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

(15) รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน

100.00
(รอยละ)

(ครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(รอยละ)

(2.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2.2). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(11) รอยละความสําเร็จในการเตรี
ยมการแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผล
ลัพธ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(3.2). คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบาย
นํ้ า

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ 100)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(12) รอยละความสําเร็จในการสง
เสริมใหสถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร

100.00
(รอยละ 100)

(รอยละ 100)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(4.1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของสถานประกอบการ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.2) รอยละของการบังคับภาษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(08.2) รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560 (993
ตัน/ปี )
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
จัดทํารายงานและลงจุดแสดงตําแหนงในระบบ
ประจําเดือนตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท
6403/7944ลว.14พ.ย.2562จํานวน21จุด

ความกาวหน าของงาน :10.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ดําเนินการขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการครัง้ ที่
1 เนื่องจากรางขอบเขตงานผิดในสวนที่เป็ นสาระ
สําคัญ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สํารวจและประชาสัมพันธขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตดอน
เมือง

(5.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :34.27%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...๑. ตรวจ
ประเมินดานกายภาพของสถานประกอบการอา
หาร และประชาสัมพันธดานการสุขาภิบาลอาหาร
พรอมทงั ้ สุมเก็บตัวอยางอาหารเพื่อตรวจ
วิเคราะหหาสารปนเปื้ อนทางดานเคมีไดแกบอ
แรกซ สารฟอรมาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค
ยาฆาแมลง กรดแรอิสระ โพลาร ดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอา
หาร มือของผูสัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณโดยใช
ชุดทดสอบเบื้องตน (SI ๒) 2..สงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี ๙๗ ราย คิดเป็ น ๓๔.๒๗ %

(6.1). กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ความกาวหน าของงาน :10.00%
รายได
25/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํารวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพ้ น
ื ที่ เกี่ยวกับที่ดิน
:: ฝ ายรายได
และสิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่เขตดอนเมือง เพื่อจัด
ทําแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภดส.
3) และ แบบบัญชีรายการหองชุด (ภดส.4)
ขอมูลที่กรมที่ดินสงให แปลงที่ดิน จํานวน
53,693 แปลง อาคารชุด จํานวน 13,942 หอง
ขอมูลสิ่งปลูกสรางจากฝายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.
2562) สิ่งปลูกสราง จํานวน 76,915 หลัง
(7.1). กิจกรรมเรงรัดการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ความกาวหน าของงาน :10.00%
ประเภท
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสํารวจจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่เขตดอน
:: ฝ ายรายได
เมือง
(8.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.1) รอยละความสําเร็จของการ
แจงประเมินภาษี

21/11/2562 : ดําเนินการใหบริการแกประชาชน
ที่มาติดตอขอรับบริการดานการขอเลขหมาย
ประจําบาน พรอมทงั ้ ดําเนินการลงจุดการกําหนด
เลขหมายประจําลงในระบบปฏิบัติงานที่สํานัก
ผังเมืองกําหนด จํานวน 39 หลังคาเรือน

ท

5

100.00
(รอยละ 100)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(07) ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสีย ในกรุงเทพมหานคร

25/11/2562 : เตรียมดําเนินการจัดอบรมอาสา
สมัครฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

(3.1). ขุดลอกคูนายกิมสาย 2 ตัง้ แตคลองเปรม ความกาวหน าของงาน :10.00%
ประชากรถึงซอยสรงประภา 24
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดทําราคากลาง
:: ฝ ายโยธา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
4

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14.00
(ครัง้ )

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

2

(01) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยยาเสพติด

เป าหมาย

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตดอนเมือง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :5.00%

25/11/2562 : ขอมูลเดือน ต.ค. 62 - เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ - ดําเนินการคัดแยกขยะ
อันตรายไดจํานวน 3,240 ก.ก.

(9.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ ความกาวหน าของงาน :5.00%
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
25/11/2562 : ขอมูลเดือน ต.ค. 62 - โครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ไดรับอนุมัติแลว - สํารวจพ้ น
ื ที่เพื่อวางแผนการ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ดําเนินการ - หาตัวผูรับจาง

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(09.2) รอยละของจุดลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางริมทางไดรับการจัดการ
แกไข
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(08.1) รอยละของปริมาณมูลฝอยที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2560 (2,419.97 ตัน/วัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
24.00
(ครัง้ /ปี )

ผลการดําเนิ น
งาน
(ครัง้ /ปี )

โครงการ/กิจกรรม
(10.1). กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการจัด
เก็บมูลฝอย เพื่อแกไขปัญหา การลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางริมทาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(11.1). กิจกรรมการแกไขจุดที่มีการลักลอบทงิ้
มูลฝอย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(12.1). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(12.2). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :5.00%
25/11/2562 : ขอมูลเดือน ต.ค. 62 - เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ
การจัดเก็บมูลฝอยฯ จํานวน 4 ชุมชน 1. ชุมชน
ทัดชาวิลลา 2. ชุมชนรมไทรงาม 3. ชุมชน
ประชากร 3 4. ชุมชนรวมพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :5.00%
25/11/2562 : ขอมูลเดือน ต.ค. 62 - เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ - ดําเนินการสํารวจจุด
ลักลอบทงิ้ มูลฝอยบริเวณ 1. ริมถนนเทิดราชัน 2
. ริมถนนสรณคมณ 3. ริมถนนโกสุมรวมใจ
ความกาวหน าของงาน :5.00%
25/11/2562 : ขอมูลเดือน ต.ค. 62 - เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
ความกาวหน าของงาน :5.00%
25/11/2562 : ขอมูลเดือน ต.ค. 62 - เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ - เบิกคาตอบแทนอาสา
สมัครชักลากและประกันสังคม เป็ นเงิน 7,089
บาท - เขาดําเนินการชักลากขยะในชุมชนแออัด
จํานวน 3 ชุมชน 1. ชุมชนรวมมิตรแรงศรัทธา 2
. ชุมชนซอยสะพานรวมใจ 3. ชุมชนวัด
ดอนเมืองดานเหนือ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(09.1) จํานวนครัง้ ของการจัด
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการ
จัดเก็บมูลฝอย เพื่อแกไขปัญหาการ
ลักลอบทงิ้ มูลฝอยที่วางริมทาง

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชา
(14) ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). ประชุมครู

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : กําหนดจัดการประชุมชวงเดือนพ.
ค. 63 (กอนเปิ ดภาคเรียนที่1/2563)

(13.3). การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(13.2). การฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญ ความกาวหน าของงาน :30.00%
รุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
25/11/2562 : ดําเนินการโดยฝายการศึกษา ณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คายลูกเสือชว
ั ่ คราว รร.วัดเวฬุวนาราม ในชวง
:: ฝ ายการศึกษา
เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

คร

ลําดับ

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน รอเเตละ
โรงเรียนดําเนินจัดการประชุม

(13.4). การสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู ความกาวหน าของงาน :20.00%
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน รอเเตละ
โรงเรียนดําเนินจัดการประชุม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : ดําเนินการโดยฝายการศึกษา ชวง
เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

าน

(13.5). พัฒนาคุณภาพการดําเนินศูนยวิชาการ
เขต

(13.6). เรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียน ความกาวหน าของงาน :20.00%
สังกัดกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน จัดทําโครง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การเเละจะดําเนินการในชวงเดือนมีนาคม 2563
:: ฝ ายการศึกษา
25/11/2562 : ดําเนินการโดยรร.วัดดอนเมือง

(13.8). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนทําเรื่องเบิก
จายคาตอบเเทนประจําเดือนพ.ย. 2562

(13.9). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.10). การเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : ดําเนินการโดยรร.บํารุงรวิวรรณวิ
ทยา เเละจะดําเนินโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563

ความกาวหน าของงาน :30.00%
25/11/2562 : โรงเรียนสงแผนการปฏิบัติงานให
ฝ ายการศึกษาเรียบรอยเเลว เเละจะดําเนิน
โครงการในเดือนธันวาคม - มกราคม 2563

(13.12). โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : ดําเนินการโดยรร.บํารุงรวิวรรณวิ
ทยา เเละจะดําเนินโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ม

(13.7). การสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย

ท

(13.11). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี ความกาวหน าของงาน :20.00%
ยน
25/11/2562 : ดําเนินการโดยรร.ประชาอุทิศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โดยดําเนินโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
:: ฝ ายการศึกษา
2563

กร
ุงเ

(13.13). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
ความกาวหน าของงาน :20.00%
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนทําเรื่องเบิก
จายคาตอบเเทนรายเดือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(13.14). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :20.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.15). การสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

25/11/2562 : ดําเนินการโดยฝายการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : ดําเนินการโดยรร.ประชาอุทิศ
โดยดําเนินโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2563

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอเเตละ
โรงเรียนทําเนื่องเบิกจายคาตอบเเทนรายเดือน

(13.16). โครงการสอนภาษาจีน

(13.17). พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.18). พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ความกาวหน าของงาน :50.00%

25/11/2562 : ดําเนินการโดยวัดดอนเมือง ใน
เดือนมกราคม 2563
ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : ดําเนินการโดยวัดเวฬุวนาราม ใน
เดือนกรกฎาคม 2563

(13.19). สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหา ความกาวหน าของงาน :20.00%
นคร
25/11/2562 : รอดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การศึกษา 2563
:: ฝ ายการศึกษา

(13.20). คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสน ความกาวหน าของงาน :20.00%
ทางทางสูอาชีพ
25/11/2562 : ดําเนินการโดยรร.ขยายโอกาส 3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โรงเรียน
:: ฝ ายการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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15

16

(02) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
สนับสนุนภูมิปัญญาผูสูงอายุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(03) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ใหความรูเรื่องการบริหารการเงิน
และการวางแผนทางการเงิน

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

1.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

16.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

18

19

(04) รอยละของผูผานการฝึกอบรม
อาชีพ สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(05) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
เผยแพรความรูความเขาใจดานพหุ
วัฒนธรรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(06) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ฝึ กอบรมเกษตรกร/ผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับสินคาเกษตร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(14.1). โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขต
ดอนเมือง(สายตรวจตูเขียว)

5.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
25/11/2562 : จัดทําคําสัง่ มอบหมายหน าที่ใหเจา
หน าที่ชุดสายตรวจพ้ น
ื ที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่
อาจกอใหเกิดอาชญากรรม ประจําเดือน
พฤศจิกายน2562 บริเวณสวนสาธารณะ สะพาน
ลอยคนเดินขาม ป ายรถโดยสารประจําทาง ฯลฯ
วันละอยางนอย2เวลา และในเวลากลางคืนอีก
1ครัง้  พรอมกับดําเนินโครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ ใหบริการกับประชาชนที่
เดินทางกลับบานในเวลากลางคืน และรายงาน
การดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
ชัน
้  พรอมภาพถาย

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

(15.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :7.00%
ของกรุงเทพมหานคร
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนเพื่อจัดกิจกรรมฯ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(16.1). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ ความกาวหน าของงาน :7.00%
ฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําเอกสารเพื่อซ้ อ
ื วัสดุในการจัดกิจกรรมฯ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(16.2). โครงการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุม ความกาวหน าของงาน :7.00%
ชน
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -ไดดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การขายสินคาราคาถูกในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เรียบรอยแลว -เตรียมดําเนินการจัดการขาย
สินคาราคาถูก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ
สํานักงานเขตดอนเมือง -ในเดือน ตุลาคม 2562
ความพึงพอใจของผูรับบริการคิดเป็ นระดับ 90.
24

(รอยละ)

(17.1). คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

2.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

16.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

ความกาวหน าของงาน :7.00%

19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -อยูระหวาง
จัดเตรียมเอกสารเพื้อจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณการเรียน
การสอน และประสานวิทยากรเพื่อเตรียมจัดกิจ
กรรม

(18.1). คาใ ชจ
 า ยในการจด
ั ง านวน
ั ส
 าํ คัญ อนุรก
ั ษ ความกาวหน าของงาน :7.00%
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันพอแหงชาติ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ประจําปี  2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ
สํานักงานเขตดอนเมือง
(19.1). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :7.00%

19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -ไดจัดการ
ประชุมครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรียบรอยแลว -จะดําเนินการจัดการประชุมครัง้ ที่
2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทําการ
ชุมชนปิ่นเจริญ 1 -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความ
พึงพอใจของผูรับบริการคิดเป็ นระดับ 94.67

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

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

าน

(10) พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม

ห

14

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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