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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

1

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

90.00
(นาที)

ผลการดําเนิ น
งาน
(นาที)

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). จัดตงั ้ กลุมเฝ าระวังและแกไขปัญหา
นํ้ าทวมขัง ในพ้ น
ื ที่เขตบางนา (Rain บางนา)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(2.1). โครงการจางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
28/11/2562 :เดือนพฤศจิกายน ดําเนินการจัดตงั ้
กลุม Rain บางนา
ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดําเนิน
การ ดังนี้ 1. เผยแพรประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า 25 ตุลาคม 2562- 1 ตุลาคม 2562 ผู
เสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-gp วันที่ 4
ตุลาคม 2562 และมีผูเสนอราคา จํานวน 5 ราย
2. คณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคาฯ
พิจารณาผลพรอมความเห็นตอหัวหน าหนวยงาน
ตามหนังสือที่ 3. เจาหน าที่จัดทํารายงานผลการพิ
จาณาผลและขออนุมัติจางเหมาลางทําความ
สะอาดทอระบายน้ํ า ตามคณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ เสนอหัวหน าหนวยงาน ตามหนังสือที่ 4.
ประกาศผูชนะเสนอราคาในระบบ e-gp พรอมจัด
สงเป็ นหนังสือใหผูเสนอทุกรายทราบ ตาม
ประกาศลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และรอ
อุทธรณ 7 วันทําการ

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
ไฟฟ าแสงสวางตามแผนที่กําหนดตอ
ปี  (ผลลัพธ)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(3.1). โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดําเนินการเก็บ
กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณ
คลองเคล็ด จํานวน 13 ตัน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

11/26/2019 : เดือน พฤศจิกายน 2562 จัด
ทําแผน และประสานการไฟฟ านครหลวงเขตบาง
นา แจงซอมแซมไฟฟ าสาธารณะ จํานวน 18
ซอย ดังตอไปนี้ 1. บริเวณ ซอยหาญอนงค ถนน
ทางรถไฟสายเกาปากน้ํ า จํานวน 3 ดวง 2.
บริเวณชุมชนกุศลศิลป  จํานวน 3 ดวง 3. บริเวณ
ซอยลาซาล 7 เขตบางนา จํานวน 1 ดวง 4.
หมูบานศรีพงษ ซอยลาซาล 46 ถนนสุขุมวิท
105 จํานวน 2 ดวง 5. บริเวณหน าบานเลขที่
416/9 ซอยสุขุมวิท 103/2 จํานวน 1 ดวง 6.
ชุมชนรุงสวาง เสาเลขที่ ศ 1 และบริเวณทาย
ซอยเชื่อมตอชุมชนพูนสวัสดิ ์ เสาเลขที่ ศ13,
ศ14 จํานวน 3 ดวง 7. ชุมชนกลางนา แขวงบาง
นา เขตบางนา จํานวน 2 ดวง 8. บริเวณซอยบาง
นา-ตราด 21 แยก 24 ถนนเทพรัตน จํานวน 1
ดวง 9. บริเวณซอยสุขุมวิท 70 ถนนสุขุมวิท
จํานวน 2 ดวง 10. บริเวณซอยสุขุมวิท 105
ซอยยอยลาซาล 54 ถนนลาซาล จํานวน 3 ดวง
11. ชุมชนรวมใจประเสริฐ เสาที่ ศ.4, ศ7 ซอยจา
โสด แยก 24 จํานวน 2 ดวง 12. บริเวณหน า
บานเลขที่ 5/61 ซอยแบริ่ง 19 จํานวน 1 ดวง
13. บริเวณหน าบานเลขที่ 39 ซอยอุดมสุข 42
แยก 10-6 ถนนอุดมสุข จํานวน 3 ดวง 14.
บริเวณซอยสุขุมวิท 66/1 (ซอยพูนสิน) ถนน
สุขุมวิท จํานวน 5 ดวง 15. ซอยอุดมสุข 26
ถนนสุขุมวิท 103 เขตบางนา จํานวน 1 ดวง 16.
หน าบานเลขที่ 871/2 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก
15 จํานวน 1 ดวง 17. บริเวณซอยลาซาล 55
แยก 6 ถนนลาซาล จํานวน 1 ดวง 18. บริเวณ
หน าบานเลขที่ 14 ซอยลาซาล 55 แยก 4-3
จํานวน 1 ดวง

ท

3

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :20.00%

พ

(2.2). กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาใน
แมน้ํ าลําคลองในพ้ น
ื ที่เขตบางนา

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต (ผล
ลัพธ)

เป าหมาย

าน

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตบางนา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

กร
ุงเ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี (ผลลัพธ) - รอยละ
ของการบังคับภาษี (ผลลัพธ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดําเนินการ
สํารวจถนน ตรอก ซอย ที่ชํารุด

(4.2). ปรับปรุงซอยพลอยงาม

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดําเนิน
การดังนี้ 1. เผยแพรประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 27
พฤศจิกายน 2562 2. ยกเลิกประกาศ วันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 เนื่องสาระสําคัญในประกาศ
ไมครบถวน 3. รางประกาศใหม ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562

(5.1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของสถานประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :16.00%

27/11/2562 : - ตรวจสถานประกอบการที่เปิ ดให
บริการในชวงเวลากลางคืน เชน พันลานคาราโอ
เกะ เดอะไวกงิ้ เป็ นตน - ตรวจสุขลักษณะแพลน
ป ปูนที่ถูกรองเรียนเรื่องฝุนละออง เชน โครงการ
บางกอกมอลล และบริษท
ั  นํ่ าเฮง 1992 จํากัด
ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : ดําเนินการตรวจดานกายภาพ สุข
ลักษณะ และคุณภาพอาหาร รานจําหนายอาหาร
ในพ้ น
ื ที่เขตบางนา เชน รานเอสแอนดพี ซอยโรง
พยาบาลศิครินทร รานอเมซอน ลาซาล อเวนิว
รานเศรษฐีสตรีทมารเก็ต

(7.1). โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลที่ดินและ ความกาวหน าของงาน :20.00%
สิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่เขตบางนา
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจและจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อจัดทําบัญชี
:: ฝ ายรายได
พรอมทงั ้ ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต)

(4.1). โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

พ

5

โครงการ/กิจกรรม

คร

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
ถนน/ทางเทา/คันหิน/สะพาน/อุโมงค
ขามทอระบายน้ํ า (ผลลัพธ)

เป าหมาย

ห

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ
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(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(8.2). โครงการสงเสริมการคัดแยกกิ่งไมใบไม
วัชพืชและขยะอินทรียในพ้ น
ื ที่เขตเพื่อนําไป
ทําป ุย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(8.3). โครงการนัดเวลาทงิ้ นัดเวลาเก็บมูลฝอย
ชิน
้ ใหญของเหลือใชและขยะอิเล็กทรอนิกส
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(8.4). โครงการสงเสริมการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่แหลง
กําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :25.00%

28/11/2562 : ดําเนินการคัดแยกกิ่งไม ใบไม วัช
พืช ที่ไดจากการตัดแตงตนไมและพัฒนา
ทําความสะอาดในพ้ น
ื ที่เขตบางนา พรอมดําเนิน
การคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคาร
สํานักงานเขต เพื่อนํามารวมกันทําป ุยอินทรียใช
ในพ้ น
ื ที่เขตบางนา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2
562 ไดปริมาณมูลฝอยอินทรียรวม 487.62 ตัน
ความกาวหน าของงาน :25.00%

28/11/2562 : ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ
นัดเวลาทงิ้ นัดเวลาเก็บมูลฝอยชน
ิ้ ใหญของเหลือ
ใชและขยะอิเล็กทรอนิกส ประจําเดือน พฤศจิ
กายน 2562 ดังนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
บริเวณชุมชนหลังบานมุฑิตาและชุมชนวัดบางนา
นอก ไดปริมาณขยะทงั ้ สน
ิ้  5.76 ตัน วันที่ 17
พฤศจิกายน 2562 บริเวณหมูบานแฮปปี้ แลนด
และชุมชนเรวัติ ไดปริมาณขยะทงั ้ สน
ิ้  4.7 ตัน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

28/11/2562 : ดําเนินการจัดเก็บและคัดแยก
มูลฝอยอันตราย ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562
ไดปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทงั ้ สน
ิ้  2,290 กิโล
กรัม และรายงานผลผานระบบ Google Drive
สงสํานักสิ่งแวดลอม

(9.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื
ความกาวหน าของงาน :30.00%
ทีสีเขียว
28/11/2562 : ดําเนินการจัดซ้ อ
ื ตนไมและวัสดุ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อุปกรณในการปลูก จํานวน 12 รายการ ดวยวิธี
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ประกวดราคาอเิ ล็กทรอนิกส (e-bidding) ขณะนี้
ดําเนินการขน
ั ้ ตอนประกาศผูชนะการเสนอราคา
ไดแก รานมน
ั ่ คงพาณิชย ราคาที่เสนอ 711,500.บาท (โดยจะกอหนี้ผูกพันเมื่อไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว)

พ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

28/11/2562 : ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุตามโครง
การฯ ขณะนี้ดําเนินการขน
ั ้ ตอนขออนุมัติจัดซ้ อ
ื
วัสดุฯ และดําเนินการสาธิตการทํานํ้ าหมักชีวภาพ
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1.โรงเรียน
วัดบางนานอก ดําเนินการวันที่ 25 พฤศจิกายน
2562 2.โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ ดําเนินการวันที่
27 พฤศจิกายน 2562

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  (ผลลัพธ)

ความกาวหน าของงาน :25.00%

ท

9

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

20.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด - รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/ปี )
- รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี )

เป าหมาย

ห

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

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

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(10.1). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
25/11/2562 : ไดรับอนุมัติโครงการจากผูอํานวย
การเขตบางนาเรียบรอยแลว อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
โรงเรียนเพีย
้ นพินอนุสรณจัดซ้ อ
ื วัสดุเพื่อใชใน
การจัดโครงการ

(10.2). โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :15.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนโรงเรียนใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางนา จัด
:: ฝ ายการศึกษา
ทําโครงการของโรงเรียนเสนอผูอํานวยการเขต
บางนาพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินประจํางวดที่
2 เดือนเม.ย.63
(10.3). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(10.4). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
(10.5). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน

(10.6). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต

ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร สํานักงานเขตบางนา ไดรับอนุมัติโครงการ
จากผูอํานวยการเขตบางนาเรียบรอยแลว อยู
ระหวางการจัดซ้ อ
ื วัสดุตามโครงการ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนโรงเรียน
ผองพลอยอนุสรณ จัดทําโครงการของโรงเรียน
เสนอผูอํานวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ขอ
อนุมัติเงินงวดที่ 2 กําหนดดําเนินการเดือน มี.ค.
2563
ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําโครงการ
ของโรงเรียนเสนอผูอํานวยการเขตบางนา
พิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กําหนด
ดําเนินการเดือน พ.ค. 2563

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร สํานักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ไดรับรับ
อนุมัติโครงการของโรงเรียนและไดรับอนุมัติให
ขาราชการหรือลูกจางอยูปฏิบัติงานและสงั ่ จายคา
อาหารทําการนอกเวลา จากผูอํานวยการเขตบาง
นา เรียบรอยแลว กําหนดสอนเสริมแบบเขม
เดือนธ.ค. 62 - ม.ค. 63

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :30.00%

คร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ผลลัพธ)

เป าหมาย

ห

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(10.7). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

25/11/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร สํานักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ไดรับ
อนุมัติโครงการจากผูอํานวยการเขตบางนา
เรียบรอยแลว อยูระหวางการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนพ.ย. 2562

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :15.00%

(10.8). โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :20.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(10.9). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

25/11/2562 :โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ไดรับอนุมัติ
โครงการจากผูอํานวยการเขตบางนาเรียบรอย
แลว อยูระหวางจางเหมาชุดวายน้ํ า และประสาน
ผูรับจาง
ความกาวหน าของงาน :15.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนโรงเรียน
อํานวยกนกศิริอนุสรณ จัดทําโครงการของ
โรงเรียนเสนอผูอํานวยการเขตบางนาพิจารณา
อนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 3 กําหนดดําเนินการ
เดือน มิ.ย. 2562

(10.10). โครงการการสนับสนุนการสอนในศูนย ความกาวหน าของงาน :15.00%
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
25/11/2562 : โรงเรียนวัดบางนาใน จัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําโครงการของโรงเรียนเสนอผูอํานวยการเขต
:: ฝ ายการศึกษา
บางนาพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว และไดรับ
อนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบรอย
แลว อยูระหวางจัดการสอนตามโครงการ
ประจําเดือน พ.ย. 2562

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(11.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า ความกาวหน าของงาน :10.00%
ระวังภัยและยาเสพติด
27/11/2562 : จัดทําหนังสือเชิญวิทยการที่จะมา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ใหความรู และประสานทําหนังสือเชิญผูกลุมเป า
:: ฝ ายปกครอง
หมายเขารวมกิจกรรม ทําเอกสารการยืมเงินใช
ในราชการตามโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชน จะดําเนินการในวันที่ 15
ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมบางนาภิรมย
สํานักงานเขตบางนา
(11.2). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
(11.3). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
(11.4). พื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตูเขียว)

14

15

1.00
(ภูมิปัญญา)

(ภูมิปัญญา)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5.00
(ชองทาง)

(ชองทาง)

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

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ
สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม
(ผลลัพธ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนชองทางเผยแพรความรูความ
เขาใจดานพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครอยางหลากหลาย
ชองทาง (ผลผลิต)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27/11/2562 : อนุมัติโครงการคาใชจายในการ
ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน) เรียบรอยแลว โดยจะดําเนิน
การในไตรมาสที่ 3
ความกาวหน าของงาน :20.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเจาหน าที่
ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เชน สะพาน
ลอยคนขาม ป ายรถประจําทาง ที่รกราง และ
ซอยเปลี่ยว อีกทงั ้ บริเวณหน าหางสรรพสินคา
และสถานีรถไฟฟา

(12.1). การปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาคูคลอง และ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
กวดขันมิใหมีการมิใหมีผูฝาฝื นติดตงั ้ ปาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โฆษณา การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ การ
:: ฝ ายเทศกิจ
จอดหรือขับขี่รถบนทางเทา และมีการลาง
ทําความสะอาดถนน อีกทงั ้ ยังมีการตัดแตตนไม
บริเวณริมถนน พรอมซอมบํารุงผิวการจราจร
และทางเทา

พ

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(13.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :10.00%
ของกรุงเทพมหานคร
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการและคาใชจาย
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ท
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100.00
(รอยละ)

27/11/2562 : ดําเนินการเบิกจายโครงการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือ
น ประจําเดือนตุลาคม 2562 ยอดเงิน 12,200.บาท

(14.1). โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได

ความกาวหน าของงาน :15.00%

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ทัศน พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ผลลัพธ)

ความกาวหน าของงาน :15.00%

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

12

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญากร
รม (ผลลัพธ)

เป าหมาย

าน

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการและคาใชจาย

(15.1). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ ความกาวหน าของงาน :15.00%
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณและดําเนินการจัดงานวันพอแหงชาติ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 15 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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