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

2

รอยละของกลุมเป าหมายไดรับการ
ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(1.1). โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

25/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(2.1). กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 4 กิจ ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรรม
25/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน.. การดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการตามแผนงาน การปองกันโรคไขเลือด
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ออก 4 กิจกรรม 1.มีการสํารวจแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย 2.มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน
3.มีการปรับสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเป็ น
แหลงแพรโรค 4.มีการพนสารเคมีกําจัดยุงลายใน
บานผูปวยและบริเวณรอบบาน 1.การดําเนินการ
ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงลายตัวแก - รับแจงผูปวย
โรคไขเลือดออก จํานวน 6 ราย - ตามแผน
ปฏิบัติการพนสารเคมี จํานวน 9 ครัง้  - ระงับเหตุ
รองเรียน จํานวน 8 ครัง้  2. การรณรงคใหความรู
และสุขศึกษา - การใหสุขศึกษาและประชา
สัมพันธ จํานวน 31 ครัง้  - แจกเอกสารประชา
สัมพันธ จํานวน 300 แผน - แจกทรายกําจัด
ลูกนํ้ ายุงลาย จํานวน 700 ซอง 4. ดําเนินการ
รณรงคการปองกันโรคไขเลือดออกและสํารวจ
แหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1.ชุมชนแจงรอน 2.ชุมชน
สถาพร 3.ชุมชนรวมใจ 4.ชุมชนเบอรลี่ 5.ชุมชน
สุขสวัสดิ ์ 29, 6 ชุมชนบุญมาก 7.ชุมชนสุขสวัสดิ ์
31, 8.ชุมชนหมู 3 ราษฎรบูรณะ, 9.ชุมชนตึก 60
.

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตราษฎรบูรณะ (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

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

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี
3 ประเภทตามยอดรวมประมาณ
การภาษี 3 ภาษีที่สํานักการคลัง
กําหนด

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

95.00
(รอยละ)

101.390
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(3.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ความกาวหน าของงาน :100.00%
ได
17/9/2562 : ดําเนินการ ดังนี้ 1. สํารวจสภาพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปั จจุบันของพ้ น
ื ที่ 2. นํ าขอมูลที่ไดรับจากการ
:: ฝ ายรายได
สํารวจตรวจสอบกับขอมูลการเสียภาษี 3. จัด
ทําหนังสือเตือนถึงผูมีหน าที่เสียภาษีรายใหม
เมื่อไดจัดทํารายละเอียดของผูเสียภาษีครบถวน
แลวใหนําสงคณะกรรมการ กองรายไดฯ
พิจารณา (กรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 4. สงใบ
แจงการประเมินใหผูมีหน าที่ชําระภาษี - ยอด
ประมาณการ ประจําปี งบประมาณ 2562 เทากับ
144,500,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เทากับ 133,500,000.- บาท 2. ภาษีบํารุงทองที่
เทากับ 1,500,000.- บาท 3. ภาษีปาย เทากับ 9
,500,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประ
เภท ประจําเดือน สิงหาคม 2562 เทากับ
4,753,603.48 บาท คิดเป็ นรอยละ 3.29 ของ
ยอดประมาณการ จําแนกเป็ น 1. ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เทากับ 4,470,247.45 บาท คิดเป็ น
รอยละ 3.35 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบํารุง
ทองที่ เทากับ 60,249.13 บาท คิดเป็ นรอยละ 4.
02 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีปาย เทากับ 2
23,106.90 บาท คิดเป็ นรอยละ 2.35 ของยอด
ประมาณการ - สรุปยอดจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประ
เภท ตัง้ แตตุลาคม - สิงหาคม 2562 เทากับ
141,680,515.13 บาท คิดเป็ นรอยละ 98.05
ของยอดประมาณการ - หมายเหตุ : รอยละของ
ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เป็ นไปตาม
เป าหมายที่สํานักการคลังกําหนดไมนอยกวารอย
ละ 95 ของยอดประมาณการ

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

รอยละของกลุมเป าหมายเขารวม
การประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ
ระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่๓) พ.ศ.๒๕๖๐
(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(4.1). การประชุมและประชาสัมพันธผูประกอบ ความกาวหน าของงาน :100.00%
การและประชาชนในพ้ น
ื ที่ใหทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 22/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
3) พ.ศ.2560
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของกลุมเป าหมายไดรับการ
ตรวจเพื่อบังคับใชกฎหมายตามพระ
ราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(5.1). การตรวจเพื่อบังคับใชกฎหมายตามพระ
ราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบพ.ศ.2560
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :100.00%
25/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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6

รอยละของยอดรวมการจด
ั เ ก็บภ
 าษี
คางชําระ 3 ประเภท
(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

25.00
(รอยละ)

76.810
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). กิจกรรมเรงรัดจัดเก็บภาษีคางชําระ 3
ประเภท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

ความกาวหน าของงาน :100.00%
17/9/2562 : ดําเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบราย
ละเอียดขอมูลผูคางชําระภาษี 2. เรงรัดติดตามผู
คางชําระภาษีทงั ้  3 ประเภท โดยจัดสงหนังสือ
แจงเตือนทางไปรษณีย 3. ติดตามผลการดําเนิน
งานเพื่อใหผูคางชําระภาษีมาดําเนินการชําระให
เสร็จสน
ิ้  สรุปยอดรวมภาษีคางชําระ 3 ประเภท
ณ 30 กันยายน 2561 เทากับ 2,756,934.68
บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 50 ราย
จํานวน 2,703,400.88 บาท (9,844,486.13 7,113,485.25 - 27,600) **7,113,485.25 +
27,600.00 บาท ลูกหนี้ลมละลายอยูระหวางย่ น
ื
ขอรับชําระหนี้** 2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 126
ราย จํานวน 44,073.80 บาท (277,768.20 233,694.40) **233,694.40 บาท อยูระหวาง
พิทักษทรัพย** 3. ภาษีปาย จํานวน 4 ราย
จํานวน 9,460.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีคาง
ชําระทงั ้  3 ประเภท ประจําเดือนสิงหาคม 2562
เทากับ 24,996.90 บาท คิดเป็ นรอยละ 0.91
ของยอดคางชําระ ณ 30 กันยายน 2561 จําแนก
เป็ น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทากับ 20,940.
00 บาท คิดเป็ นรอยละ 0.77 2. ภาษีบํารุงทองที่
เทากับ 4,056.90 บาท คิดเป็ นรอยละ 9.20 3.
ภาษีปาย เทากับ 0.00 บาท คิดเป็ นรอยละ 0.00
- สรุปยอดจัดเก็บภาษีคางชําระทงั ้  3 ประเภท
ตัง้ แตตุลาคม - สิงหาคม 2562 เทากับ 2
,099,464.29 บาท คิดเป็ นรอยละ 76.15 ของ
ยอดประมาณการ **หมายเหตุ **ฝ ายรายได
ดําเนินการตามกิจกรรมจัดเก็บภาษีคางชําระใน
พื้นที่เขตราษฎรบูรณะ ประจําปี งบประมาณ 2
562 (เริ่มตงั ้ แต 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
2562) ซึ่งสอดคลองกับตัวชว
ี้ ัด ยอดรวมการจัด
เก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท ตามที่สํานักการ
คลังกําหนดไว เป าหมายรอยละ 25 ของยอด
ภาษีคางชําระ **หมายเหตุ : รอยละของยอดรวม
การจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท เป็ นไปตาม
เป าหมายที่สํานักการคลังกําหนดไมนอยกวารอย
ละ 25 ของยอดภาษีคางชําระทงั ้ หมด ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(7.1). กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน ประจําเดือน
กันยายน 2562 จํานวน 3 ราย และรายงานให
สํานักผังเมือง จํานวน 3 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 17
กันยายน 2562)

คร

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(7.2). กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคาร

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

354.000
(รอยละ)

(8.1). โครงการติดตงั ้ ซอมบํารุงไฟฟ าแสงสวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ม

80.00
(รอยละ)

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(1) การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผน
ติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อ
แกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ (2) รอย
ละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด รอยละ 80

(8.2). กิจกรรมการสํารวจและจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่เสี่ยง
อันตราย

ท

8

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

19/9/2562 : ลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาต
กอสรางอาคาร ประจําเดือนกันยายน 2562
จํานวน 10 ราย และรายงานสํานักโยธาทราบ
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแล
ว
ความกาวหน าของงาน :354.00%

19/9/2562 : ผูรับผิดชอบดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่
เพื่อติดตงั ้ ไฟฟา/ซอมแซมในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย หรือ
พื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ าเขตฯ
ประจําเดือนกันยายน 2562 ติดตงั ้ ได 18 ดวง
ซอมแซมได 514 ดวง รวมติดตงั ้ และซอมแซม
532 ดวง จากแผนติดตงั ้ เป าหมาย 150 ดวง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(9.1). โครงการเปิ ดทางน้ํ าไหลขุดลอกคู คลอง
ทางระบายน้ํ า เก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/3/2562 : ดําเนินการตามแผนงานโครงการ
เปิ ดทางน้ํ าไหล ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ํ า
เก็บขยะวัชพืชและผักตกชวา ประจําเดือน
มีนาคม 2562 ไดจํานวน 4 คลอง ไดแก 1.
คลองศรีสุราษฎร 2. คลองสารภี 3. คลองหมอ
เชื้อ 4. คลองวัดกลาง

คร

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(9.2). แผนปฏิบัติงานการปองกันและแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตราษฎรบูรณะ

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(9.3). จางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ า

26/3/2562 : ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ป องกันและแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต
ราษฎรบูรณะ ประจําเดือนมีนาคม 2562 จํานวน
6 ซอย ดังนี้ 1. ซอยสุขสวัสดิ ์ 30 และซอยแยก
ซอยทองสุก 2. ซอยประชาอุทิศ 27 และซอย
แยก 3. ซอยประชาอุทิศ 24 และซอยแยก 4.
ซอยประชาอุทิศ 31 และซอยแยก 5. ซอยประชา
อุทิศ 33 และซอยแยก 6. ซอยประชาอุทิศ 37
และซอยแยก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดี
บชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

81.900
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(10.1). คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(10.2). คาใชจายโครงการพัฒนาระบบการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
30/5/2562 : โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผนงานที่วางไวแลว ทัง้  6 โรงเรียน
:: ฝ ายการศึกษา

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

(10.3). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ม

(10.4). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(10.5). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(10.6). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(10.7). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
29/3/2562 : โดยโรงเรียนในสังกัดไดดําเนินการ
ตามโครงการดงั ก
 ลาว ในระดับช
 น
ั้ ป
 ระถมศก
ึ ษาปี
ที่ 6 จํานวน 6 โรงเรียน และชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่
3 จํานวน 2 โรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
30/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โรงเรียนใน
สังกัดดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุเพื่อใชในการจัดกิจกร
รม จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสน เป็ น
เงิน 11,100 บาท

(10.8). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
30/5/2562 : โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ ดําเนินการประชุมแลวเสร็จ ทัง้  4
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ครัง้  จํานวน 6 โรงเรียน แลวเสร็จตามแผนงานที่
:: ฝ ายการศึกษา
วางไวเรียบรอยแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

40.00
(รอยละ)

92.640
(รอยละ)

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
ภารกิจ

(12.1). กิจกรรมจัดระเบียบผูคาหาบเร-แผงลอย ความกาวหน าของงาน :100.00%
ผูคาจุดยกเลิกผอนผัน
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายเทศกิจ

(13.1). โครงการอาสาสมัครกรุเทพมหานครเฝ า ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

กร
ุงเ

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.1). กิจกรรมออกแบบและจัดทํารายการของ ความกาวหน าของงาน :100.00%
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
11/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ สง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รูปแบบและรายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
:: ฝ ายปกครอง
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหสํานักการโยธา
พิจารณา ตามหนังสือที่ กท 6301/4590 ลงวันที่
3 กันยายน 2562

คร

(1) จํานวนครัง้ ของการตรวจจุด
ยกเลิกผอนผันทําการคาในพ้ น
ื ที่เขต
ราษฎรบูรณะ (2) รอยละความพึง
พอใจในระดับมากของประชาชน
สามารถสัญจรบนทางเทาในจุด
ยกเลิกผอนผันทําการคาไดอยาง
สะดวก ปลอดภัย

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ห

12

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
และจัดทํารายการของสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ

เป าหมาย

พ

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

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

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  (สวนสา
ธารณะ/สวนหยอม)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนหยอม
เกาะกลางถนนสุขสวัสดิ ์ บริเวณใตสะพานลอย
ทางแยกบางปะแกว พื้นที่ 231 ตร.ม. 2.
ปรับปรุงสวนหยอมเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ ์
ตัง้ แตซอย 35 ถึงคลองบางพ่ งึ  พื้นที่ 2,800 ตร.
ม. 3. เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวริมทางถนนสุขสวัสดิ ์
บริเวณใกลปอมจราจรทางแยกบางปะแกว ซอย
9 และ 50 พื้นที่ 158 ตร.ม. 4. เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ในซอยสุขสวัสดิ ์ 26 ตัง้ แตคลองยายจําปี ถึงบอ
ตกปลา พื้นที่ 300 ตร.ม. 5. เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวริม
ทางถนนสุขสวัสดิ ์ บริเวณหน าโรงเรียนขจรโรจน
ใกลซอย 21, 24 และฝั่งตรงขามธนาคารกสิกร
ไทย พื้นที่ 155 ตร.ม.

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ห

าน

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

(15.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

15

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(14.2). กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ ตาม
ศักยภาพของเขต

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

9/15
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100.00
(รอยละ)

107.380
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(17.1). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชน
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

คร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี
2561

โครงการ/กิจกรรม

(17.2). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายในกลุมเป าหมาย

100.00
(รอยละ)

106.530
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(18.1). กิจกรรมตงั ้ ถังรองรับมูลฝอยแยก
ประเภทภายในสํานักงานเขต

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(18.2). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํามาใชประโยชน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ น
งาน

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

กร
ุงเ

(18.3). โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
(CBM)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(18.4). กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรียที่แหลง
กําเนิดและนํากลับมาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยจัดเก็บไดรวม 12.285 ตัน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี

เป าหมาย

ห
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

10/15

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยฝายรักษาความสะอาดฯ
ตรวจสอบการทงิ้ ขยะเจาหน าที่สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะทงั ้  10 พบวามีการคัดแยกไดตรง
ตามถังแยกขยะ 4 ประเภทที่ตงั ้ ไวรองรับและมี
การนํ าขยะเศษอาหารไปเทบริเวณจุดพักขยะ
อินทรียเพื่อใชประโยชนในการทําป ุยหมัก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยฝายรักษาความสะอาดฯ
เขาดําเนินการสาธิตการทํานํ้ าหมักชีวภาพ เดือน
กรกฎาคม 2562 จํานวน 2 ชุมชน 1.ชุมชนบุญ
มาก 2.ชุมชนรุงเรือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยฝายรักษาความสะอาดฯ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการคัดแยกมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชนการแกไข
ปั ญหาดานการจัดการมูลฝอยตามหลักแนวคิด
การพัฒนาอยางยงั ่ ยืนฯ เดือนกรกฎาคม 2562
จํานวน 2 ชุมชน 1.ชุมชนบุญมาก 2.ชุมชนรุงเรือ
ง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยจัดเก็บไดรวม 2977.93 ตัน

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

คร

(19.1). โครงการตรวจจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับในที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
สาธารณะ
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายเทศกิจ

50.00
(รอยละ)

าน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1) จํานวนครัง้ ของการตรวจพ้ น
ื ที่
กวดขันพิเศษ 2) ประชาชนที่ใช
ทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษมี
ความพึงพอใจตอการตรวจจุด
กวดขันพิเศษ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

21

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแก
ไข เฝ าระวังและตรวจตรา

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(21.1). โครงการตรวจพ้ น
ื ที่จุดกวดขันพิเศษ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

20

(1) การจัดใหมีจุดกวดขันผูทงิ้ สิ่ง
ใดๆ ในพ้ น
ื ที่สาธารณะ (2) การจัดให
มีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธใน
พื้นที่เขต (3) ประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับมากตอการมีจุด
กวดขันทงิ้ จับ-ปรับในพ้ น
ื ที่สาธารณะ

เป าหมาย

59.260
(รอยละ)

(22.1). โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน

ท

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
24/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

ลําดับ

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

จํานวนกิจกรรมดานกีฬาและ
นันทนาการเพิ่มข้ น
ึ จากปีที่ผานมา

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

1.00
(กิจกรรม)

1.000
(กิจกรรม)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(23.1). โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว การเบิกจายเงินเดือน
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 จํานวนเงิน 42,408.บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,232.- บาท และ
การเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือนกันยายน 2
562 จํานวนเงิน 41,040.- บาท เงินสมทบ
ประกันสังคม 2,160.- บาท

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(23.2). โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย

1.00
(ภูมิปัญญา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อสราง
นิสัยรักการอานและสงเสริมใหเกิด
การใฝ หาความรูจากการอาน

8.000
(25.1). โครงการครอบครัวรักการอาน
(ไมนอยกวา/กิจ
กรรม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.00
(ไมนอยกวา/กิจ
กรรม)

(24.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของกรุงเทพมหานคร
24/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว จัดกิจกรรมเผยแพรภูมิปัญญาผู
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สูงอายุเมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ

ท

25

1.000
(ภูมิปัญญา)

5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว การเบิกจายคาวิทยากรออก
กําลังกาย ประจําเดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 2
6,500.-บาท และการเบิกจายคาวิทยากรออก
กําลังกาย ประจําเดือนกันยายน 2562 จํานวน 2
6,500.-บาท

ม

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น

พ

24

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรม
ในพ้ น
ื ที่เขตราษฎรบูรณะ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00
(เครือขาย)

7.000
(เครือขาย)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(26.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - กิจกรรมนอม
รําลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(26.2). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

24/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวโดยจัดกิจกรรมในวันที่ 10
เมษายน 2562 ณ สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
กิจกรรมประกอบดวย การถวายภัตตาหารเชา
พิธีเจริญพุทธมนต การตักบาตรขาวสารอาหาร
แหงพระภิกษุ จํานวน 159 รูป การแสดงผูสูงอา
ยุ และพิธีรดนํ้ าดําหัวผูสูงอายุ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(26.3). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิ 31/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
งานท่ว
ี างไวแลว โดยดําเนินการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เกลาเจาอยูหัว ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กิจกรรมภายในงาน
ประกอบดวย พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหาร
แหง กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน การลง
นามถวายพระพร กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพและ
สาธิต การจําหนายสินคาราคาถูก การแสดงเฉลิม
พระเกียรติ พิธีวางพานพุมเงิน พุมทอง และพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
(26.4). โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - กิจกรรมเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรม
ราชินีนาถ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

24/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(26.5). โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหา ความกาวหน าของงาน :100.00%
นคร
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
30

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
- จัดทํางบการเงินแลวเสร็จสง
ภายในกําหนด - จัดทํางบการเงิน
ครบถวนถูกตอง
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูสูงอายุและคนพิการที่มี
สิทธิไ์ ดรับเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุและ
เบีย
้ ความพิการที่ไดย่ น
ื คําขอรับเงิน
เบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุและเงินเบีย
้ ความ
พิการ ไดรับเงินเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
และเงินเบีย
้ ความพิการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

คร

(27.1). โครงการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน ความกาวหน าของงาน :100.00%
เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอยางยงั ่ ยืน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(28.1). โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโน ความกาวหน าของงาน :100.00%
โลยี่การเกษตร
15/9/2562 : ดําเนินการเบิกจายตาตอบแทนการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชุมคระกรรมการฯ ครัง้ ที่ 12/2562 ดําเนิน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(29.1). กิจกรรมจัดทํางบการเงินประจําปี ไดถูก
ตอง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(30.1). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :100.00%
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาส
5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว การเบิกจายเงินเดือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 จํานวนเงิน 39,234.:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,066.- บาท และ
การเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือนกันยายน 2
562 จํานวนเงิน 38,618.- บาท เงินสมทบ
ประกันสังคม 2,032.- บาท 40650

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

83.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมการให
ความรูดานการเกษตรมีความรูที่ได
จากการเขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ 

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

29

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

28

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมสง
เสริมการวางแผนทางการเงินมี
ความรูจากการเขารวมกิจกรรมเพิ่ม
ขึ้น

เป าหมาย

พ

27

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(30.2). โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :100.00%
งานดานพัฒนาสังคม
5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว การเบิกจายเงินเดือน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 จํานวนเงิน 44,554.บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,346.- บาท และ
การเบิกจายเงินเดือน ประจําเดือนกันยายน 2
562 จํานวนเงิน 43,938.- บาท เงินสมทบ
ประกันสังคม 2,312.- บาท 46900 46250

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด //
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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