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

ปี  2563 ๑๔. รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร และตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2563 ๕. รอยละของจํานวนคลอง
ที่ถูกฟ้ ื นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ
เพื่อเป็ นแกมลิงธรรมชาติและมี
ระบบระบายน้ํ าที่ดีข้ น
ึ
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(2.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่อนุญาตใหกอสรางอาคารและตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

3

(1.1). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ท

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

60.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

2

ปี  2563 ๔. รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ

เป าหมาย

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตบางพลัด (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :20.00%
29/11/2562 : เสนอโครงการ รับสมัครอาสา
สมัครฯ รายใหม จัดประชุมเจาหน าที่ และผู
เกี่ยวของเกี่ยวกับการเตรียมการจัดกิจกรรมที่ 1
ความกาวหน าของงาน :20.00%
26/11/2562 : กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
ของอาคารที่อนุญาตใหกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานประจําเดือน พ.ย. 62 มีผูขออนุญาต
กอสรางอาคาร 14 ราย

(2.2). กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่ ความกาวหน าของงาน :20.00%
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
3/12/2562 :ฝ ายทะเบียนไดดําเนินการออกตรวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สอบบานที่มีการขอออกเลขรหัสประจําบาน และ
:: ฝ ายทะเบียน
ลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จํานว
น 5 จุด ครบถวนเรียบรอย
(3.1). แผนการทําความสะอาดทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

26/11/2562 : แผนการทําความสะอาดทอระบาย
นํ้ า 1. คณะกรรมการจัดทําราคากลาง/รูปแบบ
รายการ 2. เตรียมเอกสารรายงานขอจางและจัด
ทําเอกสารประกาศประกวดราคา

(3.2). โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.
ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จาก
คลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
1/7

ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า ค.
ส.ล. ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน
จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
ณ วันที่ 18 พ.ย. 62 1. กลุมงานโครงการจัด
มูล
วันท่ี 12-12-2019
ทําเอกสารเพื่อขออนุมัตขิเงิอน
งบณประมาณ
2. คณะ
กรรมการจัดทําราคากลาง/รูปแบบรายการ

5

ปี  2563 ๖. - รอยละของชุมชนที่มี
กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
ครบ ๔ กิจกรรม - จํานวนผูปวยดวย
โรคไขเลือดออกลดลงจากฐานปี
๒๕๖๒

(4.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2563 ๗. รอยละความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวมราย
ชื่อสถานประกอบการที่กอใหเกิดน้ํ าเสีย เพื่อสง
สํานักอนามัย
ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...-สํารวจและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย -มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธในชุมชน เชน การจัดนิทรรศการ
เผยแพรเอกสาร การประชุมในชุมชน และการ
รณรงคประชาสัมพันธโดยเน นการมีสวนรวมของ
ชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไม
ใหเป็ นแหลงแพรโรค -ดําเนินการควบคุมโรค
ภายใน 24 ชัว
่ โมง ภายหลังไดรับการแจงขาว
โดยประกาศแจงเตือนประชาชนใหทราบวามีโรค
ไขเลือดออกระบาดในชุมชน พรอมทงั ้ แนะนํ าวิธี
การปองกันตนเองและครอบครัวไมใหยุงลายกัด
ชวยกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ในกลุมเป า
หมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด 2.
โรงเรียนในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดใน
พื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน
5.บานพักคนงานกอสราง 6.พ้ น
ื ที่รกรางวางเปลา
ในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด

(6.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร
ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :30.00%

(5.1). ป องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ท
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

6

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

(ฐานขอมูล)

โครงการ/กิจกรรม

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(ฐานขอมูล)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2563 ๑. ความสําเร็จในการจัด
ทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพ
มหานคร

เป าหมาย

ห

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

2/7

ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -จัดทําแผน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (คาอาหารทําการ
นอกเวลา) -ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(คาอาหารทําการนอกเวลา)
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ปี  2563 ๒. การลดและการคัดแยก
มูลฝอยที่แหลงกําเนิด ๒.๑ รอยละ
ของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
(๒,๔๑๙.๙๗ ตันตอวัน) (ผลผลิต)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2563 ๒.๒ รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓
ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(8.1). โครงการติดตามเรงรัดการบังคับภาษี
สํานักงานเขตบางพลัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(9.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :30.00%

คร

ปี  2563 ๑๗.๒ รอยละของการบังคับ
ภาษี

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

าน

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(7.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางในพ้ น
ื ที่สํานักงานเขตบางพลัด

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

8

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2563 ๑๗.๑ รอยละความสําเร็จ
ของการแจงประเมินภาษี

เป าหมาย

ท

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํานักงานเขต
บางพลัด ไดสํารวจจํานวนผูเสียภาษี เพื่อติด
ประกาศใหประชาชนทราบ
ความกาวหน าของงาน :5.00%
28/11/2562 : การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง จะเกิดลูกหนี้หลังจากเดือนเมษายน ของปี
2563
ความกาวหน าของงาน :10.00%
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โดยงบ
ประมาณใหมอยูระหวางการดําเนินการจัดซ้ อ
ื 
และไดดําเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก
3R ณ ชุมชนคลองสวนพริก โดยใหความรูสง
เสริมการคัดแยกขยะ สงเสริมการแยกใบไมเศษ
อาหารหมักปุย เคาะประตูบานแนะนํ าการคัดแยก
ขยะ รณรงคการลดโฟม ลดใชถุพลาสติก

(10.1). โครงการรณรงคคัดแยกมูลฝอยอันตราย ความกาวหน าของงาน :10.00%
จากอาคาร บานพักอาศัยและชุมชน
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขัน
้ ตอน...การประชาสัมพันธ และรวบรวมขยะ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
อันตราย ไดปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอด
ไฟ 82 กก. - ถานไฟฉาย/แบตตารี่ 50 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 378 กก. - ซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา 800 กก. รวม 1,310 กก.
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ปี  2563 ๙. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(11.1). โครงการสํารวจรวบรวมพ้ น
ื ที่สีเขียวตาม ความกาวหน าของงาน :10.00%
นิยามของฐานขอมูลและระบบติดตามประเมิน
ผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
20/11/2562 : สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวตามคําจํากัด
ความในแผนแมบท พื้นที่สีเขียวของ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร 9 ประเภท และจากการสํารวจ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
เพิ่มเติมพบพ้ ัน
ื ที่สีเขียว จํานวน 3 จุดดังนี้ 1.ที่
วางซอยจรัญฯ46ติดทิวริเวอรเพลส จํานวน
ขนาดพ้ น
ื ที่ :ไร:4 งาน:3 วา:23.00 2.ที่วางซอย
พระปิ่ นเกลา2 ขนาดพ้ น
ื ที่ ไร:0 งาน:2 วา:32.00
3.ที่วางแยกบางพลัด(ฝั ่ งเต็นทบุญสง) ขนาดพ้ น
ื
ที่ :ไร:1 งาน:2 วา:25.00 4.ที่วางซอยจรัญฯ 71
ขนาดพ้ น
ื ที่ :ไร:1 งาน:3 วา:96.00 5.ที่วางริม
คลองเตาอิฐ(ฝั ่ งซอยจรัญฯ89) ขนาดพ้ น
ื ที่ :ไร:1
งาน:3 วา:92.00 6.ที่วางซอยจรัญฯ84/1 ขนาด
พื้นที่ :ไร:1 งาน:0 วา:21.00

ม
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(12.1). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

พ

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการ
ปี  2563 ๑๒. ผลสัมฤทธิท
เรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่กําหนด

ท

12

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

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

(12.3). คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
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ความกาวหน าของงาน :10.00%

20/11/2562 : อยูระหวางรางขอมูลโครงการ
ดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
20/11/2562 : ดําเนินการสอนเสริมแบบเขมให
กับนักเรียนระดับชน
ั ้ ป.6และม.3 ในวันธรรมดา
ชวงเชาและวันเสาร
ความกาวหน าของงาน :10.00%
20/11/2562 : อยูระหวางรางโครงการเขต
เตรียมนําเสนอผูบริหารเขตอนุมัติโครงการ
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13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ปี  2563 ๑๖. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ผานการอบรม

เป าหมาย
4.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม
(13.1). โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานงบประมาณ การเบิกจายเงินและการพัสดุ

(ระดับ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(รอยละ)

กร
ุงเ

15

ปี  2563 ๘. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการออกตรวจจุด
กวดขันทงิ้ จับ-ปรับของสํานักงาน
เขต
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

25/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1. จัดทําโครงการฯ และเสนอ
ขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 2.
เชิญวิทยากรจากสํานักงบประมาณ (วันที่ 2
ตุลาคม 2562) 3. จัดเตรียมเอกสารขอมูล
ประกอบการอบรม (1 - 3 ตุลาคม 2562) 4.
จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม
ชัน
้  7 สํานักงานเขตบางพลัด 5. จัดทํารายงาน
ผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2
562)

(14.1). แผนการติดตงั ้ ไฟฟ าและซอมแซมไฟฟ า ความกาวหน าของงาน :15.00%
แสงสวางในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
29/11/2562 :แผนการติดตงั ้ ไฟฟ าและซอมแซม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด ประเดือน
:: ฝ ายโยธา
พฤศจิกายน 2562 ไดจํานวน 45 ดวง

พ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

100.00
(รอยละ)

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2563 ๓. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการ
ลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม

ห

าน

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

4.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(14.2). โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ทรัพยสินของประชาชน
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยและ
:: ฝ ายเทศกิจ
จุุดติดตงั ้ ตูเขียว เป็ นประจําทุกวัน ๆ ละ ๓ ครัง้ 
เชา เย็น และ กลางคืน เพื่อดูแลความปลอดภัย
ใหแกประชาชน และจัดเจาหน าที่สายตรวจ
จักรยานยนต ออกตรวจตามตรอก ซอย และ
ชุมชนตาง ๆ หากพบปัญหาจะประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข

(15.1). โครงการตรวจจุดกวดขัน จับ - ปรับผูทงิ้ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ขยะ
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เทศกิจ ๒ นาย ประจําจุดจับปรับผูทงิ้ ขยะบริเวณ
:: ฝ ายเทศกิจ
หน าหางพาตาปิ่นเกลา เป็ นประจําทุกวัน ตัง้ แต
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อประชาสัมพันธใหผู
ที่สัญจรไปมา ไมทงิ้ ขยะลงในที่สาธารณะ
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18

19

20

3.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

5.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2563 ๑๑. รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมที่ไดรับความรูเรื่องการ
บริหารการเงิน มีการวางแผนทาง
การเงิน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2563 ๑๓. จํานวนชองทางการ
เผยแพรความรูความเขาใจดานพหุ
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอยาง
หลากหลายชองทาง

(17.1). กิจกรรมถายทอดและเผยแพรภูมิปัญญา ความกาวหน าของงาน :10.00%
จากปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุ
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่นเพิ่มเติม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

าน

ปี  2563 ๑๐.๒ จํานวนครัง้ ในการ
ถายทอดและเผยแพรภูมิปัญญาจาก
ปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุที่เพิ่ม
ขึ้นใหม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2563 ๑๕. รอยละของสํานักงาน
เขตมีการจัดเวทีใหภาคประชาชน
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
พื้นที่กําหนดนโยบายการพัฒนาเขต
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(16.1). โครงการคาใชจายโครงการศูนยประสาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
งานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่นเพิ่มเติม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

คร

(ภูมิปัญญา)

2.00
(ชองทาง)

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

3.00
(ภูมิปัญญา)

โครงการ/กิจกรรม

(18.1). โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บคน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กําหนดกลุม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เป าหมายและประสานงานเพื่อจัดกิจกรรม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ม

17

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2563 ๑๐.๑ จํานวนภูมิปัญญาจาก
ปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

ท

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(ชองทาง)

กร
ุงเ

ลําดับ

(รอยละ)

(19.1). โโครงการคาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :10.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประชุมคณะ
กรรมการ จัดกิจกรรมวันพอ วันที่ 15 พ.ย. 62
มอบหมายภารกิจฝายตาง ๆ จัดทําหนังสือเชิญ
รวมกิจกรรม

(20.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ ความกาวหน าของงาน :15.00%
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทํารายงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สรุปคาใชจายตามโครงการคาใชจายในการสง
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เสริมกิจการ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร และเบิกเจาหน าที่ปฏิบัติงาน เดือน ต.ค.62

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 20 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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