สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

3

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). กิจกรรมออกแบบและจัดทํารายการของ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1. สํารวจสภาพอาคารสํานักงาน
เขต และจัดทําแบบ Checklist ครัง้ ที่ 1 สงสํานัก
การโยธา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 2.
ออกแบบการปรับปรุงอาคาร สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุละผูพิการตามมาตรฐาน
ของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน
(Universal Design) พรอมรายงานประกอบแบบ
3. จัดทําแบบ Checklist ครัง้ ที่ 2 รายงานผลการ
ดําเนินงาน สงสํานักการโยธา เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2562 4. จัดทําใบประมาณราคา เพื่อขอ
เสนอจัดสรรงบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2564 5.
สงแบบกอสรางและรายงานประกอบแบบพรอม
ใบประมาณราคา ใหสํานักการโยธา ภายในวันที่
16 กันยายน 2562

(2.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
1/10/2562 : ออกเลขรหัสประจําบาน และ
กําหนดเลขหมายประจําบาน ตามการลงจุด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
:: ฝ ายทะเบียน
ประจําเดือนกันยายน 2562 1. ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสราง จํานวน 2 จุด 2. การลง
จุดตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคาร จํานวน 2
จุด 3. อาคารที่มีการออกรหัสประจําบาน จํานวน
2 จุด 4. การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจํา จํานวน 2 จุด ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(3.1). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา ถนน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวดังนี้ 1.จัดซ้ อ
ื จัดจางง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
านซอมแซมโคมไฟสาธารณะบริเวณภายในลาน
:: ฝ ายโยธา
อนุเสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วง
เวียนใหญ วงเงิน 490,000 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ 2.จัดซ้ อ
ื วัสดุปรับปรุงภุมิทัศนสําหรับ
กิจกรรมเสด็จฯ ทรงจักรยาน Brike unairak
2018 วงเงิน 314,070 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ
3. จางซอมแซมผิวทางในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี วงเงิน
420,700 บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 25 ม.ค.62
ดําเนินการแลวเสร็จ 4.จางเหมาขุดลอกคลองวัด
น อย จากถนนประชาธิปกถึงคลองบางไสไก วง
เงิน 375,000 บาท อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสงมอบ
งานวันที่ 14 มิ.ย. 62 ตรวจรับงานวันที่ 24 มิ.ย.
62 ดําเนินการแลวเสร็จ 5. ซอมแซมขอบบอพัก
พรอมฝาบอพักในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี วงเงิน
500,000 บาท อยูขน
ั ้ ตอนลงนามสัญญาวันที่ 31
พ.ค.62 ดําเนินการตามสัญญาแลว 100% ตรวจ
รับงานวันที่ 24 ก.ค.62 ดําเนินการแลวเสร็จ 6.
ซอมแซมโรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี วงเงิน
495,000 บาท อยูขน
ั ้ ตอนไดผูรับจางแลว ลง
นามสัญญาวันที่ 31 พ.ค.62 ดําเนินการตาม
สัญญา 100% สงมอบงาน 30 ก.ค.62 ตรวจรับ
งาน 7 ส.ค.62 ดําเนินการแลวเสร็จ 7. ซอมแซม
ทางเทาในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี วงเงิน 406,600 บาท
อยูระหวางลงนามในสัญญาวันที่ 6 ส.ค.62
ดําเนินการตามสัญญา 100% สงมอบงาน 4 ก.ย.
62 ตรวจรับงาน 6 ก.ย.62 ดําเนินการแลวเสร็จ

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

าน

2

เป าหมาย

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
และจัดทํารายการของสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตธนบุรี (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(3.2). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.คลอง
ชุมชนหลังไปรษณียจากคลองบางไสไกถึงจุดที่
กําหนด

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :75.00%

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สรางราง
ระบายน้ํ าเพิ่มอีก 70 เมตร จากเดิม 50 เมตร
รวมเป็ น 120 เมตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1.จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตาม
แผนการดําเนินการ และเบิกงบประมาณ
เรียบรอยแลว 2.สํานักอนามัยมีหนังสือสํานัก
อนามัยที่ กท 0714/4994 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2562 ใหคืนงบประมาณคงเหลือในสวนของ
รายการคาตัวอยางอาหารใหกับสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตดําเนินการคืนงบ
ประมาณคงเหลือ 5,420 บาท เรียบรอยแลว

1/4

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ผลการดําเนิ น
งาน

95.00
(รอยละ)

98.370
(รอยละ)

(5.1). โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

17.00
(รอยละ)

18.170
(รอยละ)

(6.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน

25/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ขอรายงานความกาวหน าผลการ
จัดเก็บภาษี สรุปดังนี้ มอบหมายเจาหน าที่ผูรับ
ผิดชอบประจําแขวงติดตามเรงรัดจัดเก็บรายได
ทัง้ รายเกาและรายใหมเพิ่มเติม และติดตามลูก
หนี้คางชําระภาษี เพื่อเรงรัดการจัดเก็บรายได
ของกรุงเทพมหานครทงั ้  3 ประเภท ไดแ
 ก ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย
เพื่อใหยอดจัดเก็บเป็ นไปตามประมาณการรายรับ
ที่กําหนดไว 1. รายงานสรุปยอดผลการประเมิน
ภาษี และผลการจัดเก็บภาษี ประจําปี ภาษี 2562
(ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2561 – 24 กันยายน 2562)
ประมาณการรายรับ ผลการประเมินภาษี ผลการ
จัดเก็บภาษี ประเภทภาษี ประจําปี ภาษี 2562 ณ
31 ส.ค. 2562 ณ 24 ก.ย. 2562 (เป าหมาย)
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 1. ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 158,000,000.00
140,980,235.66 89.23 155,636,366.51 98.
50 2. ภาษีบํารุงทองที่ 1,400,000.00 76,138.
60 5.44 1,363,105.29 97.36 3. ภาษีปาย
12,000,000.00 11,267,136.00 93.89
11,379,819.50 94.83 รวม 171,400,000.00
152,323,510.26 88.87 168,379,291.30 98.
24 หมายเหตุ 1. ยอดผลการจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 จากระบบ
MIS2 ฝ ายการคลัง 2. ยอดผลการประเมินภาษี
3 ประเภท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จากแบบ
รายงาน สนค.01 2. รายงานสรุปผลการเรงรัดจัด
เก็บลูกหนี้คางชําระ ประจําปี ภาษี 2562 (ตัง้ แต
1 ตุลาคม 2561 – 24 กันยายน 2562) ลูกหนี้
คางชําระ ยอดรับชําระ ลูกหนี้คางชําระคงเหลือ
ประเภทภาษี จํานวนเงิน ณ 24 ก.ย. 2562 ณ
24 ก.ย. 2562 จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน
รอยละ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 879,017.12
727,810.87 82.80 151,206.25 17.20 2. ภาษี
บํารุงทองที่ 10,503.40 5,660.30 53.89 4,843.
10 46.11 3. ภาษีปาย 45,400.00 45,400.00
100.00 - 0.00 รวม 934,920.52 778,871.17
83.31 156,049.35 16.69 หมายเหตุ ขอมูล
จากรายงาน สนค.01 เดือน กันยายน 2562 ลูก
หนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ 1 ตุลาคม 2561
910,547.12 หัก หนี้ที่ไมสามารถดําเนินการยึด
อายัดไดตามระเบียบฯ ได 31,530.00 ยอดลูก
หนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คงเหลือ 879,017.12
ตัวชว
ี้ ัดของหนวยงาน การจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท (ภาษีโ รงเรือนและทด
ี่ น
ิ  ภาษีป
  าย และภาษี
บํารุงทองที่) - รอยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (รอยละ 95)
ดําเนินการได : รอยละ 98.24 - รอยละของยอด
รวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท (รอยละ
25) ดําเนินการได : รอยละ 83.31

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2561 (รอยละ 12) - รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบ
กับปี 2561 (รอยละ 5)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(6.2). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปขยะ
เศษอาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

23/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

6

ท

พ

ม

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ
ภาษีบํารุงทองที่) - รอยละของยอด
รวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตาม
ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่
สํานักการคลังกําหนด (รอยละ 95) รอยละของยอดรวมการจด
ั เ ก็บภ
 าษี
คางชําระ 3 ประเภท (รอยละ 25)

เป าหมาย

าน

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(6.3). กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

26/8/2562 : ประชาสัมพันธคัดแยกขยะเพื่อ
นํ าไปใชประโยชน ซอยขางสถานีรถไฟวงเวียน
ใหญ โรงเรียนซางตาครูสตอบแทน ซอยสนาม
แดง , จัดทํานํ้ าหมักชีวภาพเพื่อแจกประชาชน
และปริมาณในสํานักงานที่ใตสะานพระราม 3 ,
ใตสะพานจรวยพร , ฝ ายรักษาความสะอาดฯ
ขางหลังสํานักงานเขตธนบุรี เปลือกผลไม 500
กิโลกรัม , เทน้ํ าหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพ
นํ้ าและลดกลิ่นที่คลองโพ 5 คลองโพ 3 , หมัก
นํ้ าหมักชีวภาพ ชุมชนสนามแดง โรงเรียนซางตา
ครูส , ใตสะพานพระราม 3
ความกาวหน าของงาน :100.00%

22/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวมเก็บขยะ
ชิน
้ ใหญ ชุมชนขางสถานีรถไฟวงเวียนใหญ ,
เก็บในชุมชนมะนาวหวาน , เก็บในชุมชนตรอก
สะพานยาว , เก็บหน ามูลนิธิปทุมรังสี , หางบก
ิ๊ ซี
สาขาดาวคะนอง , ธนาคารออมสินสาขาดาวคะ
นอง
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7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

89.600
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(7.1). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายการศึกษา
(7.2). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

คร

ลําดับ

(7.3). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหสถาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศึกษาผลิตส่ อ
ื การเรียนรู
1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายการศึกษา

าน

(7.4). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร
28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายการศึกษา

(7.6). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :100.00%
งานศูนยวิชาการเขต
26/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายการศึกษา
(7.7). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

24/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

พ

(7.9). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

ม

(7.8). คาใชจายในการประชุมครู

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ท

(7.10). คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน

(7.11). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าได
ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ห

(7.5). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

(7.12). คาใชจายโครงการพัฒนาระบบการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(7.13). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(7.14). คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(7.15). คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(7.16). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(7.17). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%

1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
24/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
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ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(8.1). กิจกรรรมการดําเนินการตามแผนเฝ าระวัง ความกาวหน าของงาน :100.00%
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
26/9/2562 : จัดเจาหน าที่เทศกิจกําหนดความรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผิดชอบออกตรวจตูเขียวในพ้ น
ื ที่ทงั ้  8 จุด ดังนี้ 1
:: ฝ ายเทศกิจ
ใตสะพานเจริญพาสน 2.ใตสะพานอนุทินสวัสดิ ์
3. สวนหยอมใตสะพานพุทธยอดฟา 4. ใต
สะพานขามคลองบางกอกใหญ 5. สถานีรถไฟฟา
BTS ตลาดพลู 6. สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ
แยกมไหสวรรย ถนนรัชดาภิเษก 7. สถานีรถไฟ
ฟ า BTS โพธินิมิตร 8. ปลายถนนประชาธิปก
เดือนกันยายน 2562 ออกตรวจ ทัง้ หมด 720
ครัง้  ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วาง
ไวแลว
(8.2). โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
/อาสาจราจร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

50.00
(รอยละ)

50.000
(รอยละ)

(9.1). โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนเขตธนบุรี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

26/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว จัดเจาหน าที่อํานวยความ
สะดวกดานการจราจรตามโรงเรียนและจุดที่
กําหนดไวทงั ้ หมด 4 จุด ดังนี้ 1. หน าสํานักงาน
เขตธนบุรี 2. หน าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน า
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 4. หน าโรงเรียนวัดอิน
ทาราม ตัง้ แตวันจันทรถึงวันศุกร และบริเวณ
อื่นๆ ตามที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนรองขอ
โดยในเดือน กันยายน 2562 ดําเนินการได 168
ครัง้
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยฝายพัฒนาชุมชนฯ
สํานักงานเขตธนบุรี ไดดําเนินการนํ าสงรายงาน
ผลตัวชว
ี้ ัดบูรณาการรอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่
เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 ไปยังสํานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคา ตามแบบรายงาน
ฯ ดังนี้ 1. แบบสรุปแผนพัฒนาชุมชนของ
สํานักงานเขต (สพช.1) 2. แบบบันทึกการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน (สพช.2) พรอมรูปเลม
โครงการแผนพัฒนาชุมชนฯ จํานวน 22 เลม (22
ชุมชน) เรียบรอยแลว ตัง้ แตวันที่ 31 กรกฎาคม
2562

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 9 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

9

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแก
ไข เฝ าระวังและตรวจตรา

เป าหมาย

าน

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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