค.
62-15 พ.ย.62 ดังนี้ 1.สํารวจรายการหองชุด
จํานวน 10,272 หอง 2.รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สราง จํานวน 26,033 ราย 3.ดําเนินการประกาศ
ภ.ดส.4 (รายการอาคารชุด) จํานวน 9,278 ราย

(10.1). โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุม
ชน(CBM)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

26/11/2562 : ประสานงานชุมชนสุกกาทอง สง
สมาชิกเขารับการอบรมที่สํานักสิ่งแวดลอม เรื่อง
การคัดแยกขยะ

(11.1). โครงการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว

ความกาวหน าของงาน :5.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

25/11/2562 :สํารวจพ้ น
ื ที่บริเวณรองราวสะพาน
ถนนมีนพัฒนา

(10.2). โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการมูล ความกาวหน าของงาน :10.00%
ฝอย
26/11/2562 :เขาดําเนินการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เพื่อซอมแซมนํากลับมาใชใหม
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2 รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :16.66%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

13

(5.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบ
การที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียพ้ น
ื ที่เขตมีนบุรี

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

(4.1). โครงการการจัดทําแผนการพัฒนาและ
ฟื้ นฟูคลอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

(3.1). โครงการเพิ่มแสงสวางตามถนน ตรอก
ซอย และจุดเสี่ยงภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

100.00
(รอยละ)

28/11/2562 : จัดเตรียมประชุมอาสาสมัครยา
เสพติด

(2.2). โครงการลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่ ความกาวหน าของงาน :15.00%
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
เดือนพฤศจิกายน 2562 เจาของอาคารมาย่ น
ื
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คําขอเลขหมายประจําบาน จํานวน 20 ราย (รวม
:: ฝ ายทะเบียน
48 หลัง) และกําหนดเลขหมายประจําบานพรอม
ลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบานไดครบทุกหลัง (ตัง้ แตวันที่ 1 25 พฤศจิกายน)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 1 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 1)ความ
สําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลผู
ประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียของกรุงเทพมหานคร

(2.1). โครงการแสดงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

าน

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรี

ห

80.00
(รอยละ)

ม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 12 รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน

เป าหมาย

พ

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 5 รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขตมีนบุรีที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพผานเกณฑทดสอบความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดและ
บทบาทหน าที่ของตนเอง

ท

1

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตมีนบุรี (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(11.2). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับ ความกาวหน าของงาน :5.00%
ปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
25/11/2562 : สํารวจพ้ น
ื ที่ในการเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขียว
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(12.1). โครงการรณรงคคัดแยกมูลฝอยอันตราย ความกาวหน าของงาน :10.00%
จากอาคารบานพักอาศัยในเขตมีนบุรี
29/11/2562 :ดําเนินกิจกรรมรณรงคประชาชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ใหความรวมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ออกจากมูลฝอยทว
ั ่ ไป
(13.1). โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนถนนเสรี ความกาวหน าของงาน :10.00%
ไทย
26/11/2562 : อยูระหวางติดตอประสานงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กําหนดกิจกรรม Big cleaning day
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 10 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 6) ผล
์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
สัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ ความกาวหน าของงาน :40.00%
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ของโรงเรียนทงั ้  13 โรงเรียน โดยฝายการศึกษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการตาม
:: ฝ ายการศึกษา
ขนาดของโรงเรียน เพื่อจัดประชุมจํานวน 2 ครัง้
/ปี งบประมาณ เพื่อเบิกจายเป็ นคาอาหารวางและ
เครื่องด่ ม
ื  และคาวัสดุตางๆที่ใชในการจัดประชุม
เครือขายผูปกครอง จํานวน 12 คน กําหนดการ
ที่โรงเรียนกําหนด ดําเนินการระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2562-มิถุนายน 2563

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.4). โครงการเปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสูอา
ชีพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.5). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดสรรงบ
ประมาณให 2 เครือขาย ในการจัดกิจกรรมตางๆ
ของเครือขาย
ความกาวหน าของงาน :40.00%

27/11/2562 : อยูระหวางสํารวจวัสดุที่จะจัดซ้ อ
ื
ความกาวหน าของงาน :20.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนทงั ้  13 โรงเรียน
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
จํานวน 15 คน จํานวน 4 ครัง้ /ปี งบประมาณ เพื่อ
เบิกจายเป็ นคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  และคา
วัสดุในการจัดประชุมตามกําหนดการของทางโรง
เรียน ขณะนี้อยูระหวางกําหนดวัสดุที่จะซ้ อ
ื

าน

(14.3). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน

คร

(14.2). โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :30.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
27/11/2562 : จัดทําโครงการแลว จัดสรรงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณใหโรงเรียนดําเนินการ และอยูระหวาง
:: ฝ ายการศึกษา
จัดทําแผนใหผูอํานวยการเขตอนุมัติ

(14.6). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ ความกาวหน าของงาน :40.00%
รักษาความปลอดภัยทรัพยสินใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
27/11/2562 : ดําเนินการจัดจางและไดรับผูรับ
จางเรียบรอยแลว คือ สํานักงานรักษาความ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึก (อผศ.)
:: ฝ ายการศึกษา
และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยจัด
ทําสัญญาจาง เลขที่ 22-3-62 ลงวันที่ 3 ตุลาคม
2562 ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมเอกสารเบิกจาย
เดือนตุลาคม 2562

(14.9). โครงการประชุมครู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(14.10). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :60.00%
27/11/2562 : จัดทําแผนและอนุมัติปฏิบัติงาน
ลวงเวลา และเริ่มสอนตงั ้ แตวันเสารที่ 9 พฤศจิ
กายน 2562 โดยสอนทุกวันเสารเป็ นเวลา 3 เดือ
น
ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
โรงเรียนเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการประ
ชุมครู
ความกาวหน าของงาน :30.00%

27/11/2562 : ไดรับอนุมัติโครงการแลว อยู
ระหวางจัดสรรเงินใหโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ ์
ดําเนินการ และอยูระหวางกําหนดวัสดุอุปกรณที่
จะจัดซ้ อ
ื

(14.11). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประสานโรงเรียน และหารือการจัดอบรมฯ จัดหา
:: ฝ ายการศึกษา
สถานที่
(14.12). โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ความกาวหน าของงาน :20.00%
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
27/11/2562 : โรงเรียนสุเหราทรายกองดินสง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รายช่ อ
ื ผูบังคับบัญชายุวกาชาด รายช่ อ
ื ยุวกาชาด
:: ฝ ายการศึกษา
ที่สวนสนาม และรายช่ อ
ื ยุวกาชาดที่นัง่ บนอัฒจร
รยของโรงเรียนสุเหราทรายกองดินใหสํานักการ
ศึกษาแลว
(14.13). โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(14.14). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

27/11/2562 : โครงการอนุมัติแลว และจัดสรร
งบประมาณใหโรงเรียนสุเหราทรายกองดินใน
การจัดสมาชิกลูกเสือเขารวมพิธีสวนสนามตามที่
สํานักการศึกษากําหนด
ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : ประสานทุกโรงเรียนเรื่องวัสดุใน
การฝึกซอม จัดทําโครงการแลว

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกําหนด
แนวทางในการจัดประชุม

ม

(14.8). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :10.00%

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ท

(14.7). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต

(14.15). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

27/11/2562 : จัดทําโครงการแลว อยูระหวาง
ดําเนินการประสานโรงเรียนเพื่อจัดทํากําหนดการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

27/11/2562 : จัดทําโครงการแลว ขณะนี้อยู
ระหวางประสานขอรายการเมล็ดพันธุพืชจาก
โรงเรียนบานเกาะ และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ ์

(14.16). โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

(14.17). โครงการสอนภาษาจีน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.18). โครงการสอนภาษาอาหรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.19). โครงการสอนภาษาญี่ปุน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.20). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.21). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(14.22). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ความกาวหน าของงาน :25.00%

27/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดจัดหาครูผูสอน
ภาษาจีนใหโรงเรียนในสังกัดทงั ้  13 โรงเรียน
และไดดําเนินการสอนภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2
/2562 แลว
ความกาวหน าของงาน :25.00%

27/11/2562 : ดําเนินการจัดหาครูผูสอนภาษา
อาหรับเรียบรอยแลว และดําเนินการสอนภาษา
อาหรับในภาคเรียนที่ 2/2562 เรียบรอยแลว
โดยเริ่มสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :25.00%

27/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดจัดหาครูผูสอน
ภาษาญี่ปุนใหโรงเรียนสุเหราทรายกองดิน และ
ไดดําเนินการสอนภาษาญี่ปุนในภาคเรียนที่ 2
/2562
ความกาวหน าของงาน :25.00%

27/11/2562 : ฝ ายการศึกษาไดดําเนินการจัดหา
ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชน
ั ้ อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียบรอยแลว และไดเริ่ม
ดําเนินการสอนภาษาอังกฤษในเทอม 2/2562
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และฝายการ
ศึกษากําลังดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงิน
ของโครงการฯ เพื่อใหผูอํานวยการเขตอนุมัติ
ความกาวหน าของงาน :25.00%

27/11/2562 : ไดอนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนิน
การสอนศาสนาวันอาทิตยในภาคเรียนที่ 2/2562
เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :30.00%

27/11/2562 : ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดสรรงบ
ประมาณใหโรงเรียนดําเนินการ และอยูระหวาง
สํารวจวัสดุที่จะจัดซ้ อ
ื

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
17

18

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 14 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 10)
จํานวนการปลูกไมยืนตนในพ้ น
ื ที่
เขตที่ไดรับการพัฒนาจากกิจกรรม
ของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 9 จํานวนภูมิปัญญาจากผู
สูงอายุเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 11 จํานวนครัง้ ในการจัด
กิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี
และวันสําคัญ

75.00
(ตน)

(ตน)

1.00
(ภูมิปัญญา)

(ภูมิปัญญา)

7.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 13 จํานวนครัง้ ในการจัด
กิจกรรมสรางสรรคของสภาเด็กและ
เยาวชนเขตมีนบุรี

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
25/11/2562 : 1. จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจ
จุดเสี่ยงฯ ในพ้ น
ื ที่เขต วันละ 3 ครัง้ /จุด 2.
ประสานฝายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพ
แวดลอมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแตงตนไม
/ทําความสะอาด 3. ประสานฝายโยธาตรวจสอบ
ไฟฟ าสองสวางบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจาหน าที่เทศ
กิจออกตรวจกลอง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงฯ วัน
ละ 2 ครัง้ /จุด 5. จัดทําหนังสือประสานสถานี
ตํารวจนครบาลเพื่อรวมดําเนินการบริเวณจุด
เสี่ยงฯ 6. รายงานผลการดําเนินการใหผูอํานวย
การเขตทราบทุกสน
ิ้ เดือน

(16.1). โครงการคาใชจายในการดําเนินงานศูนย ความกาวหน าของงาน :5.00%
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
25/11/2562 : - อยูระหวางเสนอขออนุมัติงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(17.1). โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(18.1). โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

โครงการ/กิจกรรม
(15.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4 (ตัวชว
ี้ ัดเจรจา 3) เพิ่ม
ประสิทธภาพการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ
อาชญากรรม

ความกาวหน าของงาน :5.00%
25/11/2562 : - อยูระหวางเสนอขออนุมัติงบ
ประมาณ
ความกาวหน าของงาน :25.00%
25/11/2562 : - อยูระหวางเบิกจายคาตอบแทน
อาสาสมัครพิพิธภัณฑเดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกจายคาจางเหมาทําความสะอาดและบํารุงตน
ไม เดือน... 2562 เรียบรอยแลว - เบิกจายคา
สาธารณูปโภคเดือน... 2562 เรียบรอยแลว - ผู
เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เดือน
พฤศจิกายน 2562 รวม ... คน

าน
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(18.2). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ ความกาวหน าของงาน :52.50%
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
25/11/2562 : - ดําเนินการกิจกรรมที่ 3 การจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พ.ย. 62 ณ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
วัดแสนสุข เสร็จสน
ิ้ แลว - อยูระหวางจัด
ทํารายงานการจัดกิจกรรมที่ 1-3 ใหแกผูบริหาร
ทราบ - เบิกจายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1-3
เรียบรอยแลว

4.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(19.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ ความกาวหน าของงาน :32.00%
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : - อยูระหวางเบิกจายคาตอบแทน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2562 - จัดประชุม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สามัญประจําปี  2562 สภาเด็กและเยาวชนเขต
มีนบุรี ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคม
เมืองมีนถิ่นทอง เพื่อแจงผลการดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ 2562 และสนับสนุนใหมีการเลือก
ตัง้ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทดแทน
ตําแหนงที่หมดวาระ

ท

พ

ม

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 19 ตัวชว
ี้ ัด //

ห

ลําดับ

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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