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

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง อา
คาร และตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน

(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :20.00%
26/11/2562 : อยูระหวางจัดหาวัสดุเพื่อใช
ประกอบการดําเนินโครงการ

(2.1). การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออก ความกาวหน าของงาน :60.00%
เลขรหัสประจําบาน
3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการลง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จุดตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
:: ฝ ายทะเบียน
ประจําบาน เดือน พฤศจิกายน2562 จํานวน 31
ราย - รายงานการลงจุดตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน เดือน พฤศจิกายน 2
562 ถึงสํานักผังเมือง

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

าน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

2

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน มี
การดําเนินกิจกรรมเฝ าระวังภัยและ
ยาเสพติดตามภารกิจ

เป าหมาย

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตตลิ่งชัน (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการปรับ
ปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่
เขตตลิ่งชัน

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(3.1). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงบํารุงรักษา ความกาวหน าของงาน :20.00%
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจาง

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

าน

(3.2). ปรับปรุงซอยทุงมังกร 8 จากที่ปรับปรุง
แลวถึงสุดทางสาธารณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอจางและ
จัดทําประกาศ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจัด
จาง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจัด
จาง

ม

ห

ความกาวหน าของงาน :20.00%

พ
ท

(3.5). ปรับปรุงถนนบางระมาด จากถนนพุทธ
มณฑลสาย 1ถึงคลองลัดมะยม

กร
ุงเ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(3.3). ปรับปรุงซอยแยกซอยบางพรม 30

(3.4). ปรับปรุงซอยแยกถนนฉิมพลี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ความกาวหน าของงาน :20.00%

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจัด
จาง

(3.6). ปรับปรุงซอยชักพระ 24

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจัด
จาง

(3.8). ปรับปรุงถนนชักพระ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจัด
จาง

(3.7). ปรับปรุงซอยอินทราวาส 7,9,11 และซอย ความกาวหน าของงาน :20.00%
แยก
13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จาง
:: ฝ ายโยธา
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4. รอยละของจํานวนคลองที่ถูกฟ้ ื น
ฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็ น
แกมลิงธรรมชาติและมีระบบระบาย
นํ้ าที่ดีข้ น
ึ

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม
(4.1). กิจกรรมลอกทอระบายน้ํ า (ไมใชงบประ
มาณ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13/12/2562 : ดําเนินการแลวเสร็จ 6 รายการ

(4.2). กิจกรรมเปิ ดทางน้ํ าไหลที่สาธารณะ(ไมใช ความกาวหน าของงาน :20.00%
งบประมาณ)
13/12/2562 : ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 23
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รายการ
:: ฝ ายโยธา

าน

ลําดับ

ห

(4.3). จางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจาง

พ

ม

(4.4). ขุดลอกคลองวัดกระจัง จากถนนบรมราช ความกาวหน าของงาน :20.00%
ชนนี ถึง คลองบางระมาด
13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

5

ท

(4.5). ขุดลอกคลองผูใหญนวม

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

(5.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ความกาวหน าของงาน :20.00%

13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติจาง
ความกาวหน าของงาน :25.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัด
ทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 2. ดําเนินการ
ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร
จํานวน 53 แหง รานอาหาร 4 แหง มินิมารท 4
แหง โรงเรียน 33 แหง 3. สุมตรวจเฝ าระวัง
คุณภาพอาหาร จํานวน 300 ตัวอยาง

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมใน
พื้นที่เขต มีความรูในการดําเนินงาน
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

เป าหมาย
80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

(6.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ม

พ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :25.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การประชา
สัมพันธ ตรวจสอบ และติดตามใหสถานประกอบ
การจัดสถานที่ใหเป็ นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎ
หมาย และออกแบบส่ อ
ื ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การงดสูบบุหรี่

(7.1). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
ความกาวหน าของงาน :25.00%
แกไขปัญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การประชา
สัมพันธ สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ลูกนํ้ ายุง และ ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง โดย
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ดําเนินการ ในโรงเรียน 14 แหง ชุมชน 15 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 3 แหง ศาสนสถาน
14 แหง ระงับเหตุรําคาญ 22 แหง ควบคุมโรค
ไขเลือดออกกรณีพบผูปวย 34 ราย และฉีดพน
หมอกควันกําจัดยุงซ้าํ 52 แหง

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
1.00
(8.1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง (จํานวนระบบฐาน (จํานวนระบบฐาน ของอาคารบานเรือนและสถานประกอบการ
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
ขอมูล)
ขอมูล)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5.2 จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือด
ออกลดลงจากฐานปี 2562

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

(รอยละ)

ท

8

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

5.00
(จํานวนผูปวยลด (จํานวนผูปวยลด
ลงไมนอยกวา
ลงไมนอยกวา
รอยละ)
รอยละ)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5.1 รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรม
การปองกันโรคไขเลือดออก ครบ 4
กิจกรรม

าน

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ
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ความกาวหน าของงาน :25.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การสํารวจ
ขอมูลสถานประกอบการที่เขาขายการควบคุม
อาคารประเภท ก และ ข ในพ้ น
ื ที่เขตตลิ่งชัน
และรวบรวมรายงานเพื่อจัดทําฐานขอมูลน้ํ าเสีย
ของสถานประกอบการ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(10.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียม
ความกาวหน าของงาน :20.00%
ความพรอมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. 2562
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน 1.จัด
ทําประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สราง(ภ.ด.ส.3) 2.จัดทําประกาศแบบบัญชี
:: ฝ ายรายได
รายการหองชุด(ภ.ด.ส.4)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10.2. รอยละของการบังคับภาษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(12.1). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

(100)

(12.2). โครงการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย
อินทรียจากแหลงกําเนิดและนํามาใชประโยชน

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(100)

โครงการ/กิจกรรม

าน

11

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10.1 รอยละความสําเร็จของการ
แจงประเมินภาษี

เป าหมาย

ม

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :20.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทํารายงานขอซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณ จัดเก็บรวบรวม
ขยะเศษอาหารจากโรงเรียน สถานประกอบการ
รานอาหาร ตลาด เพื่อสงเกษตรกรเลีย
้ งสัตว
ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม
มูลฝอยอินทรียจากตลาด รานผลไม ราน
ทํานํ้ าผลไม และรวบรวมขยะอินทรียจากการ
ปฏิบัติงานประจําวัน เดือนตุลาคม 2562
รวบรวมไดจํานวน 388.024 ตัน

(12.3). โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล ความกาวหน าของงาน :20.00%
และนํากลับมาใชประโยชน
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําฐาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอมูลสถานประกอบการ โรงเรียน ตลาด รานรับ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ซื้อของเกา รถเก็บขนมูลฝอย และรายงานขอมูล
การจัดเก็บ เดือนตุลาคม 2562 แยกมูลฝอย
รีไซเคิลได 79.85 ตัน
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
15

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของผูเขารวมสัมมนาศึกษาดู
งานไดรับความรูจากการเขารวม
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน

าน

7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

์ างการเรียนในวิชา
9. ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

100.00
(รอยละ)

(13.1). กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บขยะชน
ิ้
ใหญในชุมชนและหมูบาน รวมถึงบริเวณที่วางที่
ประชาชนลักลอบทงิ้ และจากพนักงานเก็บขนมูล
ฝอย เดือนตุลาคม 2562 รวบรวมมูลฝอย
อันตรายสงศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม จํานวน
2.47 ตัน

(14.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ ความกาวหน าของงาน :20.00%
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ออกแบบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และทําหนังสือถึงสํานัักการโยธาเพื่อขอใชพ้ น
ื ที่
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(15.1). คาใชจายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ดานการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

15.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

14

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2.2 รอยละปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี 2560

เป าหมาย

พ

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(16.1). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :50.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ดําเนิน
การจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน ตามโครงการ
2. รายงานขอเห็นชอบจางเหมารถยนตโดยสาร
ปรับอากาศฯ เพื่อใชรับ-สงตามโครงการฯ 3.
ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามคําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
กรรมการดําเนินงานตามโครงการ และอนุมัติให
บุคคลากรเขารับการสัมมนาศึกษาดูงานแลว
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
โครงการเรียบรอยแลว อยูระหวางจัดเตรียมและ
หาขอมูลในการดําเนินการตามโครงการ

(16.2). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย ความกาวหน าของงาน :15.00%
โรงเรียน
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเรียบรอยแลว อยูระหวางจัดเตรียมและ
:: ฝ ายการศึกษา
หาขอมูลในการดําเนินการตามโครงการ

6/9
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17

3. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการกอ
อาชญากรรม

เป าหมาย
100.00
(รอยละ 100)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ 100)

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

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(17.2). โครงการบูรณาการดําเนินงานปองกัน
การกออาชญากรรม

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดใน
5.00
(18.1). โครงการกวดขันรถยนตและรถจักรยาน
การจอดรถยนต รถจักรยานยนต
(ลดลงรอยละ 5) (ลดลงรอยละ 5) ยนต จอดหรือขับขี่บนทางเทา
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา
ลดลง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการจัดระเบียบ
ป ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ
ป ายฯ จําแนกรายเขต

20

(รอยละ 100)

กร
ุงเ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ 100)

รอยละของประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับมากตอการออกตรวจ
จุดกวดขันทงิ้  จับ-ปรับ ของ
สํานักงานเขต
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(19.1). โครงการถนนปลอดปายโฆษณาผิดกฎ
หมาย

ท

19

พ

ม

18

90.00
(รอยละ 90)

(รอยละ 90)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :25.00%

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
(20.1). โครงการตรวจจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ ผู
ทิง้ ขยะในที่สาธารณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
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25/11/2562 : - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจจุด
ติดตงั ้ ตูเขียว ลงบันทึกเหตุการณ จํานวน 7 จุด
ความกาวหน าของงาน :25.00%
25/11/2562 : - จัดเจาหน าที่เทศกิจเพื่อบูรณ
าการรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรการตางๆ
- เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนเพื่อปองกันและเสริมเส
รางความปลอดภัยทางถนน
ความกาวหน าของงาน :25.00%

25/11/2562 - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจตรา
กวดรถจอดหรือวิ่งบนทางเทา เพื่อจับกุมดําเนิน
คดีกับผูกระทําผิดและละเมิดกฎหมาย เพื่อความ
เป็ นระเบียบ เรียบรอย สรางสิ่งแวดลอมี่ดีและ
และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจ
ตรากวดขันผูลักลอบติดตงั ้ ปายโฆษณาในที่
สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต เพื่อใหพ้ น
ื ที่เขต
ตลิ่งชันมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความเป็ นระเบียบ
เรียบรอย ปลอดภัย สะอาด สายงาม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : - จัดเจาหน าที่เทศกิจตรวจตรา
ความเป็ นระเบียบเรียบรอย เพื่อรักษาความ
สะอาดจากและเฝ าระวังผูลักลอลทิง้ ขยะในพ้ น
ื ที่
สาธารณะ รวมทงั ้ การใชมาตรการบังคับทาง
กฎหมายกฎหมายกับผูที่ฝาฝื นการกําหนดจุดทงิ้
ขยะ เพื่อใหกรุงเทพมหานครเป็ นเมืองนาอยู มี
ความสะอาดเป็ นระเบียบเรียบรอย
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
บังคับการตามมาตรการและกวดขัน
การจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ 100)

(รอยละ 100)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

22

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
เพิ่มข้ น
ึ หรือถายทอดได

(22.1). คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได ความกาวหน าของงาน :4.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

(22.2). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

6.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

กร
ุงเ

24

จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่จัดข้ น
ึ 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

23

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่ง
ชัน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่เขตตลิ่งชัน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(21.1). โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการ ความกาวหน าของงาน :20.00%
จัดระเบียบหาบเร-แผงลอยในจุดผอนผัน
25/11/2562 : - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คามเป็ นระเบียบเรียบรอยตลาดหรือแผงคาที่
:: ฝ ายเทศกิจ
กีดขวางทางเทา กีดขวางการจราจรและบดบัง
ทัศนียภาพ - จัดระเบียบผูคาหาบเร-แผงลอย ให
เป็ นระเบียบ - เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจรของประชาชน

าน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(23.1). คาใ ชจ
 า ยในการจด
ั ง านวน
ั ส
 าํ คัญ อนุรก
ั ษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(24.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

8/9

26/11/2562 : อยูระหวางกําหนดกิจกรรมและ
รายละเอียดโครงการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : ดําเนินการจัดประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยฯ ประจําแขวง
จํานวน 4 ศูนย ไดแก 1. ศูนยฯ บางพรม และ
ศูนยฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2
562 2. ศูนยฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนยฯ บางระ
มาด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางรวบรวมเอกสารเบิก
จายเงิน และขออนุมัติเบิกจายเงิน กิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจําปี 
2562
ความกาวหน าของงาน :4.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนวางแผนดําเนิน
กิจกรรม

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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(25.1). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ ความกาวหน าของงาน :4.00%
ฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
26/11/2562 : อยูระหวางเตรียมขอมูลเพื่อ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

3.00
(ภูมิปัญญา/ปี )

(ภูมิปัญญา/ปี )

3.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

คร

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8.2 จํานวนครัง้ ในการถายทอดและ
เผยแพรภูมิปัญญาจากปราชญทอง
ถิ่นหรือผูสูงอายุที่เพิ่มข้ น
ึ ใหม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(26.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :4.00%
ของกรุงเทพมหานคร
26/11/2562 : ประชาสัมพันธใหภูมิปัญญาผูสูง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อายุลงทะเบียนที่เขต
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8.1 จํานวนภูมิปัญญาจากปราชญ
ทองถิ่นหรือผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ 

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

26

รอยละความพึงพอใจของผูที่ไดรับ
ความรูในการสงเสริมการวางแผน
ทางการเงิน

เป าหมาย

ม

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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