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

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตบาง
เเค

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบานและลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(2.1). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)
คลองแยกคลองราษฎรสามัคคี จากซอยเพชร
เกษม 69 ถึงคลองแยกคลองราษฎรสามัคคี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(2.2). ขุดลอกลํากระโดงเกือกมาในหมูบานเอ
เวอรกรีนซิตี้ และลํากระโดงแยกคลองบางแวก
จากบานเลขที่ 79 จนสุดลํากระโดงสาธารณะ

พ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :20.00%
28/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 กําหนด
จุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 19 จุด
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
คณะกรรมการราคากลางกําหนดราคากลาง
ความกาวหน าของงาน :20.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ดําเนินการ
ประกวดราคา - ประกาศ 26 พ.ย. 62
ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ดําเนินการ
ประกวดราคา - ประกาศ 26 พ.ย. 62

กร
ุงเ

(2.3). ขุดลอกคลองเทพราช

(2.4). ขุดลอกลํากระโดงเกือกมาในหมูบานเอ
เวอรกรีนซิตี้ และลํากระโงแยกคลองบางแวก
จากบานเลขที่ 79จนสุดลํากระโดงสาธารณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

2

กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง

เป าหมาย

ห

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตบางแค (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
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ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ

ขอมูล ณ วันท่ี 14-12-2019

รอยละจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข
เฝ าระวังและตรวจตรา

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบางแค
มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือด
ออก

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. ไฟฟ า
สาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุข
สําราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
(รายงานขอจางเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวาง
รอหนังสือเสนอราคาของการไฟฟาฯ) 2. ไฟฟ า
สาธารณะบริเวณหมูบานฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐ
กิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ
มหานคร (อยูระหวางการสํารวจพ้ น
ื ที่)

(4.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง ความกาวหน าของงาน :10.00%
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
25/11/2562 : จัดทําแผนการดําเนินงานกรุงเทพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ปลอดภัย

ห

(รอยละ)

ม

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

20.00
(รอยละ)

(5.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ท

5

รอยละสถานประกอบการที่ไดรับการ
สนับสนุนในการเสริมความรู ควา
มเขาใจ เพื่อการปฏิบัติงานดานอาชีว
อนามัยอยางถูกตองเหมาะสม

(3.1). กิจกรรมจัดทําแผนการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
สวางพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :15.00%
25/11/2562 : 1. จัดทําแผนเก็บตัวอยางอาหาร
ประจําเดือนธันวาคม 2562 เป็ นเงิน 2,000.บาท 2. เบิกคาตัวอยางอาหารประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 เป็ นเงิน 2,000.- บาท

(6.1). โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย

ความกาวหน าของงาน :25.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

25/11/2562 : ดําเนินการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

กร
ุงเ

4

โครงการ/กิจกรรม

คร

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

2/12
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(7.1). จัดทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ น ความกาวหน าของงาน :0.00%
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(7.2). จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง ความกาวหน าของงาน :0.00%
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

าน

7

เป าหมาย

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(7.3). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการ

25/11/2562 : จัดทําและเสนออนุมัติโครงการแล
ว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/12
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8

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกการจัดเก็บ
ภาษี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
30/11/2562 : ผลการจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่
ดิน จํานวน 76 ราย จํานวนเงิน 1,182,216.61
บาท ( %) 2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 123 ราย
จํานวนเงิน 7,247.30 บาท ( %) 3. ภาษีปาย
จํานวน 15 ราย จํานวนเงิน 125,008.60 บาท (
%) รวมผลการจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท
จํานวน 214 ราย จํานวนเงิน 1,314,472.51 (
%) โดยมีการออกสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง
และบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามคําสัง่  สํานักงาน
เขตบางแค ที่ /2562 ลว พฤศจิกายน 2562

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

ม

(8.2). โครงการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/12

ความกาวหน าของงาน :10.00%

30/11/2562 : ผลการจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่
ดิน จํานวน 76 ราย จํานวนเงิน 1,182,216.61
บาท ( %) 2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 123 ราย
จํานวนเงิน 7,247.30 บาท ( %) 3. ภาษีปาย
จํานวน 15 ราย จํานวนเงิน 125,008.60 บาท (
%) รวมผลการจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท
จํานวน 214 ราย จํานวนเงิน 1,314,472.51 (
%) โดยมีการออกสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง
และบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามคําสัง่  สํานักงาน
เขตบางแค ที่ /2562 ลว พฤศจิกายน 2562

ขอมูล ณ วันท่ี 14-12-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด (รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันตอ
วัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
20.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(9.1). โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใชหรือขยะ
ชิน
้ ใหญ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%
28/11/2562 : ไดรับอนุมัติโครงการแลว และเขา
ดําเนินการจัดเก็บตามแผนประจําเดือน เดือน
ตุลาคม 2562 เขาดําเนินการ ณ ชุมชน
เลียบคลองบางแค, ชุมชนซอยพ่ งึ ธรรม, หมูบาน
สิชล และหมูบานทองภูมิ 2 เดือน พฤศจิกายน 2
562 เขาดําเนินการ ณ หมูบานศศิวรรณ 1,
หมูบานซิกเนเจอร, ชุมชนเศรษฐกิจรวมใจพัฒนา
และชุมชนรมเย็น

คร

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

าน

ลําดับ

(9.2). กิจกรรมการใชประโยชนจากกิ่งไมใบไม
และนํากลับไปใชประโยชน

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

28/11/2562 : ดําเนินการตามกิจกรรมวันที่ 2
9-30 ตุลาคม 2562 ไดน้ํ าหนัก 58.95 ตัน และ
วันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2562 ไดน้ํ าหนัก 618.
31 ตัน

พ

ม

(9.3). กิจกรรมสํารวจวัสดุรีไซเคิลของรานรับซ้ อ
ื ความกาวหน าของงาน :15.00%
ของเกา
28/11/2562 : ไดรับอนุมัติโครงการแลว อยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางสํารวจรานรับซ้ อ
ื ของเกา
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ท

(9.4). โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม ไป ความกาวหน าของงาน :20.00%
ใชประโยชน
28/11/2562 : ดําเนินการแลวได 156.29 ตัน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

กร
ุงเ

(9.5). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(9.6). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(9.7). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ความกาวหน าของงาน :15.00%

28/11/2562 : ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
และอยูระหวางดําเนินการตามโครงการ
ความกาวหน าของงาน :15.00%
28/11/2562 : ไดรับขออนุมัติเงินประจํางวดแลว
อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินกิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ
ขอมูล ณ วันท่ี 14-12-2019
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พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(10.1). กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

28/11/2562 : ไดปริมาณมูลฝอยอันตราย จํานว
น 1,310 กิโลกรัม

(11.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ ความกาวหน าของงาน :15.00%
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
28/11/2562 : อยูระหวางรออนุมัติเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจํางวด และดําเนินการหาตัวผูรับจาง
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(11.2). กิจกรรมสํารวจและรายงานการเพิ่มพ้ น
ื ที่ ความกาวหน าของงาน :15.00%
สีเขียว เพื่อสภาพเเวดลอมที่ดีของเมือง
28/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการสํารวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอมูลเพื่อรายงานการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวตาม
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ศักยภาพของเขต และรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียวที่ไม
ไดอยูในรูปแบบสวนสาธารณะ ในไตรมาสที่ 1

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

500.00
(12.1). กิจกรรมปลูกตนทองอุไร จํานวน 500
(จํานวนตนทองอุ (จํานวนตนทองอุ ตน
ไร (ตน))
ไร (ตน))
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่ไดรับการปรับปรุง
ทัศนียภาพแสดงถึงอัตลักษณกลุม
เขตกรุงธนใตเพิ่มข้ น
ึ

ความกาวหน าของงาน :15.00%

28/11/2562 : ไดรับอนุมัติโครงการแลว เดือน พ
ฤศจิกายน 2562 ดําเนินการปลูกได 140 ตน

กร
ุงเ

12

พ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560 (993
ตันตอปี)

เป าหมาย

าน

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมีคะ
เเนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
90.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย ความกาวหน าของงาน :10.00%
โรงเรียน
29/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.2). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย ความกาวหน าของงาน :20.00%
โรงเรียน
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจํางวด
:: ฝ ายการศึกษา

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

ห

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

ม

(13.4). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ท

(13.5). ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม

29/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :20.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
ประจํางวด
ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :10.00%

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). กิจกรรมดูแลตัดตนไมพ้ น
ื ที่เขตบางเเค

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

28/11/2562 : เดือน พฤศจิกายน 2562 มีการ
ดําเนินการ จํานวน 4 ครัง้  บริเวณซอยเพชร
เกษม 88, ยูเทรินใตสะพานขามคลองบางไผ
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยเพชรเกษม 69
แยก 9 (อินทปั จ 9) และหมูบานสุขสันต 6

คร

ลําดับ

าน

(14.2). กิจกรรมทําความสะอาดพ้ น
ื ที่เขตบางเเค ความกาวหน าของงาน :20.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ห

(14.3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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28/11/2562 : เดือน พฤศจิกายน 2562 จัด
กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด ลางลานวัดบุ
ณยประดิษฐ เนื่องในวันลอยกระทง
ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
****ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 - เจาหน าที่
เทศกิจไดตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากร
รม จุดที่ติดตงั ้ ตูเขียว จํานวน 22 จุด (ตัง้ แตวัน
ที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2562 รวม 26 วัน) ตรวจ
วันละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ
1,716 ครัง้  ตรวจจุดเสี่ยงจุดลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรมในแตละพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล) พื้นที่สถานี
ตํารวจนครบาลเพชรเกษม จํานวน 1 แหง
บริเวณ หน าวัดมวง - เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจ
จุดเสี่ยงจุดลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม
(ตัง้ แตวันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2562 รวม 26
วัน) ตรวจวันละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่
ตรวจ 78 ครัง้  พื้นที่สถานีตํารวจนครบาลหลัก
สอง จํานวน 4 แหง 1. บริเวณ ซอยเพชรเกษม
62/3 2. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 3. บริเวณ
ซอยเพชรเกษม 92 4. บริเวณ ซอยเพชรเกษม
102/4 - เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจจุดเสี่ยงจุดลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม (ตัง้ แตวันที่ 1-26
พฤศจิกายน 2562) รวม 26 วัน) ตรวจวันละ 3
ครัง้ ตอ จุดจํานวน 4 จุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ
312 ครัง้

ขอมูล ณ วันท่ี 14-12-2019
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดใน
5.00
การจอดรถยนต รถจักรยานยนต
(ลดลงรอยละ 5
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา จากปีที่ผานมา)
ลดลง

โครงการ/กิจกรรม

(15.1). โครงการปรับจริง จับจริง รถจอด และรถ
(ลดลงรอยละ 5 วิ่งบนทางเทา
จากปีที่ผานมา)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
****ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 - เจาหน าที่
เทศกิจตงั ้ จุดประชาสัมพันธ เรื่อง หามจอดรถ
หรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน
บนทางเทา บริเวณถนนเพชรเกษม และถนนสาย
หลักในพ้ น
ื ที่เขต ใหประชาชนรับทราบถึงความ
ผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
2535 ในการนํ ารถยนต หรือรถจักรยานยนตมา
จอดบนทางเทา และจัดระเบียบหามจอดบนทาง
เทา - กวดขันหามนํารถยนต หรือรถ
จักรยานยนตมาขับขี่ หรือจอดบนทางเทา โดย
บังคับการตามขน
ั ้ ตอนทางกฎหมาย ดังนี้ 1) วา
กลาวตักเตือน ใหเคลื่อนยายออกจากทางเทา 2)
ดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 - ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 (ตัง้ แตวันที่ 1 – 26
พฤศจิกายน 2562) ดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู
กระทําผิด ในการจอดรถยนต รถจักรยานยนต
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา จํานวน 24
ราย เป็ นเงิน 42,500.- บาท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนครัง้ ในการจัดแขงขันกีฬา
ระหวางเขตในกลุมกรุงธนใต
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(16.1). โครงการรวมพลคนรักกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

กร
ุงเ

16

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ความกาวหน าของงาน :8.00%

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการโครงการ

ขอมูล ณ วันท่ี 14-12-2019

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

21

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ
สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม

(ภูมิปัญญา)

10.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(18.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :8.00%
ของกรุงเทพมหานคร
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเพื่อพิจารณา
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ม

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมให
ความรูดานการออมและแกไขปัญหา
หนี้สิน

1.00
(ภูมิปัญญา)

(19.1). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ ความกาวหน าของงาน :8.00%
ฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเพื่อพิจารณา
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

พ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(17.2). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ ความกาวหน าของงาน :8.00%
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ลงเยี่ยมบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผูขอรับการสงเคราะห จํานวน 2 ราย , รับเรื่อง
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด
จํานวน 30 ราย

ท

19

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(17.1). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ ความกาวหน าของงาน :8.00%
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รับลง
ทะเบียนผูสูงอายุและผูพิการประจําปี งบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
2563
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

5.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(20.1). คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได ความกาวหน าของงาน :8.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
โครงการเพื่อพิจารณา

(21.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :8.00%

กร
ุงเ

18

โครงการ/กิจกรรม

คร

รอยละของผูสูงอายุที่มีช่ อ
ื ใน
ทะเบียนราษฎรไดรับการจัดสรรเบีย
้
ยังชีพ

เป าหมาย

าน

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

10/12

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
โครงการเพื่อพิจารณา

ขอมูล ณ วันท่ี 14-12-2019

25

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่มีตอการใหบริการของกรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมดาน
การกีฬาและนันทนาการ

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(22.1). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :8.00%
ของคณะกรรมการชุมชน
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดกิจกรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชน
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(23.1). คาใชจายโครงการมหกรรมของดีกลุม
กรุงธนใต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(24.1). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

5.00
(ครัง้ /ปี )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ครัง้ /ปี )

(25.2). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา

ท
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมในระดับมากข้ น
ึ ไป
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

80.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :8.00%

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
โครงการเพื่อพิจารณา
ความกาวหน าของงาน :8.00%
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
โครงการเพื่อพิจารณา

(25.1). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง ความกาวหน าของงาน :8.00%
กาย
23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดกิจกรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แอโรบิคทุกวันจันทร - วันศุกร , จัดกิจกรรมโย
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
คะ ในวันจันทร พุธ ศุกร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

กร
ุงเ

26

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

รอยละความพึงพอใจของผูผลิตผู
ประกอบการผลิตภัณฑชุมชนที่มีตอ
การสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑ

50.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

24

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

23

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบาง
เเคมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

เป าหมาย

ม

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

(รอยละ)

(26.1). คาใ ชจ
 า ยในการจด
ั ง านวน
ั ส
 าํ คัญ อนุรก
ั ษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :8.00%

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อาสาสมัคร
ลานกีฬาลงพื้นที่ลานกีฬาที่รับผิดชอบเพื่อให
คําแนะนํ าในการใชอุปกรณและการเลนกีฬา
ความกาวหน าของงาน :8.00%

23/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
โครงการเพื่อพิจารณา

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 26 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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