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

1

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี
(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

28/11/2562 :ตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 32 ราน

(2.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการ

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

(2.2). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของอาคารบานเรือนและสถานประกอบการ

28/11/2562 : สํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 15 แหง

าน

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตลาดพราว (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

ความกาวหน าของงาน :0.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตลาด
พราว

8

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี รอยละ 100 - รอยละ
ของการบังคับภาษี รอยละ 100
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(4.1). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%
11/28/2019 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการแจง
ผูที่เกี่ยวของทราบ

(6.1). การลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตให ความกาวหน าของงาน :15.00%
มีการกอสรางอาคารและตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(6.2). กิจกรรมการนํ าระบบสารสนเทศ (GIS)
มาใชในการบริหารจัดการในการควบคุมและ
ป องกันโรคไขเลือดออก

100.00
(รอยละ)

11/28/2019 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชาสัมพันธ
กลุมเป าหมายทราบ รวมกิจกรรม

(5.1). การสงเสริมและสนับสนุนการออกบานเลข ความกาวหน าของงาน :15.00%
ที่ ลงสูการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน
2/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ลงเลขหมายประจําบานใหตรงกับตําแหนงอาคาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตามใบอนุญาตกอสรางในระบบคอมพิวเตอรและ
:: ฝ ายทะเบียน
กําหนดเลขที่บานและรหัสประจําบานโดย
ทําเอกสารสรุปรายงานสงสํานักผังเมืองทุกเดือน
การลงเลขหมายประจําบานใหตรงกับตําแหนงฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 34 เลข
หมาย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(ครัง้ ตอปี)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

9

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10.00
(ครัง้ ตอปี)

(3.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน

(ครัง้ /ปี )

พ

5

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.00
(ครัง้ /ปี )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ท

4

ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยว
กับการเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

ความกาวหน าของงาน :15.00%

28/11/2562 : ควบคุมและปองกันโรคไขเลือด
ออก 26 แหง

(7.1). แผนปองกันและแกไขปัญหาน้ํ าทวมพ้ น
ื ที่ ความกาวหน าของงาน :15.00%
เขตลาดพราว ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

3

(2.3). กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ความกาวหน าของงาน :20.00%
ที่ดี สะอาดปลอดภัย
28/11/2562 :ตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รําคาญ จํานวน 46 เรื่อง
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(รอยละ)

(7.2). การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงอันตรายและจัด
ความกาวหน าของงาน :15.00%
ทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไข
ปั ญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

100.00
(โครงการ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(โครงการ)

(8.1). โครงการคลองสวย นํ้ าใส ไหลสะดวก
คลองเสือนอย เขตลาดพราว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(9.1). เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

30/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ดําเนินการ
ลงขอมูลในโปรแกรมระบบ taxmap และ
ประกาศบัญชีรายการหองชุด จํานวน 11,912
กรรมสิทธิ ์

(10.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดซ้ อ
ื วัสดุ
อุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม

1/5

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.1 จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธการจัดเก็บ
มูลฝอยเพื่อแกไขปัญหาการจัดเก็บ
มูลฝอยเพื่อแกไขปัญหาการลักลอบ
ทิง้ มูลฝอยที่วางริมทาง

เป าหมาย
24.00
(จํานวนครัง้ )

ผลการดําเนิ น
งาน
(จํานวนครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม
(11.1). แผนงานการเฝ าระวังตอการเกิด
อาชญากรรมพ้ น
ื ที่เขตลาดพราว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.2). แผนงานการกวดขันผูทําการคาในจุด
กวดขันพิเศษ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

14

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97
ตันตอวัน
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.2 รอยละปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2
560(993 ตัน/ปี )

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจจุด
กวดขันพิเศษในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน มอบหมายเจาหน าที่ตรวจจุดกวดขัน
พิเศษ ดําเนินการตรวจตามแผน ผลการดําเนิน
การเดือน ต.ค.-พ.ย.62 ไมพบผูกระทําผิดแต
อยางใด

(12.1). โครงการพัฒนาทําความสะอาด จัดเก็บ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สิ่งของเหลือใชและแกไขจุดลักลอบทงิ้ มูลฝอยริม
ทาง
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเขาพัฒนา
ทําความสะอาด จัดเก็บสิ่งของเหลือใชและแกไข
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จุดลักลอบทงิ้ มูลฝอยริมทางในหมูบานเฟรนชิฟ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
หมูบานเสนาฯโครงการ1 ซอยลาดปลาเคา24และ
หมูบานอยูเจริญ 3
(13.1). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

15.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :30.00%

ความกาวหน าของงาน :10.00%

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดซ้ อ
ื วัสดุตาม
โครงการ

(14.1). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :10.00%
ชน
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดซ้ อ
ื วัสดุ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อุปกรณในการชักลากมูลฝอยและตงั ้ ฎีกาเบิกจาย
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
คาตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.2 รอยละของจุดลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางริมทางไดรับการจัดการ
แกไข

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ สํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงในพ้ น
ื ที่
รับผิดชอบ จัดทําโครงการแผนงานเสนออนุมัติ
มอบหมายเจาหน าที่ตรวจตามแผนที่กําหนด
เดือน ต.ค.,พ.ย. 62 ติดตามรายงานผล

ห

12

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :30.00%

คร

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

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

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(15.1). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(15.2). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

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

(15.4). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(15.5). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

คร

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว
ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว

าน

ลําดับ

(15.6). คาใชจายในการสัมมนาประธาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ไดรับอนุมัติ
โครงการแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(15.8). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว
ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว

(15.9). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของ ความกาวหน าของงาน :10.00%
เด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
กนิษฐาธิราชเจา กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการแลว
สยามบรมราชกุมารี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว

(15.11). คาใชจายโครงการจางยามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยทรัพยสินให
แกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :25.00%

พ

(15.10). คาใชจายในการประชุมครู

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการ

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ท

(15.12). คาใชจายในการสอนภาษาจีน

(15.13). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ม

(15.7). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต

(15.14). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(15.15). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี ความกาวหน าของงาน :10.00%
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการแลว
:: ฝ ายการศึกษา
(15.16). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ความกาวหน าของงาน :15.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว

(15.17). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าได ความกาวหน าของงาน :10.00%
ปลอดภัย
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรบอนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการแลว
:: ฝ ายการศึกษา
(15.18). คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ทางสูอาชีพ
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการแลว
:: ฝ ายการศึกษา
(15.19). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
โครงการแลว

(15.20). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับอนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการแลว
:: ฝ ายการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
-จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายใน
กําหนด คาเป าหมาย 2 เดือน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 -จัด
ทํางบการเงินครบถวนถูกตอง คา
เป าหมาย ไมมีขอทักทวงจากกอง
บัญชี สนค.
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

2.00
(เดือน)

(เดือน)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

2.00
(เดือน)

(เดือน)

0.00
(100)

(100)

(19.1). โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าสอง
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย

ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
สนับสนุนผูสูงอายุรอย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(19.2). โครงการเทศกิจอาสาชวยแกปัญหา
จราจรพานองขามถนน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(20.1). โครงการบูรณาการการดําเนินงาน
ป องกันการกออาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
21

(17.1). การจัดทํางบการเงินและการจัด
ทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปี  2562
ของหนวยงาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(21.1). ศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(21.2). จางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(21.3). สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานดาน
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(21.4). การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

23

ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
พัฒนาอาชีพเสริมรายได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
สนับสนุนเยาวชน

100.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(22.1). รูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/11/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :15.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :30.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจ
โรงเรียนที่จะจัดเจาหน าที่อาสาจราจร จัดทําโครง
การ/แผนงาน และคําสัง่ มอบหมายเจาหน าที่
อํานวยความสะดวกการจราจร เดือนพฤศจิกายน
2562
ความกาวหน าของงาน :30.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการแผนงาน
ดําเนินการตามแผนฯ จัดเจาหน าที่เทศกิจออก
ตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ จํานวน 6 จุด ทุกวัน
เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติทุกจุด
ความกาวหน าของงาน :10.00%

16/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกคาใชจาย
ในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

16/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกคาใชจาย
สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส เดือน
ตุลาคม 2562
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจายเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุม
ชน ประจําเดือนตุลาคม 2561 เป็ นเงิน 107,772
บาท จํานวน 17 ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กร
ุงเ

22

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(เดือน)

โครงการ/กิจกรรม

าน

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
-จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายใน
กําหนด คาเป าหมาย 2 เดือน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 -จัด
ทํางบการเงินครบถวนถูกตอง คา
เป าหมาย ไมมีขอทักทวงจากกอง
บัญชี สนค.

ผลการดําเนิ น
งาน

2.00
(เดือน)

ห

18

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ม

17

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
-จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายใน
กําหนด คาเป าหมาย 2 เดือน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 -จัด
ทํางบการเงินครบถวนถูกตอง คา
เป าหมาย ไมมีขอทักทวงจากกอง
บัญชี สนค.

พ

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

(23.1). จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

16/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
ประจํางวด

(23.2). สงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

16/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
ประจํางวด

(23.3). สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

24

25

ระดับความสําเร็จในการจัดงานวัน
สําคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จในการถายทอด
ความรูทางการเกษตร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(24.1). จัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(25.1). ดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

16/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกคาใชจาย
ในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
เดือนตุลาคม 2562
ความกาวหน าของงาน :10.00%

16/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
ประจํางวด
ความกาวหน าของงาน :10.00%
16/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
ประจํางวด

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 25 ตัวชว
ี้ ัด //

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

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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