สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

าน

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(2.2). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองดาวคะ
นอง

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :40%
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(2.1). โครงการปรับปรุงภุมิทัศนคลองบางปะแก ความกาวหน าของงาน :90%
ว
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สรางทีม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานการมีสวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒน
:: ฝ ายโยธา
า
ความกาวหน าของงาน :90%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สรางทีม
งานการมีสวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒน
า

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เขียนแผน
ปรับปรุงภุมิทัศน และสรางทีมงานการมีสวนรวม
ในการเสนอแนวทางการพัฒนา

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

65.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

2

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขารวมกิจกรรมโครงการคา
ใชจายอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยยาเสพติด

เป าหมาย

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตราษฎรบูรณะ (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(2.3). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองราษฎร
บูรณะ
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ความกาวหน าของงาน :90%
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3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

- รอยละของความสําเร็จในการติด
ตัง้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด (เป าหมายการติดตงั ้
และซอมแซมไมนอยกวา 150 ดวง
/เขต)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม
(3.1). กิจกรรมการสํารวจและจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าเสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่อันตราย

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

(3.2). โครงการติดตงั ้ ซอมบํารุงไฟฟ าแสงสวาง

4

รอยละของการตรวจสอบและแกไข
อาคารที่มีความเสี่ยงดานอัคคีภัย
เพื่อสรางความปลอดภัยจากอัคคีภัย
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.1). โครงการตรวจสอบระบบปองกันอาคาร
เสี่ยงภัยเพื่อปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

2/10

22/10/2563 : แผนการซอมแซมไฟฟ าสองสวาง
ในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ดังนี้ 1. ซอยยอยถนนสุขสวัสดิ ์ แผนติดตงั ้  60
ดวง 2. ซอยยอยถนนราษฎรบูรณะ แผนติดตงั ้ 
50 ดวง 3. ซอยยอยถนนประชาอุทิศ แผนติดตงั ้ 
30 ดวง รวม 140 ดวง แผนสํารวจ ดังนี้ 1. ทาง
เดินริมคลองขางไปรษณีย จํานวน 1 ดวง เดือน
พฤศจิกายน 2563 (ทางเดินริมคลอง) 2. ซอยสุข
สวัสดิ ์ 33 แยก 4 จํานวน 1 ดวง เดือนมกราคม
2564 (ถนน ค.ส.ล.) 3. ซอยสุขสวัสดิ ์ 58
จํานวน 2 ดวง เดือนมีนาคม 2564 (สะพานทาง
เดินริมลํากระโดงสาธารณะ) 4. ซอยประชาอุทิศ
15 จํานวน 2 ดวง เดือนกรกฎาคม 2564 (ถนน
ค.ส.ล.) 5. ชุมชนสถาพร จํานวน 1 ดวง เดือน
กันยายน 2564 (ทางเดิน ค.ส.ล.) 6. ชุมชนบุญ
มาก จํานวน 1 ดวง เดือนกันยายน 2564 (ทาง
เดิน ค.ส.ล.) 7. ซอยครูเรื่องนิภานุสรณ (ถนน
จอมทอง-บูรณะ) จํานวน 4 ดวง เดือน
พฤษภาคม 2564 (ทางเดิน ค.ส.ล.)
ความกาวหน าของงาน :100%

22/10/2563 : รับผิดชอบดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่
เพื่อติดตงั ้ ไฟฟา/ซอมแซมในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
พื้นที่เสี่ยงอันตราย และประสานการไฟฟ าเขตฯ
ประจําเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ -ติดตงั ้ ได 0 ดวง
ซอมแซมได 19 ดวง รวมติดตงั ้ และซอมแซม
ไดรอยละ 12.66
ความกาวหน าของงาน :92%

22/10/2563 : จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพื่อ
จัดสงสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

โครงการ/กิจกรรม
(5.1). กิจกรรมปรับปรุงสํานักงานเขตราษฎร
บูรณะ

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%

(รอยละ)

22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทํารายงาน
ขอจางงานปรับปรุงสํานักงานเขตฯ

(6.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :95%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
ดครงการ/จัดทําคําสัง่ และแผนการปฏิบัติงาน/ขอ
อนุมัติเงินประจํางวด

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

6

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการไดรับการปรับปรุงภายใน
กําหนด

เป าหมาย

าน

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

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

มีการชําระภาษีคางไมนอยกวารอย
ละ 25 ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง

เป าหมาย
25.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม
(7.1). โครงการเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางและภาษีปาย

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :95%

คร

ลําดับ

4/10

29/10/2563 : **ฝ ายรายไดดําเนินการตาม
โครงการเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่
ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ประจําปี งบประมาณ 2
564 (เริ่มตงั ้ แต 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน
2564) เป าหมายเพื่อใหหนี้คางชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ลดลงไมนอยกวา
รอยละ 10 ของหนี้คางชําระ ณ 30 กันยายน 2
563 ดําเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียด
ขอมูลผูคางชําระภาษี 2. เรงรัดติดตามผูคาง
ชําระภาษีโดยจัดสงหนังสือแจงเตือนทาง
ไปรษณีย 3. ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหผู
คางชําระภาษีมาดําเนินการชําระใหเสร็จสน
ิ้  สรุป
ยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบํารุงทองที่
คางชําระ ณ 30 กันยายน 2563 เทากับ
1,575,527.55 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 52 ราย จํานวน 1,561,307.95 บาท 2.
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 62 ราย จํานวน
14,219.60 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีคางชําระ
ประจําเดือนตุลาคม 2563 เทากับ 223.80 บาท
คิดเป็ นรอยละ 0.01 ของยอดคางชําระ ณ 30
กันยายน 2563 จําแนกเป็ น 1. ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน เทากับ 0.00 บาท คิดเป็ นรอยละ 0.00 2.
ภาษีบํารุงทองที่ เทากับ 223.80 บาท คิดเป็ น
รอยละ 1.57
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บ
รายได

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(8.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ความกาวหน าของงาน :95%
ได
29/10/2563 : ดําเนินการ ดังนี้ 1.จัดทําทะเบียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
:: ฝ ายรายได
และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ใหถูกตองครบ
ถวนเป็ นปัจจุบัน 2.สํารวจตรวจสอบสภาพพ้ น
ื ที่
ปั จจุบันที่รับผิดชอบ 3.นําขอมูลที่ทําการสํารวจ
ตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูเสียภาษี
ยอดประมาณการประจําปี งบประมาณ 2564 เทา
กับ (อยูระหวางรอยอดประมาณการจากกองราย
ได).- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทากับ (อยู
ระหวางรอยอดประมาณการจากกองรายได).บาท 2. ภาษีบํารุงทองที่ เทากับ (อยูระหวางรอย
อดประมาณการจากกองรายได).- บาท 3. ภาษี
ป าย เทากับ (อยูระหวางรอยอดประมาณการจาก
กองรายได).- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เทากับ (อยูระหวางรอยอดประมาณการจากกอง
รายได).- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทงั ้  4 ประ
เภท ประจําเดือนตุลาคม 2563 เทากับ บาท คิด
เป็ นรอยละ 0.- ของยอดประมาณการ จําแนก
เป็ น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทากับ 2
,615,348.93 บาท คิดเป็ นรอยละ 0.- ของยอด
ประมาณการ 2. ภาษีบํารุงทองที่ เทากับ 2
7,007.33 บาท คิดเป็ นรอยละ 0.- ของยอด
ประมาณการ 3. ภาษีปาย เทากับ 46,536.50
บาท คิดเป็ นรอยละ 0.- ของยอดประมาณการ 4.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เทากับ 46,536.50
บาท คิดเป็ นรอยละ 0.- ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทงั ้  4 ประเภท ตัง้ แตตุลาคม
2563 เทากับ 4,918,413.77 บาท คิดเป็ นรอยละ
0.- ของยอดประมาณการ

คร

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

รอยละของลูกหนี้ภาษีทองถิ่นคาง
ชําระลดลง

เป าหมาย
10.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(9.1). โครงการเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ความกาวหน าของงาน :95%
และที่ดินและภาษีบํารุงทองที่
29/10/2563 : ดําเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ละเอียดขอมูลผูคางชําระภาษี 2. เรงรัดติดตามผู
:: ฝ ายรายได
คางชําระภาษีโดยจัดสงหนังสือแจงเตือนทาง
ไปรษณีย 3. ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหผู
คางชําระภาษีมาดําเนินการชําระใหเสร็จสน
ิ้  สรุป
ยอดรวมภาษีคางชําระ 3 ประเภท ณ 30
กันยายน 2561 เทากับ 2,756,934.68 บาท 1.
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 50 ราย จํานวน 2
,703,400.88 บาท (9,844,486.13 - 7,113,485.
25 - 27,600) **7,113,485.25 + 27,600.00
บาท ลูกหนี้ลมละลายอยูระหวางย่ น
ื ขอรับชําระ
หนี้** 2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 126 ราย จํานว
น 44,073.80 บาท (277,768.20 - 233,694.40)
**233,694.40 บาท อยูระหวางพิทักษทรัพย**
3. ภาษีปาย จํานวน 4 ราย จํานวน 9,460.- บาท
สรุปยอดจัดเก็บภาษีคางชําระทงั ้  3 ประเภท
ประจําเดือนเมษายน 2562 เทากับ 80,350.40
บาท คิดเป็ นรอยละ 2.89 ของยอดคางชําระ ณ
30 กันยายน 2561 จําแนกเป็ น 1. ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เทากับ 80,300.00 บาท คิดเป็ นรอยละ
2.94 2. ภาษีบํารุงทองที่ เทากับ 50.40 บาท คิด
เป็ นรอยละ 0.11 3. ภาษีปาย เทากับ 0.00 บาท
คิดเป็ นรอยละ 0.00 - สรุปยอดจัดเก็บภาษีคาง
ชําระทงั ้  3 ประเภท ตัง้ แตตุลาคม - เมษายน 2
562 เทากับ 1,615,715.85 บาท คิดเป็ นรอยละ
58.02 ของยอดประมาณการ **หมายเหตุ **ฝ าย
รายไดดําเนินการตามกิจกรรมจัดเก็บภาษีคาง
ชําระในพ้ น
ื ที่เขตราษฎรบูรณะ
ประจําปี งบประมาณ 2562 (เริ่มตงั ้ แต 1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งสอดคลองกับตัว
ชีว
้ ัด ยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประ
เภท ตามที่สํานักการคลังกําหนดไว เป าหมาย
รอยละ 25 ของยอดภาษีคางชําระ **หมายเหตุ :
รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3
ประเภท เป็ นไปตามเป าหมายที่สํานักการคลัง
กําหนดไมนอยกวารอยละ 25 ของยอดภาษีคาง
ชําระทงั ้ หมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

คร

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน
ตอวัน)

เป าหมาย
30.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม
(10.1). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ห
ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขออนุมัติ
ความกาวหน าของงาน :56%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขออนุมัติ

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

ความกาวหน าของงาน :54%

ท

ความกาวหน าของงาน :90%

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขออนุมัติ

100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100%

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ
โครงการและคาใชจาย

(10.4). กิจกรรมสํานักงานเขตปลอดขยะ

(10.5). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายในกลุมเป าหมาย

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ความกาวหน าของงาน :54%

(10.2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :54%
ชน
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เพื่อเสนอขออนุมัติ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(10.3). โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
(CBM)

11

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(11.1). โครงการบํารุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(11.2). กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ ตาม
ศักยภาพเขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

7/10

27/10/2563 : ออยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจพ้ น
ื ที่
และจัดทํารายละเอียดโครงการ
ความกาวหน าของงาน :100%
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํารวจขอมูล
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่กําหนด

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(12.1). โครงการคาใชจายโครงการภาษาอังกฤษ ความกาวหน าของงาน :85%
เพื่อทักษะชีวิต
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งวด
:: ฝ ายการศึกษา

(รอยละ)

(12.2). โครงการคาใชจายในการสอนภาษาจีน

าน

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ห

(12.3). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ
สอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

พ

ม

(12.4). โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

ท

(12.5). โครงการคาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.6). โครงการคาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการ
เรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

8/10

ความกาวหน าของงาน :85%

22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
งวด
ความกาวหน าของงาน :80%

22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
งวด
ความกาวหน าของงาน :100%
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
งวด
ความกาวหน าของงาน :100%
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
งวด
ความกาวหน าของงาน :100%
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติเงิน
งวด

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสมวัย

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

27/10/2563 : 1. จัดทําโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 2. จัดทําคําสัง่ มอบหมายภารกิจ
3. จัดเจาหน าที่ปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2
563

(14.1). กิจกรรมพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน ความกาวหน าของงาน :100%
ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ที่สงสัยลาชาไดเขาสูกระบวนการพัฒนา
12/25/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

าน

100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :92%

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจด
ทะเบียนภูมิปัญญาและไดทํางาน
ถายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ
ความรู ความสามารถสูสังคม

(13.1). บูรณาการผลการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

15

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชาไดเขาสู
กระบวนการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

(15.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :100%
กรุงเทพมหานคร
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เขียนโครง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

85.00
(รอยละ)

พ

14

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

เป าหมาย

(รอยละ)

(16.1). ปรับปรุงศูนยเด็กกอนวัยเรียนรัตนจีนะ

ท

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(16.2). ปรับปรุงศูนยเด็กกอนวัยเรียนวัดสน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(16.3). กิจกรรมประเมินพัฒนาและการเรียนรู
ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพ
มหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

9/10

ความกาวหน าของงาน :50%

ความกาวหน าของงาน :50%

ความกาวหน าของงาน :100%
12/25/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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2.00
(18.1). กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและ
(อยางนอย/ครัง้ ) (อยางนอย/ครัง้ ) กระตน
ุ เศรษฐกิจชุมชนเขตราษฎรบูรณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(18.2). กิจกรรมประเพณีสงกรานต

90.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :60%

คร

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

(17.1). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

2/24/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมจัด
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กฯ ครัง้ ที่ 2/2564 วัน
เสารที่ 20 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมชน
ั้  1
ศูนยฝึกอาชีพและบริหารเงินออมและครอบครัว
ความกาวหน าของงาน :100%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กําหนดกิจ
กรรม
ความกาวหน าของงาน :100%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เขียนโครง
การ

(รอยละ)

(19.1). กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียน ความกาวหน าของงาน :100%
รูของเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ
:: ฝ ายการศึกษา

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 19 ตัวชว
ี้ ัด //

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวและจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(เครือขาย)

โครงการ/กิจกรรม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(เครือขาย)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

18

จํานวนเครือขายประชาคมที่เป็ น
ทางการเพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ
และติดตามตรวจสอบการทํางาน
ของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

พ

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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