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

2

3

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมี
การดําเนินกิจกรรมเฝ าระวังภัยและ
ยาเสพติดตามภารกิจ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่
เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไข
ปั ญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด

60.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

90.00
(ดวง)

(ดวง)

ความกาวหน าของงาน :20.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประชาสัมพันธ
และจัดทําหนังสือประสานงานผูที่เกี่ยวของ

(2.1). โครงการสํารวจ ติดตงั ้  และซอมแซมบํารุง ความกาวหน าของงาน :65.00%
รักษาไฟฟ าแสงสวาง
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รายงานการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ ตามแผน จํานวน 100
:: ฝ ายโยธา
ดวง อยูระหวางติดตัง จํานวน 27 ดวง
(3.1). กิจกรรมการติดตงั ้ ไฟฟ าและซอมแซม
บํารุงรักษาไฟฟ าแสงสวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :85.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รายงานการ
:ซอมแซมไฟฟ าสาธารณะ ตามแผน จํานวน 200
ดวง จํานวนที่ซอมแซม 435 ดวง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตประเวศ (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการซอมแซม
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขความ
เดือดรอนของประชาชน

เป าหมาย
90.00
(โครงการ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(4.1). ปรับปรุงซอยออนนุช 65 แยก 7,9,11

ความกาวหน าของงาน :12.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียม
เอกสารรายงานขอจางและจัดทํารางประกาศ

(4.2). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 ความกาวหน าของงาน :13.00%
8 แยก 14 เชื่อมซอยจัดสรรสุนทร ล็อค 17
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รายงานขอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จางพรอมกําหนดวันประกาศ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

ลําดับ

(4.3). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 ความกาวหน าของงาน :12.00%
2 แยก 12-1-1 ถึงคลองปลัดเปรียง
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารรายงานขอจางและจัดทํารางประกาศ
:: ฝ ายโยธา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.6). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองทับชางบน จากคลองประเวศบุรีรมย
ถึงถนนมอเตอรเวย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.7). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองศาลาลอยทงั ้ สองฝั่งจากถนนออนนุช
ถึงซอยออนนุช 74/3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.8). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองบานมา จากคลองประเวศบุรีรมยถึง
ถนนมอเตอรเวย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :13.00%

าน

(4.5). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย
39 แยก 6 ถึงสุดทางสามแยก

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียม
เอกสารรายงานขอจางและจัดทํารางประกาศ

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รายงานขอ
จางพรอมกําหนดวันประกาศ
ความกาวหน าของงาน :11.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอเห็นชอบ
ราคากลาง
ความกาวหน าของงาน :13.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียม
ประกาศรางประกวด
ความกาวหน าของงาน :11.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอความเห็น
ชอบราคากลาง

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :12.00%

ม

(4.4). ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย
30 แยก 23 ถึงสุดทางสามแยก

พ

(4.9). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
ความกาวหน าของงาน :11.00%
เลียบคลองจรเขขบ ฝั ่ งตะวันออกจากถนน
กาญจนาภิเษกถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั ่ ง 25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอความเห็น
ตะวันตกจากสุขาภิบาล 2 ซอย 2 ถึงสุเหราจรเข ชอบราคากลาง
ขบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ท

(4.10). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
ความกาวหน าของงาน :11.00%
เลียบคลองสองหอง จากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.
9 ถึงคลองศาลาลอย
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอความเห็น
ชอบราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

รอยละของขอมูลการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักงานเขตไดรับ
การสํารวจ จัดเก็บและจัดทําระบบ
ฐานขอมูล
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

5

(4.11). โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ความกาวหน าของงาน :10.00%
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอน (3,000,000 บาท)
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจและ
ออกแบบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(รอยละ)

(รอยละ)

(5.1). แผนเก็บกําจัดผักตบชวาเพื่อเปิ ดทาง
ความกาวหน าของงาน :20.00%
นํ้ าไหลในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ จํานวนคลองในความ
รับผิดชอบ 16 คลอง
29/11/2562 : ดําเนินการเก็บผักตบชวาบริเวณ
คลองตาเปี ย ความยาว 2,900 เมตร ไดปริมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผักตบชวา เป็ นจํานวน 3 ตัน
:: ฝ ายโยธา
(5.2). แผนทําความสะอาดทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

25/11/2562 : ดําเนินการ

(6.1). กิจกรรมการรายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : สงรายงานสํานักผังเมือง ตาม
หนังสือสํานักงานเขตประเวศ ที่ กท 7303/9665
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานการ
ใหอนุญาตกอสรางอาคาร(เชิงรายการ)
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 จํานวน 31 ราย
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ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(7.1). แผนขุดลอกคูคลองและเปิ ดทางน้ํ าไหลใน ความกาวหน าของงาน :20.00%
พื้นที่เขตประเวศ
25/11/2562 : 1) ใชแรงงานคนดําเนินการขุด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ลอกคู คลองตาเปี ย จาก คลองกระทุมแจ ถึง
:: ฝ ายโยธา
คลองสองหอง เป็ นระยะทาง 2,900 เมตร 2) ได
ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็ นจํานวนน้ํ าหนัก
ที่เก็บกําจัดได 3 ตัน
(7.2). แผนรักษาความสะอาดคู คลอง ลํารางใน
พื้นที่เขตประเวศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

55.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของสถานประกอบการที่รวม
ดําเนินการเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชน
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทําแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดําเนิน
การตรวจดานสุขลักษณะดานการภาพ ตรวจ
วิเคราะหหาสารปนเปื้ อนของจุลินทรียและสาร
เคมีในอาหารของสถานประกอบ จํานวน 30 แหง

(9.1). สํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของสถาน ความกาวหน าของงาน :20.00%
ประกอบการ
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํารวจแหลง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอมูลกําเนิดน้ํ าเสียเพื่อจัดทําฐานขอมูลใหเป็ น
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ปั จจุบัน
(10.1). เฝ าระวังภัยและปองกันยาเสพติดใน
สถานประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของการบังคับภาษี

(8.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

(11.1). โครงการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูก
สราง ปี  พ.ศ.2563 กรณีการแจงประเมินภาษี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(12.1). โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ปี  พ.ศ.2563 กรณีการบังคับภาษี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
จัดทําฐานขอมูลเขาระบบ TAXMAP
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ออกหนังสือ
เตือน
ความกาวหน าของงาน :25.00%

25/11/2562 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะพรอมทงั ้
มอบถังรองรับมูลฝอยชุมชนการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครชักลากฯ พรอมทงั ้ มอบถังเพื่อใชใน
การชักลากขยะชุมชนสามัคคีธรรม 2.มอบถัง
รองรับมูลฝอยเพื่อใชในการชักลากขยะของอาสา
สมัครชักลากมูลฝอยชุมชนออนนุช 19 ไร 3.
ตรวจสอบจุดพักขยะและมอบถังรองรับมูลฝอย
เพื่อใชในการคัดแยกขยะชุมชนกระทุมเสือปลา

15.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

25/11/2562 : 1.จัดอบรมสาธิตการผลิตปุยหมัก
จากเศษอาหารนํามาผสมกับผักตบชวาในการ
ทําความสะอาดคูคลอง ชุมชนคลองปักหลัก
พัฒนา มีเขารวมกิจกรรม 60 คน 2.สาธิตการคัด
แยกเศษอาหารนํามาเลีย
้ งเป็ ดและเลีย
้ งปลา โดย
ประสานกับตลาดนัมเบอรวันและรานคาบริเวณ
ศูนยการคานัมเบอรวันแลนด ถนนรามคําแหง 2
แขวงดอกไม 3.ผลิตน้ํ าหมักชีวภาพจากเปลือก
ผลไม โดยเศษผลไม จํานวน 10 ตัน ไดน้ํ าหมัก
ชีวภาพ 12,000 ลิตร 4.ผลิตปุยหมักจากเศษผล
ไมหมักผสมเปลือกสมและเศษผักเศษอาหาร
โดยใชเศษอาหาร 240 ตัน ไดปุยหมัก จํานวน
300 ลูกบาศกเมตร

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1.จัดทําฐาน
ขอมูลจํานวนสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต
ประเวศ 2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

รอยละของมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อ
เทียบกับปี 2560

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(13.1). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

(13.2). สงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยอินทรีย
เพื่อนํากลับมาใชประโยชน

14

25/11/2562 : 1) ดําเนินการตามแผน ใช
แรงงานคนดําเนินการขุลอกคูคลอง คลองตาเปี ย
จาก คลองกระทุมแจ ถึง คลองสองหอง ควา
มยาว 2,900 เมตร 2) ไดปริมาณวัชพืชและผัก
ตบชวา จํานวนน้ํ าหนักที่เก็บกําจัดได 3 ตัน

ท

8

ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

(แผน)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

าน

100.00
(แผน)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการจัด
ทําแผนการพัฒนาและฟ้ ื นฟูคลอง

เป าหมาย

ม

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

(รอยละ)

(14.1). สงเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :15.00%
อันตราย และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่แหลง
กําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
25/11/2562 : 1.ลงพื้นที่รณรงค แบบเคาะประตู
บาน จัดรถประชาสัมพันธเสียงตามสาย ในชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ออนนุช 40 ไร ออนนุช 19 ไร ออนนุช 14 ไร
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
และหมูบานดีวัน ถนนสายหลักเสนออนนุช 2.
สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย ณ ชุมชนคลอง
มอญ 3.ประชุมเจาหน าที่เก็บขนมูลฝอย และ
พนักงานกวาด เพื่อชแ
ี้ จงและทําความเขาใจ
นโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะ
อันตรายในพ้ น
ื ที่เขตเขตประเวศ เชน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล บริษท
ั  วัด ตลาด โรง
เรียน หางรานฯ สถานีบริการน้ํ ามัน และเครือ
ขายที่เขารวมโครงการกับสํานักงานเขตประเวศ
5.จัดกิจกรรมขยะอันตรายและสินคาอุปโภคและ
บริโภค ณ ชุมชนคลองมอญ เพื่อใหประชาชนคัด
แยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทว
ั ่ ไปอยางถูก
วิธี 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย ใน
ชุมชนคลองมอญ

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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการการพัฒนา
และปรับภูมิทัศนถนนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพตะวันออก

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(15.1). บํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(16.1). พัฒนาและปรับภูมิทัศนถนนในพ้ น
ื ที่
กลุมกรุงเทพตะวันออก (ถนนออนนุช เขต
ประเวศ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :20.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสอบราคาจัดซ้ อ
ื
ตนไมและวัสดุในการปลูกตามโครงการบํารุง
รักษาปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :10.00%
25/11/2562 : ไดรับอนุมัติโครงการจากผูอํานวย
การเขตประเวศและแตงตงั ้ คณะทํางานแลว ได
จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโดยตัดแตงตนไม
เกาะกลางและทางเทาถนนออนนุช และทาสีขอบ
ทางเทา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริเวณ
ถนนออนนุช ตัง้ แตคลองตาพุกถึงแยกประเวศ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

16

เป าหมาย

คร

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

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(17.1). โครงการสอนภาษาญี่ปุน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

(17.2). โครงการสอนภาษาอาหรับ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

คร

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

(17.3). โครงการสอนภาษาจีน

ความกาวหน าของงาน :40.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

าน

ลําดับ

(17.5). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

ความกาวหน าของงาน :40.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(17.9). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563
ความกาวหน าของงาน :45.00%

3/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โรงเรียนทงั ้ 
16 โรงเรียน ในเขตประเวศ กําลังดําเนินการใน
ขัน
้ ตอนการเตรียมการศึกษาขอมูลโครงการ เพื่อ
วางแผนในการจัดทําผลงานเพื่อการเรียนรูใน
ลําดับตอไป

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :40.00%

ท

(17.8). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต

พ

ม

(17.6). การเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ
ความกาวหน าของงาน :40.00%
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
:: ฝ ายการศึกษา
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563
(17.7). เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น ความกาวหน าของงาน :40.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
:: ฝ ายการศึกษา
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

ห

(17.4). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ ความกาวหน าของงาน :40.00%
รักษาความปลอดภัยทรัพยสินใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
:: ฝ ายการศึกษา
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

(17.10). โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :40.00%

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

(17.11). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ ความกาวหน าของงาน :40.00%
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
:: ฝ ายการศึกษา
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563
(17.12). จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน ความกาวหน าของงาน :40.00%
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
:: ฝ ายการศึกษา
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563
(17.13). พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

ความกาวหน าของงาน :40.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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18

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครผานมาตรฐานวิชา
ชีพ
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(18.1). การประชุมครู

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

(19.1). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

ลําดับ

ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

าน

(19.2). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา ความกาวหน าของงาน :40.00%
พุทธศาสนาวันอาทิตย
ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
:: ฝ ายการศึกษา
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563
(19.3). พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูก ความกาวหน าของงาน :40.00%
เสือกรุงเทพมหานคร
ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
:: ฝ ายการศึกษา
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563
ไดรับเงินประจํางวด ที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2
563 ตามหนังสือกองวิเคราะหงบประมาณ ที่ กท
1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง
หนวยงานตางๆ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
ครัง้ ที่ 6 งบประมาณรายจายประจําปี  2563

กร
ุงเ

ท

พ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :40.00%

ห

(19.4). พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร

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

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21

ประชาชนมีความเชื่อมน
ั ่ ในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(20.1). เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ ความกาวหน าของงาน :20.00%
การเกิดอาชญากรรม
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอโครงการบูรณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
าการการดําเนินงานปองกันการเกิดอาชญากรรม
:: ฝ ายเทศกิจ
ไดจัดเจาหน าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพ้ น
ื ที่
เฝ าระวังเป็ นพิเศษที่สุมเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ แบงเป็ น 2 ประ
เภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม
มีจํานวน 5 จุด 1.1 อาคารรางในซอยพัฒนาการ
69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนน
ศรีนครินทร 1.3 ซอยออนนุช 66 แยก 19-16 1.
4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5
สะพานลอยคนเดินขามหน าหางสรรพสินคาซี
คอนสแควร ถนนศรีนครินทร 2. ประเภทความ
ปลอดภัยจากถนน มีจํานวน 11 จุด 2.1 หน า
โรงเรียนวัดตะกลํ่า ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่
22 2.2 หน าโรงเรียนอยูเป็ นสุขอนุสรณ ซอยสุภา
พงษ ถนนศรีนครินทร 2.3 หน าโรงเรียนงามมา
นะ ถนนออนนุช 2.4 หน าโรงเรียนสุวิทยเสรี
อนุสรณ ถนนออนนุช ซอย 70/1 2.5 หน า
โรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6
หน าโรงเรียนสุเหราบึงหนองบอน 2.7 หน า
โรงเรียนสุเหราทับชาง ถนนคูขนานมอเตอรเวย
2.8 หน าโรงเรียนสุเหราบานมา ถนนคูขนาน
มอเตอรเวย 2.9 หน าโรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา
ถนนออนนุช 2.10 หน าโรงเรียนแกนทองอุป
ถัมภ ซอยศรีนครินทร 49 รวมทงั ้ หมด 16 จุด
1. สํารวจตรวจสอบและติดตงั ้ พรอมซอมแซม
กลอง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจ
สอบสภาพใหพรอมใชงาน เรียบรอยครบทุกจุด 2
. ตรวจตราไฟฟ าสองสวางบริเวณจุดเสี่ยงภัย
บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ าใชงานไดทุกดวง
3. การติดปายประชาสัมพันธปองกันอาชญากร
รม จํานวน 5 จุด ครบถวนและเรียบรอยทุกจุด
4. การเฝ าระวังความปลอดภัยทางถนนและบน
ทางเทา โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
(School Care) จํานวน 11 จุด เจาหน าที่ปฏิบัติ
งาน 22 คน ชวงระหวางเวลา 06.30น.-08.00น.
และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน าที่เฉพาะ
วันทําการ จํานวน 396 ครัง้  5. การเฝ าระวัง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนตามโครงการกลับบานปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ จํานวน 5 ราย เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ 6.
การดําเนินการเฝ าระวังและตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ภัย (การตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
) จํานวน 5 จุด ตรวจวันละ 2 ครัง้ /วัน/จุด รวม
จํานวน 450 ครัง้  7. การดูแลตัดตนไมใหสวย
งาม ไมรก หรือเป็ นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัย
บริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยูระหวางประสาน
ฝ ายรักษฯดําเนินการแกไข 8. กวดขันไมใหมีการ
จอดรถหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนตหรือลอ
เลื่อนบนทางเทา จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจ
สอบหากพบกระทําผิดใหดําเนินการตามอํานาจ
หน าที่ 9. ทําความสะอาดบริเวณสะพานลอยคน
เดินขามหน าหางสรรพสินคาซีคอน สแควร ได
ประสานฝายรักษาฯใหดําเนินการลางทําความ
สะอาดจุดดังกลาว

คร

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ผลการดําเนิ น
งาน

22

จํานวนครัง้ ในการออกตรวจพ้ น
ื ที่
เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(ครัง้ )

(21.1). โครงการประชาชนมีความเชื่อมน
ั ่ ในชีวิต ความกาวหน าของงาน :20.00%
และทรัพยสิน
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โครงการนี้
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดําเนินงาน
:: ฝ ายเทศกิจ
ป องกัน การเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ
สนองตอบนโยบายของผูบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร ดานความปลอดภัย และทําให
ประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตมีความเชื่อมน
ั ่ ในชีวิตและ
ทรัพยสิน และจะดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ น
ื ที่ดังกลาวในชวงประมาณ
เดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็ นรอยละ 85

กร
ุงเ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ท

พ

ม

20

เป าหมาย

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(ครัง้ )

(22.1). รักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :20.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขต
ประเวศ ไดดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1.
ไดดําเนินการจัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจจุด
เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตงั ้ ตู
เขียว จํานวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารรางซอย
พัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรม
โนโวเทล ถนนศรีนครินทร 1.3 ซอยออนนุช 66
แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62
1.5 สะพานลอยคนเดินขามหน าหางสรรพสินคาซี
คอน สแควร ถนนศรีนครินทร โดยเขาตรวจวัน
ละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมทงั ้ สน
ิ้  450 ครัง้
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(รอยละ)

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดใน
การจอดรถยนต รถจักรยานยนต
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา
ลดลง

5.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

รอยละความสําเร็จในการจัดระเบียบ
ป ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ
ป ายฯ จําแนกรายเขต

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(23.1). การจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยในพ้ น
ื ที่
เขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

24

โครงการ/กิจกรรม

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขต
ประเวศ ไดดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1.
ดําเนินการตามโครงการจัดเจาหน าที่ออกตรวจ
สอบและจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยจุดผอนผัน
ในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจ
สอบและจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย จํานวน 3
ครัง้ /วัน/จุด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานว
น 30 วัน จุดผอนผัน 3 จุด รวมจํานวนครัง้ ที่
ตรวจ 270 ครัง้

(24.1). กวดขันรถยนตและรถจักรยานยนต จอด ความกาวหน าของงาน :20.00%
หรือขับขี่บนทางเทา
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- จัดเจา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หน าที่เทศกิจที่ไดรับคําสัง่ มอบหมายใหปฏิบัติ
:: ฝ ายเทศกิจ
หน าที่เขาตรวจจุดกวดขันไมจอดรถและขับรถ
บนทางเทาและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต
รับจางไมใหจอดรถกีดขวางบนทางเทา ทาง
สัญจรและขอความรวมมือใหชวยสอดสองดูแล
ความเป็ นระเบียบเรียบรอยพรอมดําเนินกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขตโดยการแจกใบ
ปลิว แผนพับ ประกาศหรือใชรถยนตเคลื่อนที่
เครื่องขยายเสียงและใหความรูขอกฎหมายแก
ประชาชนทว
ั ่ ไปเพื่อปลูกจิตในสํานึกในการกระ
ทําผิดในการจอดรถยนตและรถจักรยานยนตบน
ทางเทาลดลงและดําเนินการกวดขัน จับกุมผู
ฝ าฝื นจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษา
ความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
2535 มาตรา 17 (2) จํานวน........ราย เปรียบ
เทียบปรับเป็ นเงิน............บาท.......ตาม
กฎหมายโดยเครงครัดเป็ นประจําทุกวันและ
รายงานหัวหน าหนวยงานและรายงานสํานักเทศ
กิจทราบ - พบวามี / ไมมี จํานวนเรื่องรองเรียนผู
กระทําผิดในการจอดรถยนต รถจักรยานยนต
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทาประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 จํานวน.........เรื่อง
(25.1). ถนนปลอดปายโฆษณาผิดกฎหมาย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

27/11/2562 : อยูระหวางขไั ้ ดจัดเจาหน าที่เทศ
กิจปฏิบัติงานตามคําสัง่ มอบหมายเจาหน าที่ออก
ปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดําเนิน
การกรณีมีการติดตงั ้ ปายโฆษณาผิดกฎหมายในที่
สาธารณะในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ ไดแก ถนนสาย
หลัก สายรอง และซอยแยกตาง ๆ จํานวน 8
เสนทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร 2. ถนนออน
นุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนน
สุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคําแหง 2 6. ถนนคู
ขนานกาญจนาภิเษก 7.ถนนคูขนานมอเตอรเวย
กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8.ถนนพัฒนาการตัดใหม และ
ไดจับกุมผูฝาฝื นกระทําความผิดตามพระราช
บัญญัติรักษาความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 จํานวน.........ราย เปรียบ
เทียบปรับเป็ นเงิน...................บาท นตอน...

รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการมีจุดกวดขันทงิ้  จับ-ปรับ
ในที่สาธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27

28

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(ภูมิปัญญา)

50.00
(รอยละ)

(26.1). ตรวจจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ ผูทงิ้ ขยะใน ความกาวหน าของงาน :20.00%
ที่สาธารณะของสํานักงานเขต
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประจําเดือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2562 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขต
:: ฝ ายเทศกิจ
ประเวศ ไดดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 1. สรุป
ผลการปฏิบัติงานประจําจุดกวดขันทงิ้ -จับปรับ
ตามโครงการฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
ชวงเวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน ดังนี้
1.1 วากลาวตักเตือน จํานวน - ราย 1.2 จับกุม
ดําเนินคดี จํานวน - ราย 1.3 ปรับเป็ นเงิน จํานว
น - บาท - จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธใน
พื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิว
แผนพับ ประกาศ ใชรถยนตเคลื่อนที่ เครื่อง
ขยายเสียงใหความรูขอกฎหมายแกประชาชน
ทัว
่ ไปและที่สัญจรไปมาไดรับทราบและปลูกจิต
สํานึกในการรักษาความสะอาดไมทงิ้ ขยะ สิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย นํ้ าโสโครกลงบนถนน ทาง
นํ้ าและในที่สาธารณะ จํานวน 2 ครัง้  ดังนี้ 1.1.1
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา
10.00 น. บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนออนนุช 1.
1.2 ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕62
เวลา 10.00 น. บริเวณหน าหางสรรพสินคา ซี
คอนสแควร ถนนศรีนครินทร

กร
ุงเ

26

ท

พ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
บังคับการตามมาตรการและกวดขัน
การจัดระเบียบหาบเรแผงลอย

เป าหมาย

ห

23

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(ภูมิปัญญา)

(รอยละ)

(27.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :20.00%
ของกรุงเทพมหานคร
28/11/2562 : ประชุมเตรียมความพรอมในการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมและประสานชมรมผูสูงอายุและ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เจาของภูมิปัญญาในพ้ น
ื ที่เขตเขารวมกิจกรรม
(28.1). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต
มัน
่ คง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :15.00%

28/11/2562 : จัดทําแผนการจัดกิจกรรมและ
ประสานกลุมเป าหมายเพื่อเขารวมกิจกรรม
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30

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ
สามารถนําความรูไปใชประกอบ
อาชีพหรือสรางรายไดเสริม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ ในวันสําคัญ
ตาง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(29.1). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

28/11/2562 : สํารวจความตองการของแตละ
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนในการฝึกวิชาชีพ

(30.1). โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน ความกาวหน าของงาน :20.00%
วัฒนธรรมประเพณีไทย
28/11/2562 : จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแขง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เรือ ณ วัดกระทุมเสือปลา วันอาทิตยที่ 24
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
พฤศจิกายน 2562
(30.2). โครงการสงเสริมและสืบสานภูมิปัญญา
ดานอาชีพเขตประเวศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

5.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

3.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

32

33

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนการปลูกตนไมยืนตนในพ้ น
ื ที่
เขตที่ไดรับการพัฒนาจากกิจกรรม
ของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(31.1). โครงการสภาสงเสริมกจิการสภาเด็กและ ความกาวหน าของงาน :15.00%
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
28/11/2562 :-สํารวจเสนทางของภูมิปัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑชุมชน เพื่อนําเด็กและเยาวชนไป
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ศึกษาเรียนรู - ดําเนินการเบิกจายคาตอยแทน
อาสาสมัคร ประจําเดือนตุลาคม 2562 จํานวน
7,200 บาท ประกันสังคม 360 บาท รวม 7,560
บาท
(32.1). โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

75.00
(ตน)

(ตน)

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 33 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/11/2562 : ประสานกลุมเป าหมายและจัด
ทําแผนการจัดกิจกรรม

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

- จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
ของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร (ผลผลิต) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม (ผลลัพธ)

28/11/2562 : จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาทอง
ถิ่นเขตประเวศ "ปั ่ นวันเดียวเที่ยวประเวศ" (รอบ
ที่ 1)วันอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เยี่ยม
ชมผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปัญญา วัดและมัสยิดใน
พื้นที่เขตประเวศ

ห

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ม

31

คร

29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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