สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
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5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมี
การดําเนินกิจกรรมเฝ าระวังภัยและ
ยาเสพติดตามภารกิจ

(1.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :90%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

25/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทําแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดําเนิน
การตรวจดานสุขลักษณะดานการภาพ ตรวจ
วิเคราะหหาสารปนเปื้ อนของจุลินทรียและสาร
เคมีในอาหารของสถานประกอบ จํานวน 10 แหง

าน

ความสําเร็จของการพัฒนาฐานระบบ
ขอมูลสารสนเทศผูประกอบการที่เป
นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียของกรุงเทพ
มหานคร

(รอยละ)

(2.1). สํารวจและจัดทําฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสีย ในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

20.00
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100%

25/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตรวจสอบ
ความถูกตองฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ํ าเสียของ
สถานประกอบการ

ห

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

ม

3

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

2

เป าหมาย

65.00
(รอยละ)

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(รอยละ)

(4.1). อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตประเวศ (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(5.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองในพ้ น
ื ที่
เขตประเวศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
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ความกาวหน าของงาน :90%
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนเสนอขออนุมัติโครงการและคาใชจาย

ความกาวหน าของงาน :90%
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1.สํารวจ
พื้นที่คลองประเวศบุรีรมย 2.จัดทํารางแผน
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เป าหมาย

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
ฟื้ นฟูคลอง ตามแผนพัฒนาฟ้ ื นฟู
คลอง
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
และซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการซอมแซม
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขความ
เดือดรอนของประชาชน

(6.1). โครงการพัฒนาและฟ้ ื นฟูคลอง สํานักงาน ความกาวหน าของงาน :80%
เขตประเวศ
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.ขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ
:: ฝ ายโยธา
(7.1). โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวางสาธารณะ
ตามโครงการ (มหานครแหงความปลอดภัย)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(8.1). โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

พ
ท
กร
ุงเ

(8.2). โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอน (2,000,000 บาท)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ๑ ติดตงั ้
ไฟฟ าสาธารณะ ผลการดําเนินการ จํานวน ๓
ซอย อยูระหวางขอจัดสรรเงินงบประมาณ ๘
ซอยอยูระหวางการไฟฟ าสํารวจและประมาณรา
คา ๒.รายการซอมแซมไฟฟ าระหวางรอการไฟฟ า
รายการ
ความกาวหน าของงาน :100%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1.ปรับปรุง
ซอยพรีเมียร 1 แยก 2 จากซอยหมูบานเสรีวิลลา
แยก 2 ถึงคลองตาชาง,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 วอย 38 แยก 1-1-2 จากคลอง
ปลัดเปรียงถึงสุดซอย ,3.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล
2 ซอย 3 อยูระหวางแตงตงั ้ คณะกรรมการ
กําหนดราคารกลางและแตงตงั ้ คณะกรรมการ
กําหนดแบบรูปรายการฯ ปรับปรุงซอยออนนุช
66 แยก 19-12 จากลํารางเลิง้ สัมพันธ ถึงลําราง
แยกคลองมะขามเทศ(อยูระหวางเห็นชอบราคา
กลาง) ,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย
48 แยก 8 และซอยเชื่อม (อยูระหวางขอ
เปลี่ยนแปลงขอบัญญัติ)

ม

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

8

โครงการ/กิจกรรม

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

80.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :90%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...แตงตงั ้ คณะ
กรรมการกําหนดราคากลางและแตงตงั ้ คณะ
กรรมการจัดทําแบบรูปฯ

(9.1). โครงการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสราง ความกาวหน าของงาน :60%
ปี  พ.ศ.2564
29/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเตรียม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารเพื่อออกสํารวจ
:: ฝ ายรายได
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

30.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(10.1). สงเสริมการคัดแยก และรวบรวมมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :100%
อันตราย และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่แหลง
กําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ
โครงการและจัดทําแผนตารางกําหนดวันเวลา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และสถานที่จัดกิจกรรม
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(10.2). สงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อ
นํ ากลับมาใชประโยชน

ความกาวหน าของงาน :100%

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติเงิน
ประจํางวด, จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัด
ทําแผนการดําเนินการ

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

คร

ลําดับ

(10.3). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

27/10/2563 : 1.ขออนุมัติเงินประจํางวด 2.จัด
ทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 3.ประสานผูแทน
ชุมชนเป าหมายสรรหาอาสาสมัครชักลากมูล
ฝอยฯ 4.จัดทําคําสัง่ จางและแตงตงั ้ อาสาสมัครชัก
ลากมูลฝอยในชุมชน 5.อาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชนปฏิบัติงานในชุมชนเป าหมาย

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :90%

ความกาวหน าของงาน :100%

ม

(10.4). สงเสริมการลดและแยกมูลฝอย

28/10/2563 : 1.ขออนุมัติโครงการ 2.จัดทําแผน
ตารางกําหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

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

เป าหมาย

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการ
ลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการกอ
อาชญากรรม

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(11.1). โครงการสํารวจและประเมินพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ตอการเกิดอาชญากรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :95%
24/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ประจําเดือน
ตุลาคม 2563 ฝ ายเทศกิจ สํานักงานเขตประเวศ
ไดดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. จัด
ทําสํารวจและประเมินพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม จํานวน 7 จุด จุดที่ 1 บริเวณสวน
พัฒนาภิรมย ถนนออนนุช จุดที่ 2 บริเวณถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 9 ถนนเฉลิมพระเกีย
รติ ร.๙ จุดที่ 3 บริเวณอาคารรานซอยพัฒนาการ
69 แยก 2-1-2 ถนนพัฒนาการ จุดที่ 4 บริเวณ
ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร
ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 2 จุดที่ 5
บริเวณซอยออนนุช 66 แยก 19-16 ถนนออน
นุช จุดที่ 6 บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ซอย 62 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จุดที่ 7
บริเวณสะพานลอยคนเดินขามหน าหางสรรพสิน
คา ซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร 2.จัดทําแผน
ปฏิบัติการ เพื่อแสดงถึงขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
เป าหมาย รอยละ 100 ของพ้ น
ื ที่เสี่ยงในพ้ น
ื ที่
เขตประเวศไดรับการดําเนินการแกไขและเฝ า
ระวังและตรวจตรา ความปลอดภัย โดยการดูแล
และปรับแกไขสภาพแวดลอม การดูแลหรือติดตงั ้
อุปกรณสงเสริมความปลอดภัยตาง ๆ และออก
ตรวจตราความเรียบรอยของพ้ น
ื ที่ฯ 3. จัด
ทําโครงการดังกลาวและผูอํานวยการเขตประเวศ
ลงนามอนุมัติเป็ นที่เรียบรอยแลวและจัดทําคําสัง่
มอบหมายหน าที่ความรับผิดชอบตามคําสัง่ ฝาย
เทศกิจที่ 17/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 4.
การรายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือน
ตุลาคม 2563 4.1 จํานวนครัง้ ของการออกตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม เป าหมาย 2 ครัง้ /วัน
/จุด ผลการดําเนินการโดยเขาตรวจวันละ 2 ครัง้
/วัน/จุด ทําไดจํานวน 434 ครัง้ และจุดเสี่ยงภัยมี
2 ประเภท 1. พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
จํานวน 7 จุด 2. พื้นที่เสี่ยงตอความปลอดภัย
ของถนน มีการเฝ าระวังความปลอดภัยอํานวย
ความสะดวกดานการจราจร จํานวน 11 จุด เป า
หมาย เฉลี่ย 2 ครัง้ /วัน/จุด (วันทําการ) ผลการ
ดําเนินการทําได 20 วันทําการ (เจาหน าที่อาสา
จราจร 20 คน) รวมจํานวน 880 ครัง้  4.2 ออก
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลอง
วงจรปิด (CCTV) ติดตงั ้ แลว จํานวน 10 เครื่อง
ใชงานได 10 เครื่อง อยูในสถานะ : ไฟเขียว สี
แดง ครบถวนทุกตัว ตรวจวันละ 1 ครัง้ /วัน/จุด
4.3 ติดปายประชาสัมพันธกับอาชญากรรม จํานว
น 7 จุด ใหประชาชนระมัดระวังความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 4.4 การดูแล
ตัดตนไม การพัฒนาและทําความสะอาดพ้ น
ื ที่
โดยฝายรักษาความสะอาดฯ อยางนอย 2 ครัง้
/วัน/จุด 4.5 การติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวาง โดยฝาย
โยธา ครบถวนทุกจุด อยางนอย 2 ครัง้ /วัน/จุด

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจด
ทะเบียนภูมิปัญญาและไดทํางาน
ถายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ
ความรู ความสามารถสูสังคม

60.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

14

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน

3.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

5.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

คร

ม

(14.1). โครงการสภาสงเสริมกจิการสภาเด็กและ ความกาวหน าของงาน :97%
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
22/10/2563 :ขออนุมติโครงการและเงินประ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จํางวด
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(14.2). โครงการครอบครัวรักการอาน

ความกาวหน าของงาน :100%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

22/10/2563 : ขออนุมติโครงการและเงินประ
จํางวด

(15.1). โครงการการดําเนินงานศูนยบริการและ ความกาวหน าของงาน :100%
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
22/10/2563 : ขออนุมติโครงการและจัดเตรียม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(15.2). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต
มัน
่ คง

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประ
จํางวด

(13.1). โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน ความกาวหน าของงาน :100%
วัฒนธรรมประเพณี
22/10/2563 : ขออนุมติโครงการและเงินประ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จํางวด
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ท

รอยละของผูผานการอบรมสามารถ
นํ าความรูไปปฏิบัติได

ความกาวหน าของงาน :100%

(12.2). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :80%
ของกรุงเทพมหานคร
27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จํางวด
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ ในวันสําคัญ
ตาง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย

(12.1). โครงการสงเสริมและสืบสานภูมิปัญญา
ดานอาชีพเขตประเวศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

โครงการ/กิจกรรม

ห

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100%

22/10/2563 : ขออนุมติโครงการและจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขออนุมติเงินประจํางวด

(15.3). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได

ความกาวหน าของงาน :80%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

22/10/2563 :ขออนุมติโครงการและจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา
2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1. รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสมวัย 2. รอยละของเด็ก
กอนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย
ลาชาไดเขาสูกระบวนการพัฒนา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ดู..รายงานลาสุด)

(17.1). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต

ความกาวหน าของงาน :100%
/26/10/2563 : ดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่ และจัด
ทําแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการดําเนิน
การเสนอผูอํานวยการเขตพิจารณา /25/11/2563
: ไดรับอนุมัติโครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว อยูระหวางเตรียมการขอจัดซ้ อ
ื
ตนไมและวัสดุในการปลูกตามโครงการ
/23/12/2563 : อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ อ
ื
ตนไมและวัสดุปลูกตามโครงการ

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสง
เสริมการทองเที่ยวและจัดจําหนาย
สินคาชุมชน

(16.1). บํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว

ความกาวหน าของงาน :10%

าน

18

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย (ฝ ายการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

2/23/2021 : อยูระหวางขันตอนรวบรวมขอมูล
และจัดเตรียมขอมูลและเอกสาร

(18.1). กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ฟื้ นฟู การทอง ความกาวหน าของงาน :100%
เที่ยวและการจําหนายสินคาชุมชน
22/10/2563 :จัดเดรียมขอมูลเพื่อทําแผนการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

17

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลการดําเนิ น
งาน

(19.1). โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :100%
22/10/2563 : ขออนุมติโครงการและเงินประ
จํางวด

ท

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

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

กร
ุงเ

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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