แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กพัฒนาสังคม : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

6

กรุงเทพมหานครมีฐานขอมูลแรงงานนอก
ระบบ
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มีเครือขายชุมชนระดับเขต

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ระดับ
/กลุม)

5.0.

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานการพัฒนาชุมชน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนเครือขายประชาคมที่เป็ นทางการ
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบ
การทํางานของกรุงเทพมหานคร

(ระดับ/กลุม)

(สํานักงานการพัฒนาชุมชน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กันแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมดําเนินการ (1.1). กิจกรรมการพัฒนาความ
กองนโยบายและแผน
ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจํานวน 8 สามารถของหนวยงานในการดําเนิน งาน
ภารกิจ
การตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ตามกฎหมายกระจายอํานาจ
ความกาวหน าของงาน :80%

คร

5.0.

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็ นรอย
ละ 50

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
ของกลุมผูคาหาบเรแผงลอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต และ
กลุมเกษตรกรในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
เสร็จเรียบรอยแลว

ห

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

เป าหมาย

ม

3

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

1.00
(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการแตงตงั ้ คณะ
(เครือขาย (เครือขาย/แผน) กรรมการเครือขายชุมชนระดับเขตครบทงั ้
/แผน)
หมด 50 สํานักงานเขตแลว 2. อยูระหวาง
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของสํานักงาน
เขต

พ

2

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามกฎหมาย
กระจายอํานาจ

กลยุทธ

(3.1). กิจกรรมการสํารวจและ
กองนโยบายและแผน
รวบรวมขอมูลแรงงานนอกระบบใน งาน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%
(4.1). โครงการปฐมนิเทศคณะ
กรรมการชุมชนและเจาหน าที่ผู
ปฏิบัติงานชุมชน
ความกาวหน าของงาน :75%

สํานักงานการพัฒนาชุม
ชน

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

5.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการเก็บ
(เครือขาย (เครือขาย/สนข.) รวบรวมขอมูลกิจกรรมของชุมชน ประชา
/สนข.)
คม เครือขาย ที่มีเยาวชนหรือคนรุนใหม
เป็ นผูดําเนินกิจกรรม

กร
ุงเ

มิติท่ี

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(สํานักงานการพัฒนาชุมชน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

3.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูผานการฝึกอบรมวิชาชีพ
สามารถนําความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพและมีรายไดเพิ่มข้ น
ึ
(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1.สํานักพัฒนาสังคมรวบรวม
ขอมูลทําเนียบภูมิปัญญาผูสูงอายุกรุงเทพฯ
ตัง้ แตปี 2549-2563 รวมทงั ้ สน
ิ้  75 คน 2.
สํานักพัฒนาสังคมเตรียมดําเนินการ
ประสานขอความรวมมือสํานักงานเขต
สํารวจการมีชีวิตอยู รวมทงั ้ คัดเลือก
ภูมิปัญญาผูสูงอายุที่เคยไดรับการคัดเลือก
จากสํานักงานเขตมาแลวและไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณจากสํานักพัฒนาสังคม
ในกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู
สูงอายุกรุงเทพมหานคร" อยางนอย 2 ภูมิ
ปั ญญา ที่ไดทํางานถายทอดภูมิปัญญา
ประสบการณ ความรู ความสามารถสูสังคม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) ภาคเรียนที่ 2/63 (ระหวางวัน (8.1). กิจกรรมการเรียนสอนใน
ที่ 1 กันยายน – 17 ธันวาคม 2563) มีผู โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
สมัคร 6,176 คน มีผูสําเร็จการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :65%
5,017 คน ผูผานการฝึกอบรมวิชาชีพ
สามารถนําความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพและมีรายไดเพิ่มข้ น
ึ  4,149 คน ภาค
เรียนที่ 3/63 (ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2
563 – 12 พฤษภาคม 2564) มีผูสมัคร
7,643 คน มีอยูระหวางรวมรวบขอมูล
หมายเหตุ จากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด
– 19) ทําใหตองปิดสถานศึกษาชว
ั ่ คราว
เนื่องจากเหตุพิเศษ 1. วันที่ 24 ธันวาคม
2563 – 31 มกราคม 2564 2. วันที่ 17
เม.ย.2564 ปั จจุบัน

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

กร
ุงเ

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนภูมิปัญญาผูสูงอายุที่ถูกนํามา
ถายทอดประสบการณ ความรูความ
สามารถสูสังคม

กลยุทธ

ห

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รายไดรวมของผูประกอบการ จากกิจกรรม
การขายสินคาและผลิตภัณฑในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(จํานวน
ครัง้ )

(จํานวนครัง้ )

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1. โครงการตลาดชุมชน
กรุงเทพมหานคร (จะดําเนินการจัด
กิจกรรมเดือนก.ย.64) - แตงตงั ้ คณะ
กรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกําหนดราคากลาง - ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุและกําหนดราคากลาง 2. โครงการ
มหกรรมผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Brand) 2021 - แตงตงั ้ คณะ
กรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกําหนดราคากลาง - ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุและกําหนดราคากลาง - แตงตงั ้ คณะ
ทํางานโครงการ - ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23
มีนาคม 2564 และยกเลิกเมื่อวันที่ 9
เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
019 - ปรับปรุงรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกําหนดราคากลาง

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของแรงงานนอกระบบกลุมเป า
หมายในพ้ น
ื ที่เขตรับทราบสวัสดิการทาง
สังคม

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.0.

ท

10

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

มิติท่ี

3/9

(ไตรมาส 3) บูรณาการรวมกับสํานักงาน
เขต อยูระหวางดําเนินการ ตามหนังสือ ที่
กท.1504/1243 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ใหสํานักงานเขตดําเนินการ ประชาสัมพันธ
ใหแรงงานนอกระบบในพ้ น
ื ที่เขตรับทราบ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคม
และแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
กําหนดสงรายงานภายในวันที่ 15
กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ : จาก
สถานการณการแพรระบาคของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ทําใหตอง
ปิ ดสถานศึกษาชว
ั ่ คราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
ตัง้ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม
2564 และ ตัง้ แตวันที่ 17 เมษายน 2564
จนถึงปัจจุบัน

(9.1). โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพ สํานักงานการสงเสริมอา
มหานคร
ชีพ
ความกาวหน าของงาน :10%

(9.2). โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ สํานักงานการสงเสริมอา
กรุงเทพมหานคร (Bangkok
ชีพ
Brand) 2021
ความกาวหน าของงาน :20%

(10.1). โครงการประชาสัมพันธให สํานักงานการสงเสริมอา
แรงงานนอกระบบและประชาชน
ชีพ
ทัว
่ ไปไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยว
กับสวัสดิการทางสังคมและแหลงทุน
ในการประกอบอาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนกลุมเป าหมายของแรงงานนอก
ระบบในพ้ น
ื ที่เขตเขาถึงสวัสดิการทางสังค
ม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(กลุม)

(กลุม)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) บูรณาการรวมกับสํานักงาน
เขต อยูระหวางดําเนินการ ตามหนังสือ ที่
กท.1504/1243 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ใหสํานักงานเขตดําเนินการ สํารวจกลุมเป า
หมายของแรงงานนอกระบบในพ้ น
ื ที่เขต
เขาถึงสวัสดิการทางสังคมและแหลงเงิน
ทุนในการประกอบอาชีพ กําหนดสง
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ : จากสถานการณการแพรระบา
คของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19 )ทําใหตองปิดสถานศึกษาชว
ั ่ คราว
เนื่องจากเหตุพิเศษ ตัง้ วันที่ 24 ธันวาคม
2563 – 31 มกราคม 2564 และ ตัง้ แตวัน
ที่ 17 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

ผลผลิต
(Output)

ห

7.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

กร
ุงเ

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.0.

ท

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มข้ น
ึ

พ

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
13

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบการ Digitel Marketing - ดําเนิน
การอบรมวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2
564 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา เรียบรอย
แลว - ชดใชเงินยืมใชในราชการเรียบรอย
แลว - อยูระหวางติดตามผลหลังการจัด
อบรม 2. โครงการตรวจเยี่ยมผูประกอบ
การกรุงเทพมหานคร - ดําเนินการตรวจ
เยี่ยมผูประกอบการ ณ สถานประกอบการ
และสถานจําหนายและแสดงสินคา

ม

รอยละของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ข้ น
ึ ทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร
และประสงคจะเขาอบรมผานการฝึกอบรม
และ สามารถนําความรูไปใชในการประ
กอบธุรกิจ

าน

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). โครงการสงเสริมสนับสนุน สํานักงานการสงเสริมอา
แรงงานนอกระบบและประชาชน
ชีพ
ทัว
่ ไปเขาถึงสวัสดิการทางสังคมและ
แหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

มิติท่ี

4/9

(ไตรมาส 3) 1. โครงการตลาดชุมชน
กรุงเทพมหานคร จะดําเนินการจัด
กิจกรรมเดือนก.ย.64) ขณะนี้อยูระหวาง แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุและกําหนดราคากลาง - ดําเนิน
การประชุมคณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกําหนด
ราคากลาง 2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)
2021 อยูระหวางประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23
มีนาคม 2564 3. โครงการสงเสริมการ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการจัดกิจกรรม Bangkok Brand
Delivery

(12.1). โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบการสู Digitel Maketing
ความกาวหน าของงาน :95%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

(12.2). โครงการตรวจเยี่ยมผู
ประกอบการกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

(13.1). โครงการสงเสริมการ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

มิติท่ี
14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ยอดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการตลาดชุมชน
กรุงเทพมหานคร จะดําเนินการจัด
กิจกรรมเดือนก.ย.64) ขณะนี้อยูระหวาง แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุและกําหนดราคากลาง - ดําเนิน
การประชุมคณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกําหนด
ราคากลาง 2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)
2021 อยูระหวางประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23
มีนาคม 2564 3. โครงการสงเสริมการ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการจัดกิจกรรม Bangkok Brand
Delivery

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). กิจกรรมจัดทําระบบขอมูล สํานักงานการสงเสริมอา
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการพัฒนาและ ชีพ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ความกาวหน าของงาน :90%

รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับสินคาเกษตรที่ผานการฝึกอบ
รม และสามารถนําความรูไปปฏิบัติได

17

ท

สินคา/ผลิตภัณฑดานการเกษตรไดรับการ
รับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ หรือหนวยงาน
ภายนอกอ่ น
ื ๆ

6.0.

ผลผลิต
(Output)

15.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

16

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของสินคา/ผลิตภัณฑดาน
การเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร

6.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -ชะลอการศึกษาดูงาน ตาม
กิจกรรมในโครงการฯ ออกไปกอน
(เนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID 19 ยังไมคลี่คลายและมี
การแพรระบาดอยางตอเนื่อง จึงไม
สามารถจัดสัมมนาศึกษาดูงานได)

พ

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

ม

15

ห

าน

คร

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

5/9

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางจัดทําหนังสือแจง
เวียนมติฯตอคณะกรรมการฯเพื่อแกไขขอ
มูล ปรับปรุงคูมือ การตรวจประเมินฯ -อยู
ในระหวางดําเนินการเตรียมจัดซ้ อ
ื จัดจาง
วัสดุโครงการ
(ไตรมาส 3) -อยูระหวางจัดทําหนังสือแจง
เวียนมติฯตอคณะกรรมการฯเพื่อแกไขขอ
มูล ปรับปรุงคูมือ การตรวจประเมินฯ -อยู
ในระหวางดําเนินการเตรียมจัดซ้ อ
ื จัดจาง
วัสดุโครงการ

(15.1). โครงการสงเสริมความรู
เทคโนโลยีดานการเกษตร
ความกาวหน าของงาน :10%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

(15.3). โครงการสงเสริมการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม
ความกาวหน าของงาน :10%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

(17.1). กิจกรรมสรางมาตรฐาน
สินคาดานการเกษตรของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :70%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

(15.2). โครงการจัดงานคลินิก
สํานักงานการสงเสริมอา
เกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร ชีพ
ความกาวหน าของงาน :10%

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

20

21

จํานวนสินคาเกษตรที่สามารถพัฒนาใหมี
มูลคาเพิ่มข้ น
ึ
(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนชองทางการตลาดที่จําหนายสินคา
เกษตร
(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนแหลงผลิตสินคาเกษตรใหเป็ น
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ชองทาง)

(ชองทาง)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(แหลง)

23

ท

จํานวนทรัพยากรการทองเที่ยวหรือแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟื้ นฟู และ
พัฒนา

6.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(แหง/ปี )

(แหง/ปี )

ผลผลิต
(Output)

1.00
(โครงการ)

(โครงการ)

กร
ุงเ

22

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่สนับสนุนให
กรุงเทพมหานครเป็ นสถานที่จัดประชุม
นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

(แหลง)

พ

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.0.

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) โครงการพัฒนาผูประกอบการ
เพื่อยกระดับสูผูผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม มี
รายละเอียดดังนี้ - ดําเนินการอบรมวันที่ 2
4 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบางกอก
ชฎา เรียบรอยแลว - ชดใชเงินยืมใชใน
ราชการเรียบรอยแลว - อยูระหวางติดตาม
ผลหลังการจัดอบรม

6/9

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูในระหวางเชิญชวน
แนะนํ าประชาชนผูสนใจใหเกษตรกรผู
ประกอบการพัฒนาสินคาดานการเกษตร
เพื่อใหมูลคาเพิ่มข้ น
ึ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(18.1). โครงการพัฒนาผูประกอบ
การเพื่อยกระดับสูผูผลิตสินคาเชิง
นวัตกรรม
ความกาวหน าของงาน :95%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

(19.1). กิจกรรมตลาดสุขใจ
(Bangkok Green Farm)
ความกาวหน าของงาน :75%

สํานักงานการสงเสริมอา
ชีพ

คร

(สํานักงานการสงเสริมอาชีพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

าน

19

รอยละของผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Brand) และผลิตภัณฑชุมชนที่
ไดรับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการสง
เสริมการขาย

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรม
ดังนี้ 1.ตลาดสุขใจ ณ ศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร 1 (เสาชิงชา) 2.ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ห

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานแลว เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2
564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา และจังหวัด
สระบุรี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 80
คน 2. ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการจัด
ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงพัฒนา
แหลงผลิตสินคาเกษตรใหเป็ นแหลงทอง
เที่ยวเชิงเกษตร (กําหนดเป าหมายแลว คือ
สวนกลวยไมของเกษตรกรเขตภาษีเจริญ
จํานวน 1 แหลง)

(21.1). กิจกรรมสงเสริมการทอง
สํานักงานการสงเสริมอา
เที่ยวเชิงเกษตร ภายใตโครงการสง ชีพ
เสริมความรูเทคโนโลยีดานการเก
ษตร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) อยูในระหวางดําเนินการ
อนุรักษฟ้ ื นฟู และพัฒนา ทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยว เป าหมาย สวนกลวยไมเขต
ภาษีเจริญ

(22.1). กิจกรรมสงเสริมการทอง
สํานักงานการสงเสริมอา
เที่ยวเชิงเกษตร (สนับสนุนโครงการ ชีพ
ของสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ทองเที่ยว
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการประสานกับสวน
การทองเที่ยว สํานักงานวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว (สวท.) เพื่อรวมกิจกรรม
สนับสนุนการดําเนินงาน (MICE)

(23.1). กิจกรรมสนับสนุนโครงการ สํานักงานการสงเสริมอา
การจัดประชุม นิทรรศการนานาชาติ ชีพ
(MICE) ของกรุงเทพมหานคร ใน
ฐานะเมืองเจาภาพการจัดงานของ
สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทอง
เที่ยว
ความกาวหน าของงาน :80%

ม

มิติท่ี
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25

รอยละของผูสูงอายุตามทะเบียนราษฎรที่
์ งทะเบียนขอรับเบีย
มีสิทธิล
้ ยังชีพผูสูงอายุ
ในงบประมาณถัดไปไดรับทราบสิทธิ
(สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพ
สังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจดทะเบียน
ภูมิปัญญาและไดทํางานถายทอด
ภูมิปัญญาประสบการณ ความรู ควา
มสามารถสูสังคม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) 1.อยูระหวางรวบรวมรายงาน
ผลการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 2.ผลการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
(เมษายน - มิถุนายน 2564) จํานวน
871,917 คน คิดเป็ นเงิน 1,710,286,300
บาท

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(24.1). กิจกรรมประชาสัมพันธสิทธิ สํานักงานการสงเคราะห
ผูสูงอายุและการบริหารเชิงรุกจด
และสวัสดิภาพสังคม
ทะเบียนรับเบีย
้ ยังชีพ
ความกาวหน าของงาน :80%

(ไตรมาส 3) 1.สํานักพัฒนาสังคม มี
หนังสือที่ กท 1505/356 ลงวันที่ 31
มกราคม 2563 ขอความรวมมือสงรายช่ อ
ื
เจาของภูมิปัญญาผูสูงอายุและผูเขารวม
กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผูสูง
อายุกรุงเทพมหานคร" ในวันศุกรที่ 24
เมษายน 2563 และสํานักงานเขตไดสง
รายช่ อ
ื เจาของภูมิปัญญาผูสูงอายุ
สํานักงานเขตละ 1 ภูมิปัญญาใหสํานัก
พัฒนาสังคมเรียบรอยแลว 2.เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สํานัก
พัฒนาสังคม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม
การเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร" ออกไปจนกวา
สถานการณจะดีข้ น
ึ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพ
สังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มีพัฒนาการ
สมวัย

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

27

รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

3.0.

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

26

พ

ม

ห

(สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพ
สังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(รอยละ)

(สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพ
สังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลเฝ าระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุมเป าหมาย
เป็ นอาสาสมัครผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน
ไดแก รุนที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2
564 รุนที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564
รุนที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 2.
ขณะนี้อยูระหวางปิดศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนกรุงเทพมหานครเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
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30

31

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการดําเนินการตามศักยภาพ
ของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ

(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลเฝ าระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุมเป าหมาย
เป็ นอาสาสมัครผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน
ไดแก รุนที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2
564 รุนที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564
รุนที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 2.
ขณะนี้อยูระหวางปิดศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนกรุงเทพมหานครเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

าน

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพ
สังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการพัฒนา
ระบบ

(29.1). โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม กองนโยบายและแผน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
งาน
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :80%

ห

29

ระดับ

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมดําเนินการ (30.1). กิจกรรมการเบิกจายงบ
เบิกจายงบประมาณ คิดเป็ นรอยละ 50
ประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :55%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมจัด
ทําคําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล (Metadata)
และพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
โดยไดนําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูล 5.2
เรียบรอยแลว และจัดสงหนังสือแจงผล
การดําเนินงานให สยป. ทราบแลว (ตาม
หนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม
2564)

กองนโยบายและแผน
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มีพัฒนาการ
สงสัยลาชาไดเขาสูกระบวนการพัฒนา

กลยุทธ

พ

28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 31 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(31.1). โครงการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :95%

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร

............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

ห

าน

............................................................

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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