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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

สํานั กงานเขตบางกอกนอย (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

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

รอยละของจํานวนคลองที่ถูกฟ้ ื นฟู
ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็ นแกม
ลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ํ าที่
ดีข้ น
ึ

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)
คลองวัดยางจากถนนจรัญสนิทวงศถึงคลองบาง
ขุนศรี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1.2). กิจกรรมขุดลอกคลองมะนาว จากซอย
จรัญสนิทวงศ 43 ถึงซอยจรัญสนิทวงศ 45
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ห

(1.3). กิจกรรมขุดลอกคลองวัดยาง จากถนน
จรัญสนิทวงศถึงถนนพรานนก

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

ท

พ

(1.4). กิจกรรมขุดลอกคลองตนไทร จากสาม
แยก (ประตูเกา) ถึงสุดเขตคลอง

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :5.00%

คร

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9
ม. เสริม Dowel Bar - แผงกันดิน ค.ส.ล. ตาม
แบบ KL-3-43-01 TYPE 1
ความกาวหน าของงาน :30.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การขออนุมัติ
จาง
ความกาวหน าของงาน :30.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประกาศ
เอกสารประกวดราคา e-bidding
ความกาวหน าของงาน :30.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประกาศ
เอกสารประกวดราคา e-bidding

(1.5). โครงการเตรียมความพรอมและแกไข
ความกาวหน าของงาน :47.59%
ปั ญหาน้ํ าทวมพ้ น
ื ที่เขตบางกอกนอย ประจําปี  พ.
ศ. 2563
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... การทําความ
สะอาด/ลอกทอระบายน้ํ า - แผนงานสํานักงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขตดําเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418
:: ฝ ายโยธา
เมตร ดําเนินการได 15 ซอย ความยาว3,994
เมตร - จางเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148
เมตร อยูระหวางดําเนินการจัดจาง (คิดเป็ นรอย
ละ 17.70) การขุดลอกคู/คลอง-เปิ ดทางน้ํ าไหล โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022
เมตร/ดําเนินการได 15 ซอย ความยาว 3,994
เมตร - จางเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู
ระหวางดําเนินการจัดจาง (คิดเป็ นรอยละ 47.59)
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3

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
ไฟฟ าแสงสวางตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
/ขยายถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

เป าหมาย
90.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(2.1). โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :5.00%

คร

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทําแผนการติดตงั ้ และ/หรือซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงตออาชญากรรม

(3.1). ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร 39 (เหลาลดา) ความกาวหน าของงาน :30.00%
จากบานเลขที่ 15/1 ถึง 417/31
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประกาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารประกวดราคา e-bidding
:: ฝ ายโยธา

าน

ลําดับ

ห

(3.2). ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ 31 แยก 7
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :25.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การข้ น
ึ ราง
ทําประชาพิจารณ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(3.3). ปรับปรุงทางเดินเทาชุมชนวัฒนสุขนิเวศน ความกาวหน าของงาน :30.00%
จากซอยบางขุนนนท 29 ถึงบานเลขที่ 113/18
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประกาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารประกวดราคา e-bidding
:: ฝ ายโยธา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(3.4). ปรับปรุงซอยบางขุนนนท 14

ความกาวหน าของงาน :30.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประกาศ
เอกสารประกวดราคา e-bidding

(3.5). คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาถนน ความกาวหน าของงาน :5.00%
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจจุดที่
จะดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
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5

1.00
(จํานวนฐานขอ
มูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก
ลดลงจากฐานปี 2562 ไมนอยกวา
รอยละ 5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(4.1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
(จํานวนฐานขอ ของสถานประกอบการ
มูล)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(รอยละ)

กร
ุงเ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :20.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดสง
จํานวนและรายช่ อ
ื สถานประกอบการแตละ
ประเภทในพ้ น
ื ที่เขตใหสํานักการระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

29/11/2562 : ดําเนินการปองกันควบคุมโรคไข
เลือดออกทงั ้  ๔ กิจกรรม ดังนี้ ชุมชนวัดมะลิ
ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ 29 ฝั ่ งซาย ชุมชน
ปลายซอยจรัญสนิทวงศ 29 ฝั ่ งขวา ชุมชนชวน
ชื่น ชุมชนพรพิพัฒน วัดดุสิดารามวรวิหาร มัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห วัดสุวรรณารามราช
วรวิหาร วัดบางบําหรุ วัดนายโรง วัดปฐมบุตร
วัดฉิมทายิกาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดวิเศษ
การ ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.วัดเจาอาม ร.ร.วัดโพธิ ์
เรียง

พ
(รอยละ)

ท

5.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(5.1). การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

าน

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(6.1). กิจกรรมการรวบรวมสถิติขอมูลผูปวยโรค ความกาวหน าของงาน :10.00%
ไขเลือดออกรายเดือน จากกองควบคุมโรคติดตอ
สํานักอนามัย
29/11/2562 : รายงานสถิติขอมูลผูปวยโรคไข
เลือดออกประจําเดือนตุลาคม 2562 จากกอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย พบวาเขต
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
บางกอกน อยมีผูปวยจํานวน 39 ราย
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100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(7.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของการบังคับคดี

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(8.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

พ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

8

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

26/11/2562 :ในเดือนตุลาคม 2562 ตรวจ
ประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี และสุมเก็บตัวอยางอาหารเพื่อตรวจหา
สารบอแรกซ จํานวน 121 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน ตรวจหาสารฟอรมาลีน จํานวน 44 ตัว
อยาง ไมพบการปนเปื้ อน ตรวจหาสารฟอกขาว
จํานวน 21 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน ตรวจหา
สารกันรา จํานวน 16 ตัวอยาง ไมพบการปน
เปื้ อน ตรวจหายาฆาแมลง จํานวน 107 ตัวอยาง
พบวาอยูในเกณฑปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร
อิสระ จํานวน 10 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน
ตรวจหาสารโพลาร จํานวน 5 ตัวอยาง พบวาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย
จํานวน 289 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน
ความกาวหน าของงาน :30.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจและ
เก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในพ้ น
ื ที่
สํานักงานเขตบางกอกนอย

(9.1). โครงการเรงรัดติดตามลูกหนี้คางชําระภา ความกาวหน าของงาน :0.00%
ษี
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รอดําเนินการตามแผน
:: ฝ ายรายได
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียมกับปี 2560

เป าหมาย
20.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(10.1). คาใชจายตามโครงการอาสาสมัครชักลาก ความกาวหน าของงาน :20.00%
มูลฝอยในชุมชน
29/11/2562 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนประจําเดือน
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ตุลาคม 2562 เป็ นเงิน 49,500 บาท เงินสมทบ
ประกันสังคม 1,130 บาท
(10.2). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ห

(10.3). การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย ณ
แหลงกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : อยูระหวางการจัดทํารายงานขอ
ซื้อวัสดุโครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํามาใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : ดําเนินการวางแผน กําหนดกลุม
เป าหมาย สถานประกอบการตางๆ ที่จะเขารวม
โครงการ จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชาสัมพันธและใหความรูแกผูประกอบตลาด
หางสรรพสินคา และรานอาหารตางๆ ในพ้ น
ื ที่เขต
บางกอกนอย ประสานเจาของตลาดจัดภาชนะ
สําหรับรองรับขยะอินทรีย สวนหางสรรพสินคา
และรานอาหาร ตางๆ สํานักงานเขตเป็ นผู
ประสานเกษตรกรที่เลีย
้ งสุกร และปลา มาจัดเก็บ
เศษอาหารจากหางสรรพสินคา และรานอาหาร ใน
พื้นที่เขตบางกอกนอย เดือนตุลาคม 2562 ได
ปริมาณกิ่งไม 16.327 ตัน,เศษผัก 187.34 ตัน
,เศษอาหาร 418.75 ตัน

(10.4). โครงการ เปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสูอา ความกาวหน าของงาน :40.00%
ชีพ
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสรรงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณใหแกโรงเรียนวัดมะลิ
:: ฝ ายการศึกษา
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12

พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(11.1). กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(12.2). สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอม
ของเมืองที่ดีตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

พ

(12.3). สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ความกาวหน าของงาน :20.00%
29/11/2562 : จัดทําแบบรายงานปริมาณมูลฝอย
อันตราย ประจําเดือนตุลาคม 2562 ไดปริมาณ
มูลฝอยอันตราย จํานวน 1,290 กิโลกรัม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : สํารวจพ้ น
ื ที่ทงั ้ สวนราชการและ
ภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2562 ยังไมมี
หนวยงานเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : สํารวจพ้ น
ื ที่ทงั ้ สวนราชการและ
ภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2562 ยังไมมี
หนวยงานเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว

กร
ุงเ

ท

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(12.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ ความกาวหน าของงาน :20.00%
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
29/11/2562 : จัดทําแผนประกาศเผยแพร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางตนไมและวัสดุอุปกรณการ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ปลูก จํานวน 16 รายการ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560

เป าหมาย

าน

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

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

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทอดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(13.1). โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :40.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสรรงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณใหแกโรงเรียน
:: ฝ ายการศึกษา
(13.2). โครงการ เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ห

(13.3). โครงการ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสรรงบ
ประมาณใหแกโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :40.00%
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดสรรงบ
ประมาณใหแกโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :20.00%
30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กําหนดจัด
กิจกรรมในชวงเดือนมิถุนายน 2563

ท

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :40.00%

(รอยละ)

กร
ุงเ

15

รอยละของการเขาเรียนสุทธิใน
ระดับการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของเด็ก
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

พ

(13.4). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน

14

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครผานมาตรฐานวิชา
ชีพ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

20

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรม
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

จํานวนภูมิปัญญาจากปราชญทองถิ่น
หรือผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

คร

85.00
(รอยละ)

าน

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรสองภาษามีผล
์ งั ้ แตระดับ 2 ขึ้นไป
สัมฤทธิต

85.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

18

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

(19.1). โครงการบูรณาการผลการดําเนินงานดาน ความกาวหน าของงาน :36.00%
ความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... จัดเจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามโครงการบูรณาการผลการดําเนิน
:: ฝ ายเทศกิจ
งานดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่ ประจําเดือน พ
ฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1.ตรวจตราและเฝ าระวัง
พื้นที่เสี่ยง จํานวน 2 ครัง้ /จุด 2.ตรวจตรา
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(cctv) จํานวน 2 ครัง้ /จุด 3.ปรับสภาพแวดลอม
พื้นที่เสี่ยง

พ

17

รอยละของผูเรียนมีพัฒนาการสมวัย

เป าหมาย

ท

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

3.00
(จํานวนภูมิ
ปั ญญา)

(จํานวนภูมิ
ปั ญญา)

(20.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :15.00%
ของกรุงเทพมหานคร
29/11/2562 : ดําเนินการประชาสัมพันธเชิญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ชวนสงภูมิปัญญาผูสูงอายุ โดยไดทําหนังสือเรียน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ประธานกรรมการชุมชน สถานศึกษา และหนวย
งานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสงภูมิปัญญาเขารับ
การพิจารณาคัดเลือก และอยูระหวางเตรียมจัด
ซื้อวัสดุในการดําเนินการ
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22

จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธการ
ใหบริการกีฬาและนันทนาการของ
กรุงเทพมหานครตอปี

15.00
(จํานวนครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม

(จํานวนครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(จํานวนครัง้ )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(22.1). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง ความกาวหน าของงาน :5.00%
กาย
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากรแอโรบิค
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ไทเกกและโยคะ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(22.2). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อพัฒนา
4.00
(23.1). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี (จํานวนกิจกรรม) (จํานวนกิจกรรม) การอา น
ประสิทธิภาพในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :8.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 จํานวน 7 คน เป็ นเงิน 66,960.บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ น
เงิน 3,348.-บาท รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  70,308.บาท (เจ็ดหมื่นสามรอยแปดบาทถวน)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางการประสานสถานที่ใน
การจัดโครงการ และเตรียมการจัดซ้ อ
ื วัสดุในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม

กร
ุงเ

ท

23

3.00
(จํานวนครัง้ )

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนครัง้ ในการถายทอดและเผย
แพรภูมิปัญญาจากปราชญทองถิ่น
หรือผูสูงอายุที่เพิ่มข้ น
ึ ใหม

เป าหมาย

าน

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนชองทางการเผยแพรความรู
ความเขาใจดเานพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครอยางหลากหลาย
ชองทาง

เป าหมาย
5.00
(ชองทาง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ชองทาง)

โครงการ/กิจกรรม
(24.1). คาใชจายในการอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอนประจําปี  2563 (ดานศาสนาและอัลกุรอาน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

ลําดับ

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเตรียมการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ

ห

าน

(24.2). คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
29/11/2562 : อยูระหวางเตรียมจางเหมาจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทํานิทรรศการพระราชกรณียกิจ จัดซ้ อ
ื วัสดุใน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
การดําเนินการ และขอยืมเงินใชในราชการเพื่อ
ทดรองจายเป็ นคาอาหารและเครื่องด่ ม
ื ไมมี
แอลกอฮอล จํานวน ๒๐๐ คน

25

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(24.3). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ความกาวหน าของงาน :15.00%
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
29/11/2562 : ไดดําเนินการเบิกจาย - คา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ประจําเดือนตุลาคม 2562 เป็ นเงิน 25,920.-บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร
พิพิธภัณฑทองถิ่นฯ ประจําเดือนตุลาคม 2562
เป็ นเงิน 756.-บาท - คาไฟฟ าพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นฯ ประจําเดือนตุลาคม 2562 เป็ นเงิน 7,226.
86 บาท - คานํ้ าประปาพิพิธภัณฑทองถิ่นชุมชน
ตรอกขาวเมา ประจําเดือนตุลาคม 2562 เป็ นเงิน
192.49 บาท

รอยละของจํานวนสภาเด็กและ
เยาวชนเขตบางกอกน อยที่เขารวม
กิจกรรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1.00
(จํานวนครัง้ )

(จํานวนครัง้ )

(25.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
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ความกาวหน าของงาน :8.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจายคา
ตอบแทนอาสาสมัครชวยปฏิบัติงานสภาเด็กและ
เยาวชน ประจําเดือนตุลาคม 2562 เป็ นเงิน
7,200.-บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เป็ นเงิน 360.-บาท และเบิกจายคาวัสดุ กิจกรรม
ใหความรูเยาวชนเกี่ยวกับการเป็ นมิตรกับสิ่งแวด
ลอม เป็ นเงิน 3,680.-บาท รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้ 
11,240.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยสี่สิบ
บาทถวน)

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

27

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

ผลการดําเนิ น
งาน

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(26.1). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
อยูระหวางการประสานสถานที่ในการจัดโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

คร

รอยละของผูที่ไดรับความรูเรื่องการ
ใชเงิน การออมเงิน และการ
วางแผนทางการเงินที่ดี มีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตที่มน
ั ่ คง

เป าหมาย

าน

26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(27.1). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ของคณะกรรมการชุมชน
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจายคา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชน ประจําเดือนตุลาคม 2562 จํานวน 17 ชุมชน
เป็ นเงิน 118,510.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปด
พันหารอยสิบบาทถวน)

ห

ลําดับ

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 27 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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