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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

สํานั กงานเขตคลองสามวา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

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

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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30.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1.2). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :90%
21/11/2563 : -ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร
และจัดทําแผนการออกตรวจเยี่ยมชุมชนชักลาก
มูลฝอย ไดแก ชุมชนนิมิตใหมพัฒนา โดยการ
ออกตรวจเยี่ยม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอย และแนะนํ าใหความรู
เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยภายในชุมชน พรอม
ประชาสัมพันธ รณรงคแกประชาชนที่อาศัยอยู
ภายในชุมชนดังกลาว แจกประกาศใหความรูการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การนํ าขยะมูลฝอย
กลับไปใชประโยชน เชน การทํานํ้ าหมักชีวภาพ
จากเศษอาหาร จากเปลือกผลไม การทําป ุย
อินทรีย ป ุยหมัก การคัดแยพขยะรีไซเคิลเพื่อ
นํ าไปจําหนาย ตลอดจนการคัแยกขยะอันตราย
เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนใหแกอาสา
สมัครชักลากมูลฝอย จํานวน 6 ชุมชน ของเดือน
ตุลาคม 2563 เป็ นจํานวนเงิน 13,500 บาท
ความกาวหน าของงาน :90%

21/11/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร
และดําเนินการออกประชาสัมพันธใหความรู็เรื่อง
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํ ากลับ
ไปใชประโยชนใหม บริเวณตลาดหทัยมิตร ราย
ขายผลไมถนนคูบอน ตลาดพระยาสุเรนทร , คัด
แยกเศษอาหารและเปลือกผลไมไดประมาณ 2
,000 กิโลกรัม

(1.3). โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM) ความกาวหน าของงาน :90%

ความกาวหน าของงาน :90%

พ

(1.4). โครงการคัดแยกมูลฝอยไปใชประโยชน
ของสํานักงานเขตคลองสามวา

21/11/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร
และออกตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 18
แหง ใหความรูเรื่องการลดและคัดแยกมูลฝอย
เชน การนํ าเศษอาหารไปเลีย
้ งสัตว,ทําทําสิ่ง
ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช,การลดใชพลาสติกและ
โฟม,สงเสริมการคัดแยกใบไมกิ่งไมเพื่อนําไป
ทําป ุยหมัก ป ุยอินทรีย ฯลฯ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ
เมือเทียบกับปี 2560

เป าหมาย

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

21/11/2563 : -ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร
และดําเนินการสงเสริม ประชาสัมพันธโครงการ
ภายในอาคารสํานักงานเขตคลองสามวา ใหความ
รูเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแกขาราช
การ บุคลากร ตลอดจนประชาชนที่มาติดตอราช
การ , ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคาร
สํานักงานเขตฯ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล จํานวน 175
ก.ก. ขยะรีไซเคิลไมได 1,200 ก.ก. ขยะเศษอา
หาร 150 ก.ก. ขยะอันตราย 10 ก.ก. , จัด
กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "ขยะแลกไข" จํานวน
1 ครัง้

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ

(1.5). โครงการคัดแยกกิ่งไมใบไมไปใชประโย
ชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(1.6). กิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือใช

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(1.7). สงเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอย
อันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่แหลง
กําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

21/11/2563 : -โครงการไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
และดําเนินการตัดแตงตนไม กิ่งไมตามถนนสาย
หลัก สายรองตามแผนที่กําหนดและตามที่
ประชาชนรองขอ แลวนํากิ่ไม ใบไมไปบดยอย
และนําไปหมักทําป ุยอินทรีย , นํ าทอนไมขนาด
ใหญสงโรงงานบดยอยกิ่งไมศูนยออนนุชฯเพื่อ
แปรรูปทําป ุย ไดปริมาณทงั ้ สน
ิ้ ประมาณ 100 ตัน
ความกาวหน าของงาน :90%

21/11/2563 : โครงการไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานพรอมออก
ดําเนินการจัดกิจกรรมวันนัดทงิ้ ของเหลือใช
ชุมชนภายในพ้ น
ื ี่เขต จํานวน 18 แหง ดังนี้ หมู
บานเนเบอรโฮม,ชุมชนเฟื่ องฟาวิลเลจ,หมูบาน
มาริสา,ชุมชนหทัยราษฎร 31,หมูบานพฤกษาทา
วนเน็กซ,หมูบานอินทราวิลล,หมูบานรุงกิจวิ
ลล,หมูบานพนาสนธว
ิ ์ ิลลา,หมูบานคาซาลีนา
1,หมูบานเจริญทรัพย,หมูบานรมเย็น 5,หมูบาน
ทหารกองหนุน,หมูบานเพชรไพลิน,หมูบานเคซี
การเดนโฮม1-5
ความกาวหน าของงาน :90%

21/11/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร
,ดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธการคัดแยก
มูลฝอยอันตรายตามเสนทางเดินรถเก็บขนมูล
ฝอย และกิจกรรมวันนัดทงิ้ ของเหลือใช สามารถ
คัดแยกขยะอันตรายไดทงั ้ สน
ิ้  1,600 ก.ก.
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(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). คชจ.ในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(2.2). กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

5

6

7

8

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย 3.1 รอย
ละของนักเรียนระดับปฐมวัย
มัพัฒนาการสมวัย
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพ
มหานคร - รอยละของเด็กกอนวัย
เรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพ
มหานคร - รอยละของเด็กกอนวัย
เรรียนที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาได
เขาสูกระบวนการพัฒนา

ความกาวหน าของงาน :10%

30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสานราน
คาโอท็อป บางกอกแบรนด และขอดีของอรอย
เขารวมขายในงานวันเด็กแหงชาติปี 2564 ณ
ตลาดน้ํ าบึงพระยา วัดพระยาสุเรนทร

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

5.00
(ระดับ)

(3.2). สงเสริมการทองเที่ยวและจัดจําหนาย
ความกาวหน าของงาน :80%
สินคาชุมชนของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่เขต
คลองสามวา
30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ประสานรานคา โอท็อปและบางกอกแบรนดและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ของดีของอรอยเขารวมขายสินคาในงานวันเด็ก
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
แหงชาติ ปี  2563 ณ ตลาดน้ํ าบึงพระยา วัด
พระยาสุเรนทร
(ระดับ)

(4.1). 1. ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนให
สอดคลองกับเอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขตคลองสามวาที่เขารับการ
พัฒนาศักยภาพผานเกณฑทดสอบ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติ
พและบทบาทหน าที่ของตนเอง

(3.1). โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขตคลอง
สามวา

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100%

30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายโยธา
และฝายปกครองไดดําเนินการออกตรวจคลอง
ตามตัวชว
ี้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2 คลอง
คือ คลองแสนแสบ และคลองสามวา ในวันจันทร
ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. รวมกับ
สํานักงานเขตที่รับผิดชอบคลองบูรณาการรวม
กัน และอยูระหวางจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนฯ เพื่อสงสํานักการระบาย
นํ้ าภายในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ตอไป

(5.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ความกาวหน าของงาน :100%

30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายปกครอง
รองบประมาณในการดําเนินการจากสํานักงบ
ประมาณกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1. ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่

21/11/2563 : โครงการไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน กําหนดจุด
การจัดกิจกรรมและประสานเจาของพ้ น
ื ที่ ดําเนิน
การจัดกิจกรรมปลูกตนไม (ตนรวงผ้ งึ )ภายใน
อาคารสํานักงานเขตคลองสามวา จํานวน 1 ตน
(ปลัดกรุงเทพมหานครเป็ นผูปลูก)

(2.3). กิจกรรมนําเขาขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :90%
โปรแกรมฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
21/11/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร
และดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  (สวน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หยอม สวนสาธารณะ,พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
แวดลอมที่ดี)พรอมจัดทํารายงานเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายน 2563 ,รวบรวมขอมูลที่ได
นํ าลงในระบบโปรแกรมพ้ น
ื ที่สีเขียวของสยป.ให
เป็ นปัจจุบัน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ความกาวหน าของงาน :90%

พ

4. กรุงเทพมหานครมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและ
จัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

21/11/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและขอนุมัติเงินประ
จํางวด

ท

3

ความกาวหน าของงาน :90%

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

าน

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(6.1). โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(7.1). โครงการเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

0.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :90%

30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :80%

30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการจัด
เตรียมเอกสารขอมูลตาง ๆ เพื่อเขาศุนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน จํานวน 4 ศูนย ใหไดรับทราบ
ขอปฏิบัติใหทุกศูนยดําเนินการใหตรงกัน

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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4. จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม
สรางสรรคของสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.2 ความสําคัญในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

0.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

5.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

(10.1). โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล
ของสํานักงานเขตคลองสามวา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

96.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :80%
30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ฝายปกครอง
ไดรับหนังสือจากสํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผล ที่ กท 1031/ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การจัดทําคําสัง่ ระบบฐานขอมูล 5.2
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดจัด
ทําคําสัง่ คณะทํางานจัดทําระบบฐานขอมูล 5.2
เสนอผูอํานวยการเขตเพื่ออนุมัติแลว

(11.1). แผนงานการเรงรัดการเบิกจายงบประมา ความกาวหน าของงาน :58%
ณ ประจําปี  พ.ศ. 2564
11/27/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดทําแผน (ไดรับอนุมัติเงินงวดเมื่อ 26 ตุลาคม
:: ฝ ายการคลัง
2563)

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 11 ตัวชว
ี้ ัด //

พ

ม

ห

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

(ดู..รายงานลาสุด)
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