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

(เชิงยุทธ 1 ) จํานวนครัง้ ในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

1.00
(ครัง้ /เดือน)

100.000
(ครัง้ /เดือน)

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการสงเสริมดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1.โครงการรักษาความสงบและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน (สายตรวจตูเขียว) (จุดเสี่ยงภัยเพื่อการเกิด
อาชญากรรม) 11 เจาหน าที่เทศกิจออกปฏิบัติ
หน าที่ตรวจตูเขียว วันละ 2 ครัง้ /วัน/จุด รวม
682 ครัง เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ เฉลี่ยรอยละ 85.
00 2.โครงการเทศกิจอาสาจราจรพานองขาม
ถนน (จุดเสี่ยงภัยตอความปลอดภัยทางถนน)
หน าโรงเรียน 8 แหง เจาหน าที่เทศกิจปฏิบติ
หน าที่อํานวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยใหกับนักเรียน ผูปกครองและผูใชรถใช
ถนน วันละ 2 ครัง้ /วัน/จุด เฉลี่ยรอยละ 83.33
3.โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ (จุด
เสี่ยงตอความปลอดภัยในพ้ น
ื ที่เปลี่ยว) 1 เสน
ทาง วันละ 1 ครัง้  ประชาสัมพันธโครงการ จํานว
น 186 ราย ผูใชบริการทงั ้ หมด 8 ราย เฉลี่ยรอย
ละ 87.50

าน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.2). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/8/2562 : จัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
โลกและคืนเงินยืมเรียบรอย ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

พ

(1.3). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน

ห

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตจอมทอง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/8/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

ท

(1.4). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(1.5). โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(1.6). สํารอง 5

ความกาวหน าของงาน :85.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: -

31/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(1.7). โครงการการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางานของสํานักงาน
เขตจอมทอง (กิจกรรมการสงเสริมความปลอด
ภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(1.8). โครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรของ
สํานักงานเขตจอมทอง (กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพประจําปี  2561)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%
23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว จัดสงรายงานผลดําเนินงานให
สํานักอนามัย
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4

5

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การสํารวจจัดทําฐานขอมูลการ
1.00
ประเมินพ้ น
ื ที่เสี่ยงตออาชญกรรม
(แผนการติดตงั ้
และจัดทําแผนการติดตงั ้  / ซอมแซม /ซอมแซมไฟฟ า
ไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไขปัญหาใน
แสงสวาง)
พื้นที่เสี่ยงฯ
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด

100.00
(รอยละ)

(3.1). กิจกรรมการแจงขอมูลการใชประโยชนที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ดิน และการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการขอ
อนุญาตกอสราง
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รวบรวมขอมูลรายงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําเดือน จํานวนอาคารที่มีการออกเลขรหัส
:: ฝ ายโยธา
ประจําบาน และกําหนดตําแหนงบานเลขที่ลงบน
แผนที่ GIS ต.ค.61 จํานวน 12 ราย พ.ย.61
จํานวน 22 ราย ธ.ค.61 จํานวน 17 ราย ม.ค. 62
จํานวน 21 ราย ก.พ. 62 จํานวน 15 ราย มี.ค.
62 จํานวน 25 ราย เม.ย.62 จํานวน 26 ราย พ.
ค.62 จํานวน 22 ราย มิ.ย.62 จํานวน 27 ราย
ก.ค. 62 จํานวน 16 ราย ส.ค. 62 จํานวน 25
ราย ก.ย. 62 จํานวน 15 ราย นอกจากนี้ ยังไดมี
การรายงานการใชประโยชนที่ดินของสํานักงาน
เขตจอมทองเป็ นประจําทุกเดือน ตามแบบที่
รายงานที่สํานักผังเมืองกําหนด (ผมร.1) เดือนละ
1 ครัง้

1.000
(4.1). กิจกรรมจัดทําแผนการติดตงั ้ /ซอมแซม
(แผนการติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันต
/ซอมแซมไฟฟ า ราย
แสงสวาง)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
100.000
(รอยละ)

(5.1). โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าสอง
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เจรจา 7.รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เจรจา 5.รอยละความสําเร็จของการ
ออกแบบและจัดทํารายการของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ
และผูพิการ

เป าหมาย

ม

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

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

เจรจา 4. รอยละความสําเร็จใน
การเตรียมการแกไขปัญหาน้ํ าทวม
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). ขุดลอกคลองตาเปลง จากคลองวัดกก ถึง ความกาวหน าของงาน :100.00%
ถนนพระรามที่ 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.2). ขุดลอกคลองแยกคลองเจาคุณ จากคลอง ความกาวหน าของงาน :100.00%
เจาคุณถึงคลองลัดขเี้ หล็ก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(6.3). ขุดลอกคลองตรง จากคลองขวางบางปะ
แกว ถึงคลองขวางดาวคะนอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(6.4). ขุดลอกคลองแยกคลองลัดเช็ดหน า จาก
คลองลัดเช็ดหน าถึงคลองวัดสีสุก

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(6.6). ขุดลอกลํากระโดงสาธารณประโยชนหน า
์ อง จากลํากระโดงสาธารณประโยชน
วัดโพธิท
แยกคลองลัดขเี้ หล็กถึงคลองยายจําปี

ห

(6.5). ขุดลอกลํากระโดงสาธารณประโยชนแยก ความกาวหน าของงาน :100.00%
คลองขางวัดกก 2 จากคลองขางวัดกกถึง
ลํากระโดงสาธารณประโยชน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

พ

(6.7). ขุดลอกลํากระโดงสาธารณประโยชนแยก ความกาวหน าของงาน :100.00%
คลองตนไทร 1 จากคลองตนไทร ถึงจุดที่กําหน
ดให

ท

(6.8). ขุดลอกลํากระโดงสาธารณประโยชนแยก ความกาวหน าของงาน :100.00%
คลองตนไทร 2 จากคลองตนไทร ถึง ซอยตรอก
ป าย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :100.00%
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

(6.9). กอสรางเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองเจาคุณ จากบานเลขที่ 38/3 ถึง
์ อง
สะพานของวัดโพธิท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(6.10). กิจกรรมลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ า ความกาวหน าของงาน :100.00%
และเก็บขยะวัชพืช เปิ ดทางน้ํ าไหลในลํากระโดง
ลําราง และคลองในพ้ น
ื ที่เขตจอมทอง
3/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เป าหมาย ลอกทอระบายน้ํ าโดย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แรงงานเขต จํานวน 68 ซอย ความยาว 26,347
:: ฝ ายโยธา
ม. - ดําเนินการแลวเสร็จ 68 ซอย ความยาว 2
6,347 ม. - ดําเนินการไดครบตามเป าหมาย 100
% เป าหมายลอกทอระบายน้ํ าโดยการจางเหมา
48 ซอย ความยาว 40,574 ม. - ดําเนินการได
ครบตามเป าหมาย 100 % - เป าหมายเปิ ดทาง
นํ้ าไหลคูคลองลํากระโดงแรงงานเขต จํานวน 98
แหง ความยาว 63,771 ม. - ดําเนินการขุดลอก
ได 85 คลอง ความยาว 57,911 ม. เป าหมาย
เปิ ดทางน้ํ าไหลคูคลองลํากระโดงโดยการจางเห
มา จํานวน 8 แหง ความยาว 3,695 ม. - ดําเนิน
การจางเหมาขุดลอกครบ 8 คลอง ความยาว
3,695 ม. (ครบ 100 %) การดําเนินการจัดเจา
หน าที่เขาทําความสะอาดคูคลองในชุมชน -เป า
หมายจํานวน 1 แหง สามารถดําเนินการได 4
ครัง้  การดําเนินการจัดเจาหน าที่เขาไปลอกทอ
ระบายน้ํ า ในชุมชน -เป าหมายจํานวน 10 แหง
/เดือน สามารถดําเนินการได 10 ครัง้

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

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(เชิงยุทธ 2) ดัชนีลูกนํ้ ายุงลายของ
70.00
75.410
(7.1). โครงการสํารอง
กลุมเป าหมายอยูในเกณฑที่กําหนด (มากกวารอยละ) (มากกวารอยละ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
:: ฝ ายเทศกิจ
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(7.2). สํารอง 1

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :80.00%
5/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการจัด
ทํารายงาน
ความกาวหน าของงาน :85.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

31/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เจรจา 9.1 การจัดเก็บภาษี 3 ประ
เ่ภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป าย และภาษีบํารุงทองที่) รอยละ
ของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี
3 ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เจรจา 9.2 การจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป าย และภาษีบํารุงทองที่) รอยละ
ของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

95.00
(รอยละ)

85.000
(รอยละ)

(8.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :100.00%

3/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

พ

9

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(9.1). 1.รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีทงั ้ 
3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด

ความกาวหน าของงาน :85.00%

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เจรจา 3.รอยละความสําเร็จในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการอาหาร
มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ยอดจัดเก็บตงั ้
แต 1 ต.ค.61 - 25 ส.ค.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 115,912,094.93 บาท ภาษีบํารุงทอง
ที่ 1,377,265.68 บาท ภาษีปาย 8,869,695.96
บาท รวมทงั ้  3 ภาษี 126,159,056.57 บาท

กร
ุงเ

8

ม

ห

าน

(7.3). การสํารวจและกําจัดลูกนํ้ ายุงลายในชุมชน ความกาวหน าของงาน :100.00%
และสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ น
ื ที่
เขตจอมทอง
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1. ดําเนินการรณรงคประชา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สัมพันธ สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ในชุมชนจัดตงั ้  และสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร รวมทงั ้ สน
ิ้  61 แหง มีคาดัชนีลูกนํ้ ายุง
ลาย (คา HI,CI) อยูในเกณฑที่กําหนด 46 แหง
คิดเป็ นรอยละ 75.41 ของกลุมเป าหมายทงั ้ หมด
2. ดําเนินการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย บริเวณสํานักงานเขตจอมทอง ในวันที่ 2
0 กันยายน 2562 4. จัดกิจกรรมตามโครงการ
จิตอาสา "เราทําความดี ดวยหัวใจ" ภายใตช่ อ
ื 
"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม กําจัดแหลงเพาะ
พันธุยุงลาย" ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ซอยเอกชัย 30 แยก 12 แขวงบางขุนเทียน ใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 - ชุมชนวัดสิงห แขวง
บางขุนเทียน และซอยพุทธบูชา 2 แขวงบางมด
ในวันที่ 4 กันยายน 2562 - ชุมชนวิสุทธิจิตร
์ กว แขวง
แขวงบางขุนเทียน และชุมชนวัดโพธิแ
บางมด ในวันที่ 11 กันยายน 2562 - ชุมชนซอย
รวมสุข เอกชัย 10/1 แขวงบางขุนเทียน ในวันที่
18 กันยายน 2562 5. ดําเนินการฉีดพนหมอก
์ อง แขวงบางมด
กําจัดยุง ณ โรงเรียนวัดโพธิท
ในวันที่ 16 กันยายน 2562

คร

ลําดับ

25.00
(รอยละ)

41.000
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(10.1). 2.รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี
คางชําระ 3 ประเภท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

ความกาวหน าของงาน :100.00%
30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เจรจา 1.1 การคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด (รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

12.00
(รอยละ)

116.740
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(11.1). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชน
22/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(11.2). กิจกรรมการนัดเวลาทงิ้ นัดเวลาเก็บขยะ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชิน
้ ใหญ
27/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.3). โครงการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือ
อินทรีย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(เชิงยุทธ 3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนใน
เจรจา 6. ผลสัมฤทธิท
วิชาหลักจากการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่กําหนด
(ผลลัพธ)
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(12.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(13.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(13.2). สํารอง 3

100.00
(รอยละ)

95.510
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: -

(14.1). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.2). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(14.3). โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เจรจา 2. รอยละของจุดเสี่ยงภัยได
รับการแกไข เฝ าระวังและตรวจตรา
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ห

101.290
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

22/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%

23/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

พ

13

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :85.00%

31/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เจรจา 1.2 การคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด (รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561)

30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%
28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

12

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(11.5). กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดลอม

าน

(11.4). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
แปรรูปข
 ยะเศษอาหารเพื่อน
 ํ ากลับม
 าใชป
 ระโยชน
30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

คร

ลําดับ

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%
29/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
30/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
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ผลการดําเนิ น
งาน

10.00
(ครัง้ )

17.000
(ครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม
(16.1). คาใชจายในการดําเนินงานของศูนย
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
เกษตรตามแนวพระราชดําริฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.2). โครงการกําหนดตําแหนงบานเลขที่ลง
บนแผนที่ GIS

17

18

(เชิงยุทธ 6) รอยละของชุมชนที่
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา/สราง
ชุมชนเขมแข็ง
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(เชิงยุทธ 4) จํานวนชนิดพันธุพืชที่
ไดรับการจับพิกัดทางภูมิศาสตร
(GPS)

100.00
(ชนิด/ปี )

146.000
(ชนิด/ปี )

(18.1). คาใชจายโครงการศูนยอนุรักษพันธุกรรม ความกาวหน าของงาน :100.00%
พืชเขตจอมทอง
16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว จัดซ้ อ
ื วัสดุเพื่อสนับสนุนการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ดําเนินงานของศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชเขต
จอมทอง
(18.2). สํารวจภาษีรายใหม 3 ภาษี

4.00
(กิจกรรม)

5.000
(กิจกรรม)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(เชิงยุทธ 5) จํานวนกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เจรจา 10. ความสําเร็จของการจัด
ทํางบการเงิน (จัดทํางบการเงินแลว
เสร็จภายในกําหนด)
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

31/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(19.1). กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจใน ความกาวหน าของงาน :100.00%
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว รอยละ 40 ของชุมชนในพ้ น
ื ที่
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เขตจอมทอง มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(20.1). คาใ ชจ
 า ยในการจด
ั ง านวน
ั ส
 าํ คัญ อนุรก
ั ษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(20.2). สํารอง 2
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ความกาวหน าของงาน :60.00%

พ

80.000
(รอยละ)

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประชาสัมพันธ
และจัดเก็บภาษี ยอดการจัดเก็บภาษีรายใหมทงั ้ 
3 ภาษี ตัง้ แต 1 ต.ค.61 - 20 ก.ย.62 รวม 114
ราย

ท

50.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: -

ความกาวหน าของงาน :45.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ
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20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตามแนวทาง
ปฏิบัติงานตามตัวชว
ี้ ัดการลงจุดแสดงตําแหนง
การออกเลขรหัสประจําบาน โดยใหหนวยงาน
สรุปผลสงสํานักผังเมืองเป็ นรายเดือน ฝ ายทะ
เบียน สํานักงานเขตจอมทอง ไดดําเนินการลงจุด
แสดงตําแหนงการออกเลขรหัสประจําบาน
ประจําเดือนกันยายน 2562

(17.1). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของคณะกรรมการชุมชน
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(18.3). สํารอง 4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

74.000
(รอยละ 50)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

เจรจา 8. รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่
เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เบิกจายคาตอบแทนการประชุม
ประจําเดือนของคณะกรรมการศูนยฯ จัดซ้ อ
ื วัสดุ
เกษตรสนับสนุนเกษตรกรในพ้ น
ื ที่ใหบริการของ
ศูนยฯ และจัดซ้ อ
ื วัสดุเผยแพร ประชาสัมพันธ
และวัสดุสํานักงาน

50.00
(รอยละ 50)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

(เชิงยุทธ 7) จํานวนครัง้ ในการจัด
กิจกรรมถายทอดความรุทางการ
เกษตรใหกับผูรับบริการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป าหมาย

ห

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: -

100.00
100.000
(21.1). กิจกรรมเรงรัดการสงรายงานทรัพยสิน
(ภายในเดือน พ. (ภายในเดือน พ. ประจาํ ปี
ย. 2561)
ย. 2561)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

16/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ดําเนินการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาเมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สํานักงานเขตจอม
ทอง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญประกอบดวย พิธี
ถวายภัตตาหารเชาและตักบาตรขาวสารอาหาร
แหง และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวาย
พระพรชัยมงคล
ความกาวหน าของงาน :85.00%

31/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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เจรจา 10. ความสําเร็จของการ
ทํางบการเงิน (จัดทํางบการเงินถูก
ตองและครบถวน)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 22 ตัวชว
ี้ ัด //

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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