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

2

3

4

5

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติดเขตยานนาวาได
รับการพัฒนาศักยภาพตอปี
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.0.

ผลผลิต
(Output)

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
สวางตามแผนที่กําหนด/ปี
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแก
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
6

รอยละสถานประกอบการอาคาร สถานที่ได
รับการตรวจดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

8

รอยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน (O-NET) สูงกวาระดับประเทศทุก
วิชาที่สอบ
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

3.0.

6.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

รอยละความสําเร็จการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่

1.0.

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมให
ประชาชนออกกําลังกายหรือใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

1.0.

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการและผูดอย
โอกาสที่ขอรับความชวยเหลือหรือเป็ นผู
สมควรไดรับความชวยเหลือ ไดรับความ
ชวยเหลือตามระเบียบหรือขน
ั ้ ตอนที่
กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ไมนอย
กวา โครง
การ/กิจกร
รม)
100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการข้ น
ึ ทะเบียน
ภูมิปัญญาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
และไดรับการถายทอดภูมิปัญญา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(คน)

(คน)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการขน
ั ้ ตอน (2.1). กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บ
ที่ 3 - ปรับปรุงขอมูลใหมีคุณภาพและเป็ น ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปั จจุบันอยางสมํ่าเสมอ เดือนละ 1 ครัง้ 
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ดําเนินการขน
ั ้ ตอนที่ 4 เรียบรอยแลว ความกาวหน าของงาน :70%
นํ าขอมูลทะเบียนพาณิชยไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติงาน
(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามโครงการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

ฝ ายปกครอง

(3.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :60%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจสอบไฟฟ า
(4.1). แผนปฏิบัติการติดตงั ้
ฝ ายโยธา
สองสวางในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไข
พรอมประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนิน ปั ญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
การแกไข และติดตามผล
ความกาวหน าของงาน :100%
(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมเปิ ด
ทางน้ํ าไหลกําจัดวัชพืช เก็บขยะ และ
ดําเนินการทําโครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.
ล. (ดาดทองคลอง) คลองโบสถ อยางตอ
เนื่อง

(5.1). โคงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ฝ ายโยธา
(ดาดทองคลอง) คลองโบสถจาก
เขื่อนเดิม ถึงปลายคลองโบสถ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) 27/04/2564 : 1. ดําเนินการ
ตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 7 และ 20
เมษายน 2564 สถานบริการ จํานวน 7
แหง (ยังไมไดเบิกเงิน) 2. ดําเนินการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สัง่ ปิดสถานที่เป็ น
การ ชัว
่ คราว (ฉบับที่ 24) ในวันที่ 23
เมษายน 2564 (ยังไมไดเบิกเงิน) 3.
ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุม
ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 21, 22, 26, 27
และ 28 รวม 5 วัน (ยังไมไดเบิกเงิน)
28/05/2564 : 1. ดําเนินการตรวจสอบ
สถานบริการในวันที่ 6 และ 18 พฤษภาคม
2564 จํานวน 12 แหง (ยังไมไดเบิกเงิน)
2. ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุม
ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 5, 6, 7, 11,
12, 13 และ 14 พฤษภาคม รวม 7 วัน
(ยังไมไดเบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จํานว
น 14,325 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือน
เมษายน 2564) 28/06/2564 : 1. ดําเนิน
การตรวจสอบแคลมพักพนักงานในพ้ น
ื ที่
เขตยานนาวา (กรณีเรงดวน) เพื่อเตรียม
การตรวจคัด กรองเชิงรุกและเฝ าระวังการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 5, 6,
19 และ 20 มิถุนายน 2564 (ยังไมไดเบิก
เงิน) 2. ดําเนินการตรวจสอบสถานบริการ
ในวันที่ 8 และ 22 มิถุนายน 2564 จํานว
น 12 แหง (ยังไมไดเบิกเงิน) 3. ดําเนิน
กิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ.
2560 ในวันที่ 9, 10 11, 14, 15, 16 และ
17 มิถุนายน 2564 รวม 7 วัน (ยังไมได
เบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จํานวน
17,175 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือน
พฤษภาคม 2564)

(6.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
สะอาด ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :10%

(5.2). โครงการยานนาวารวมใจ คู
คลองใสสะอาด
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3)

(7.1). โครงการคาใชจายในการเพิ่ม ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) 29/06/2564 : สรุปการใชจาย
เงินงบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2564 (ใน
ภาพรวม) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 งบประมาณหลังปรับโอน เป็ นเงิน 2
73,434,013.00 บาท - เบิกจายแลว เป็ น
เงิน 157,442,305.00 บาท - คิดเป็ นรอย
ละ เป็ นเงิน 57.58 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง จํานวน 48 รายการ เป็ น
เงิน 15,742,100.00 บาท คาครุภัณฑ
จํานวน 42 รายการ เป็ นเงิน 4,098,000.
00 บาท เบิกจายเงินแลว จํานวน 42 ราย
การ คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 6 ราย
การ เป็ นเ งิน 11,644,100.00 บาท (กอห
 นี้
ครบทุกรายการ) เบิกจายเงินแลว จํานวน
5 รายการ อยูระหวางเบิกจาย จํานวน 1
รายการ

(8.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามงบ
ประมาณของหนวยงานใหสามารถ
กอหนี้ผูกพันไดและเบิกจายใหเป็ น
ไปตามเป าหมายที่ กทม. กําหนด
ความกาวหน าของงาน :80%

(ไตรมาส 3) เจาหน าที่เทศกิจ เฝ าระวัง
และตรวจตรา ความปลอดภัยของสภาพ
แวดลอม ดูแลอุปกรณสงเสริมความ
ปลอดภัยที่เสี่ยงตอการเกิด อาชญากรรม
อุบัติเหตุ โดยมีการประสานงาน รวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เป็ นประจําทุกวัน
อยางตอเนื่อง

(ไตรมาส 3) กําหนดจัดโครงการ/กิจกรรม
(ไมนอยกวา ที่สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายหรือ
โครงการ/กิจกร ใชเ วลาวางใหเกิดประโยชน ในปีงประมาณ
รม)
2564 จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ
สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
และโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย ซึ่ง
อยูระหวางดําเนิน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) - จัดทําโครงการ Yannawa (1.1). นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
Connect บริการชองทางใหม ใสใจยานนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
วา เพื่อพัฒนาชองทางการใหบริการ
สํานักงานเขตยานนาวา
ออนไลนในรูปแบบ Line@yannawa ซึ่ง ความกาวหน าของงาน :70%
เป็ นแอปพลิเคชัน
่ ที่มีขอความตอบกลับได
อัติโนมัติทําใหประชาชนไดรับขอมูลที่รวด
เร็ว รวมทงั ้ มีชองทางที่ประชาชนสามารถ
ติดตอกับเจาหน าที่ไดโดยตรง ประกอบ
ดวยเมนูใหบริการที่หลากหลาย ประกอบ
ดวย 2 ตัวชว
ี้ ัด ไดแก 1. มี Line@ยานนา
วา จํานวน 1 บัญชี 2. ระยะเวลาการนํ าไป
ใชประโยชน ตัง้ แตมีนาคม - กรกฎาคม 2
564 สถิติการใชงาน Line@yannawa
ตัง้ แตวันที่ 1 เมษายน - 27 มิถุนายน 2
564 จํานวนเพื่อน 861 คน จํานวนการสง
ขอความทงั ้ หมด 1,855 ขอความ

คร

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับ

6.0.

ม

กลยุทธ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายการคลัง

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอย
โอกาสที่ขอรับความชวยเหลือหรือเป็ นผู
สมควรไดรับความชวยเหลือ ไดรับความ
ชวยเหลือตามระเบียบหรือขน
ั ้ ตอนที่
กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบีย
้ ยังชีพใน
ปี งบประมาณ 2564 มีจํานวน 15,151 คน
ไดรับเบีย
้ ยังชีพครบทุกราย 2. ผูพิการที่ได
รับเบีย
้ ยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มี
จํานวน 1,228 คน ไดรับเบีย
้ ยังชีพครบทุก
ราย 3. ผูมาขอย่ น
ื ขอรับการสงเคราะหคา
จัดการศพตามประเพณี จํานวน 48 ราย
ไดรับเงินแลว จํานวน 16 ราย อยูระหวาง
รวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินการตามขน
ั้
ตอนและระเบียบ จํานวน 32 ราย 4. ผูมา
ขอย่ น
ื รับทุนการศึกษา จํานวน 33 ราย อยู
ระหวางรอการอนุมัติงบประมาณ จํานวน
33 ราย 5. ผูมาย่ น
ื ขอรับคาใชจายเกี่ยว
เนื่องในการรักษาพยาบาล จํานวน 91 ราย
อยูระหวางรอการอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 91 ราย 6. ผูมาย่ น
ื ขอรับความชวย
เหลือดานทุนประกอบอาชีพ จํานวน 22
ราย อยูระหวางรอการอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 22 ราย 7. ผูมาย่ น
ื ขอรับเงิน
อุดหนุนการเลีย
้ งดูเด็กแรกเกิด จํานวน
138 ราย อยูระหวางรอการอนุมัติงบประ
มาณ จํานวน 138 ราย

(9.1). โครงการบูรณาการผลการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยเชิง
พื้นที่
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายเทศกิจ

(10.1). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(10.2). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การออกกําลังกาย
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :80%

(11.1). คาใชจายในการสนับสนุนเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100%

(11.2). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) เป็ นโครงการที่จัดกิจกรรมที่ (12.1). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
มุงเน นความสําคัญของผูสูงอายุเพื่อให
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ภูมิปัญญาของผูสูงอายุสามารถถายทอดได ความกาวหน าของงาน :50%
ชัดเจนโดยคัดเลือกผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติ
ในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา จํานวน 50 คน เขา
รวมกิจกรรม ประกอบดวยการเสวนาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น การข้ น
ึ ทะเบียน
ภูมิปัญญาและการถายทอดภูมิปัญญาของ
ผูสูงอายุ กําหนดดําเนินกิจกรรมในเดือน
มกราคม 2564 ขณะนี้อยูระหวางรอการ
อนุมัติเงินประจํางวด แตเนื่องจากสถาน
การณ โควิด 19 จึงตองเลื่อนออกไป
จนกวาสถานการณจะดีข้ น
ึ
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ระดับ

เป าหมาย

3.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ไมนอย
กวา โครง
การ/กิจกร
รม)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) กําหนดจัดโครงการ/กิจกรรม
(ไมนอยกวา ที่จัดข้ น
ึ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
โครงการ/กิจกร ออม การสรางวินัยทางการเงิน การสราง
รม)
โอกาสทางอาชีพหรือเปิ ดโอกาสใหเด็ก
เยาวชนหรือประชาชนรวมกันทํากิจกรรม
เชิงสรางสรรค หรือเรียนรูตามอัธยาศัยที่
จัดข้ น
ึ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน
5 โครงการ ดําเนินการแลว จํานวน 3
โครงการ อยูระหวางดําเนินการจํานวน 2
โครงการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(13.2). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ครอบครัวรักการอาน
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :50%
(13.3). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :50%
(13.4). คาใชจายในการฝึกอบรม
วิชาชีพเสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :100%

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ไมนอย
กวา โครง
การ/กิจกร
รม)

(ไตรมาส 3) กําหนดจัดโครงการ/กิจกรรม
(ไมนอยกวา ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือ
โครงการ/กิจกร กิจกรรมในวันสําคัญที่จัดข้ น
ึ เพื่อเปิ ดโอกาส
รม)
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไป ได
เขารวมหรือมีสวนรวมในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2564 จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย
6 กิจกรรม จัดกิจกรรมแลวจํานวน 1 กิจ
กรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชู
เกียรติวันพอ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
กิจกรรมประกอบดวย การมอบประกาศ
เชิดชูเกียรติใหแกพอดีเดน จํานวน 25 คน
การแสดงดนตรีไทย และรับประทาน
อาหารรวมกัน ผูเขารวมโครงการครบตาม
เป าหมาย และเป็ นไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ กลุมเป าหมายคือเด็ก เยาวชน
และประชาชนทว
ั ่ ไปที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 500 คน เจาหน าที่ดําเนินการจํานว
น 10 คน รวม 510 คน ยกเลิกกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 กิจกรรมที่
3 กิจกรรมวันสงกรานต จํานวน 3 กิจกร
รม ดังนี้ กิจกรรมยอยที่1 พิธีรดนํ้ าขอพรผู
สูงอายุปูชนียบุคคลกลุมเป าหมายประกอบ
ดวย เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุปูชนียบุคคล
เขตยานนาวาและประชาชนทว
ั ่ ไปที่เขา
รวมกิจกรรม จํานวน 250 คน เจาหน าที่
ดําเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรม
ประกอบดวยการแสดงของผูสูงอายุ การ
รดนํ้ าขอพรผูสูงอายุและการรับประทาน
อาหารรวมกัน จัดประชุมหนวยงานที่
เกี่ยวของเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
กําหนดดําเนินการในวันที่ 8 เมษายน 2
564 ณ วัดดานพระรามสาม และยกเลิก
การจัดกิจกรรมเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
ไดมีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาล
สงกรานตประจําปี ของกรุงเทพมหานครทงั ้
หมด เนื่องจากการการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 กิจกรรมยอยที่2 พิธีแหพระพุทธ
มงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ ์ พระพุทธรูป
ประจําเขตยานนาวาไปตามเสนทางตางๆ
เพื่อใหประชาชนไดสรงน้ํ า จัดประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2564 กําหนดดําเนินการในวันที่ 9
เมษายน 2564 และยกเลิกการจัดกิจกรรม
เนื่องจากกรุงเทพมหานครไดมีประกาศ
ยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต
ประจําปี ของกรุงเทพมหานครทงั ้ หมด
เนื่องจากการการระบาดของไวรัสโควิด-19
กิจกรรมยอยที่3 งานสงกรานตวัด
คลองภูมิกลุมเป าหมายประกอบดวย เด็ก
เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวม
กิจกรรมจํานวน 250 คน เจาหน าที่ดําเนิน
การ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรม
ประกอบดวยขวนแหนางสงกรานต แห
ผาหมหลวงพอโตไปตามเสนทางเพื่อนําไป
วัดคลองภูมิ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากมีผู
เขารวมกิจกรรมจํานวนมาก ไมสามารถ
ควบคุมได จึงเสี่ยงตอสถานการณ โควิด
-19 ประกอบกับกรุงเทพมหานครไดมี
ประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาล
สงกรานตประจําปี ของกรุงเทพมหานครทงั ้
หมด กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา
กลุมเป าหมายไดแก เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไป กิจกรรมประกอบดวย การสวดบูชาคุณพระพุทธเจา - พิธีแหพระ
ปางดับทุกขไปตามเสนทางในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวา - พิธีจําลองการถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระของพระพุทธเจา ยกเลิก
กิจกรรมเนื่องจากมีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวนมาก ไมสามารถควบคุมได จึงเสี่ยง
ตอสถานการณ โควิด-19 ประกอบกับ
กรุงเทพมหานครไดมีประกาศยกเลิกการ
จัดงานเทศกาลสงกรานตประจําปี ของ
กรุงเทพมหานครทงั ้ หมด กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม” มอบ
วุฒิบัตรเชิดชูแมดีเดนเขตยานนาวา กลุม
เป าหมายประกอบดวย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวม (กําหนดดําเนิน
การในเดือนสิงหาคม 2564) กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุมเป า
หมายประกอบดวยเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวม กิจกรรมจํานวน
250 คน เจาหน าที่ดําเนินการ 10 คน รวม
260 คน กิจกรรมประกอบดวยการสาธิต
ทําขนมไทยโบราณ การประกวดแขงขัน
ของเด็กนักเรียน(กําหนดดําเนินการใน
เดือนสิงหาคม 2564)

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(14.1). คาใชจายในการจัดงานวัน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สําคัญ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประ สวัสดิการ
เพณี
ความกาวหน าของงาน :75%

(14.2). คาใชจายโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.0.

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

คร

จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะ วัฒน
ธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมในวันสําคัญที่
จัดข้ น
ึ เพื่อเปิ ดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไป ไดเขารวมหรือมีสวนรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(13.5). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

14

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อเผย
แพรความรูเกี่ยวกับการออม การสรางวินัย
ทางการเงิน การสรางโอกาสทางอาชีพหรือ
เปิ ดโอกาสใหเด็ก เยาวชนหรือประชาชน
รวมกันทํากิจกรรมเชิงสรางสรรค หรือ
เรียนรูตามอัธยาศัยที่จัดข้ น
ึ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

พ

13

ท

มิติท่ี
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มิติท่ี
15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) โครงการงานประจํา จํานวน
43 โครงการ อยูระหวางดําเนินโครงการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(15.1). โครงการการฝึกอบรมอาสา ฝ ายปกครอง
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :60%
(15.2). คาใชจายในการสนับสนุน
ฝ ายปกครอง
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน
ความกาวหน าของงาน :60%
(15.3). โครงการแผนปฏิบัติการ
ฝ ายปกครอง
ป องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขต
ยานนาวา
ความกาวหน าของงาน :65%

(15.4). โครงการการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :93%

(15.6). ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(15.8). การลงจุตแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

คร

(15.5). โครงการสํารวจความพึง
ฝ ายทะเบียน
พอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของศูนย BFC สํานักงานเขตยาน
นาวา
ความกาวหน าของงาน :93%
(15.7). ตรวจสอบปายโฆษณาขนาด ฝ ายโยธา
ใหญ
ความกาวหน าของงาน :100%

(15.9). ปรับปรุงสํานักงานเขตยาน
นาวา
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(15.10). โครงการซอมแซม บํารุง ฝ ายโยธา
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณะประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100%

(15.12). งานปรับปรุงโรงเรียนวัด
คลองใหม
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(15.14). งานปรับปรุงโรงเรียนวัด
ชองลม
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(15.13). งานปรับปรุงโรงเรียนวัด
ดอกไม
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

(15.11). งานปรับปรุงโรงเรียนวัดปริ ฝ ายโยธา
วาศ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(15.19). เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษี
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายรายได

(15.21). โครงการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใช
ประโยชน
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(15.18). ขยายฐานผูเสียภาษีปาย
ความกาวหน าของงาน :88%

ฝ ายรายได

(15.20). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :60%

(15.22). กิจกรรมพัฒนาลาง
ฝ ายรักษาความสะอาด
ทําความสะอาดในพ้ น
ื ที่เขตยานนาว และสวนสาธารณ
า
ความกาวหน าของงาน :70%
(15.23). โครงการคัดแยกกิ่งไม ใบ ฝ ายรักษาความสะอาด
ไม ไปใชประโยชนในพ้ น
ื ที่หรือสง
และสวนสาธารณ
โรงงานหมักปุย
ความกาวหน าของงาน :60%
(15.24). กิจกรรม นัดเวลาทงิ้  นัด
เวลาเก็บ สิ่งของเหลือใช(ขยะชน
ิ้
ใหญ)
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(15.26). โครงการคาใชจายในการ
ประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(15.28). โครงการคาใชจายในการ
จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(15.25). กิจกรรมจัดเก็บขนมูลฝอย ฝ ายรักษาความสะอาด
อันตราย
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :60%

(15.27). โครงการคาใชจายในการ
ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(15.29). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายการศึกษา
สัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ม

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

พ

(15.17). โครงการบูรณาการความ
รวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การแกไขปัญหาโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :7%

ท

(15.16). โครงการกรุงเทพมหานคร ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
เขตปลอดบุหรี่
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

(15.15). กิจกรรมสนับสนุนการ
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
พัฒนาฐานขอมูลโครงการสํารวจและ ขาภิบาล
จัดทําฐานขอมูล ระบบสารสนเทศผู
ประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต
ยานนาวา
ความกาวหน าของงาน :5%

(15.30). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :30%
(15.31). โครงการคาใชจายในการ
สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

(15.32). โครงการคาใชจายตาม
ฝ ายการศึกษา
โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณ
ภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%
(15.33). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายการศึกษา
สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%
(15.34). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100%
(15.35). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
สอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :100%
(15.36). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(15.38). โครงการคาใชจายในพิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%

ฝ ายการศึกษา

(15.37). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
วายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :20%

(15.39). โครงการคาใชจายในพิธี
ฝ ายการศึกษา
ปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :15%
(15.40). สงเสริมความปลอดภัยใน ฝ ายเทศกิจ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :91%
(15.41). โครงการเทศกิจอาสาพา
น องขามถนนและอาสาจราจร
(School Care)
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายเทศกิจ

(15.43). โครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายเทศกิจ

(15.42). จับ-ปรับผูทงิ้ ขยะในที่สา
ธารณะ
ความกาวหน าของงาน :90%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายเทศกิจ
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1.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1)รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(4)พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1.0.

2.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิ (16.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ทัศน พัฒนาคลองชองนนทรี เรียบรอย
พัฒนาคลองชองนนทรี
แลว แนวทางดําเนินการตามภารกิจที่
ความกาวหน าของงาน :100%
กําหนด 1) บํารุงรักษาจุดเช็คอินที่มีอยูเดิม
ใหอยูในสภาพดี จํานวน 1 จุด - อยู
ระหวางดําเนินการ (ก.พ. - ส.ค. 64) 2)
ติดตงั ้ ปายบอกสถานที่ ป ายอํานวยความ
สะดวกนักทองเที่ยว จํานวน 1 ป าย - อยู
ระหวางดําเนินการ (ก.พ. - เม.ย. 64) 3)
ติดตงั ้ ปายประดับตางๆ ที่มีความเป็ น
เอกลักษณของพ้ น
ื ที่ จํานวน 1 ป าย ดําเนินการแลว 4) ประชาสัมพันธเพื่อไม
ใหประชาชนทงิ้ ขยะลงในคลอง ผานชอง
ทางตาง ๆ อยางนอย 1 ครัง้  - ดําเนินการ
แลว 5) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน เรื่อง
การคัดแยกขยะ และการจัดทําถังหรือบอ
ดักไขมันสําหรับบานเรือน อยางนอย 1
ครัง้  - อยูระหวางดําเนินการ (เม.ย. - ส.ค.
64) 6) จัดเก็บขยะ อยางนอยเดือนละ 1
ครัง้  - อยูระหวางดําเนินการ (ม.ค. - ส.ค.
64) 7) สํารวจและประสานการไฟฟ า
นครหลวงเพื่อติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวางให
พรอมใชงาน จํานวน 1 ครัง้  - ดําเนินการ
แลว 8) สํารวจสถานที่เพื่อติดตงั ้ กลอง
วงจรปิด CCTV ในจุดที่เหมาะสม จํานวน
1 ครัง้  - ดําเนินการแลว 9) ตรวจสอบและ
ซอมแซมกําแพงคลองใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน จํานวน 1 ครัง้  - ดําเนินการแลว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) 27/04/2564 : 1. เดือน
(17.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
มีนาคม 2564 สถานประกอบการดานอา เมืองอาหารปลอดภัย
ขาภิบาล
หาร จํานวน 664 ราย 1.1 ขอรับปายรับ
ความกา วหน าของงาน :30%
รองฯ รายใหม จํานวน 4 ราย 1.2 ขอตอ
อายุปายรับรองฯ จํานวน 53 ราย 2. การ
ปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ
การดานอาหาร จํานวน 57 ราย 3. การ
ตรวจหาสารเคมีปนเปื้ อนในอาหาร จํานวน
278 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน 277 ตัว
อยาง (คิดเป็ นรอยละ 99.64) พบการปน
เปื้ อน 1 ตัวอยาง (คิดเป็ นรอยละ 0.36) 4.
การตรวจหาจุลินทรีย จํานวน 88 ตัวอยาง
ไมพบการปนเปื้ อน 86 ตัวอยาง (คิดเป็ น
รอยละ 97.73) พบการปนเปื้ อน 2 ตัว
อยาง (คิดเป็ นรอยละ 2.27) 5. เดือน
มีนาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู
การสุขาภิบาลอาหาร ที่สํานักงานเขตยาน
นาวา มีผูเขารับการอบรม/ทดสอบ จํานวน
11 คน 6. เก็บตัวอยางอาหารในตลาดสด
เดือนมีนาคม จํานวน 180 ตัวอยาง 7. จัด
ประชุมคณะกรรมการเครือขายการ
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันจันทรที่ 2
9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุมชน
ั ้  4 สํานักงานเขตยานนาวา งบ
ประมาณที่ใช 1. เบิกคาตัวอยางอาหารใน
ตลาดสด เดือนมีนาคม เป็ นเงิน 4,890
บาท 2. เบิกคาจัดประชุมคณะกรรมการ
เครือขายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
จํานวน 775 บาท อยูระหวางแกไขเอกสาร
- เบิกคาวัสดุอุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย เดือนมกราคม 2564 เป็ นเงิน
10,000 บาท 28/05/2564 : 1. เดือน
เมษายน 2564 สถานประกอบการดานอา
หาร จํานวน 671 ราย 1.1 ขอรับปายรับ
รองฯ รายใหม จํานวน 5 ราย 1.2 ขอตอ
อายุปายรับรองฯ จํานวน 0 ราย 2. การ
ปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ
การดานอาหาร จํานวน 12 ราย 3. การ
ตรวจหาสารเคมีปนเปื้ อนในอาหาร จํานวน
195 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน 195 ตัว
อยาง (คิดเป็ นรอยละ 100) พบการปน
เปื้ อน 0 ตัวอยาง (คิดเป็ นรอยละ 0) 4.
การตรวจหาจุลินทรีย จํานวน 37 ตัวอยาง
ไมพบการปนเปื้ อน 37 ตัวอยาง (คิดเป็ น
รอยละ 100) พบการปนเปื้ อน 0 ตัวอยาง
(คิดเป็ นรอยละ 0) 5. เดือนเมษายน 2564
จัดทดสอบประเมินความรูการสุขาภิบาลอา
หาร ที่สํานักงานเขตยานนาวา มีผูเขารับ
การอบรม/ทดสอบ จํานวน 2 คน 6. เก็บ
ตัวอยางอาหารในตลาดสด เดือนเมษายน
จํานวน 156 ตัวอยาง งบประมาณที่ใช
จํานวน 4,885 บาท 1. เบิกคาตัวอยาง
อาหารในตลาดสด เดือนเมษายน เป็ นเงิน
4,885 บาท อยูระหวางแกไขเอกสาร เบิกคาวัสดุอุปกรณ ในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย เดือนมกราคม 2564 เป็ นเงิน
10,000 บาท 28/06/2564 : 1. เดือน
พฤษภาคม 2564 สถานประกอบการดาน
อาหาร จํานวน 675 ราย 1.1 ขอรับปายรับ
รองฯ รายใหม จํานวน 7 ราย 1.2 ขอตอ
อายุปายรับรองฯ จํานวน 0 ราย 2. การ
ปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ
การดานอาหาร จํานวน 8 ราย 3. การ
ตรวจหาสารเคมีปนเปื้ อนในอาหาร จํานวน
199 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน 199 ตัว
อยาง (คิดเป็ นรอยละ 100) พบการปน
เปื้ อน 0 ตัวอยาง (คิดเป็ นรอยละ 0) 4.
การตรวจหาจุลินทรีย จํานวน 33 ตัวอยาง
ไมพบการปนเปื้ อน 33 ตัวอยาง (คิดเป็ น
รอยละ 100) พบการปนเปื้ อน 0 ตัวอยาง
(คิดเป็ นรอยละ 0) 5. เดือนพฤษภาคม 2
564 จัดทดสอบประเมินความรูการ
สุขาภิบาลอาหาร ที่สํานักงานเขตยานนาวา
มีผูเขารับการอบรม/ทดสอบ จํานวน 2 คน
6. เก็บตัวอยางอาหารในตลาดสด เดือน
พฤษภาคม จํานวน 187 ตัวอยาง งบ
ประมาณที่ใช จํานวน 4,915 บาท 1. เบิก
คาตัวอยางอาหารในตลาดสด เดือน
เมษายน เป็ นเงิน 4,915 บาท อยูระหวาง
แกไขเอกสาร - เบิกคาวัสดุอุปกรณ ในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได
มาตรฐานอาหารปลอดภัย โครงการกรุง
เทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม
2564 เป็ นเงิน 10,000 บาท

คร

(รอยละ)

าน

(3)กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
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19

ผลงานลาสุด

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

2.0.

ม

17

กลยุทธ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(2)ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

ท

16

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) เป าหมายรวม(เขต) :
(18.1). โครงการสงเสริมการลดและ ฝ ายรักษาความสะอาด
21,164.81 ตัน/ปี  แบงเป็ น เป าหมายขยะรี คัดแยกขยะอยางมีประสิทธิภาพ 14 และสวนสาธารณ
ไซเคิล : 15,873.60 ตัน/ปี  เป าหมาย
กลุมเป าหมาย
มูลฝอยอินทรีย : 5,231.20 ตัน/ปี  ผลงาน ความกาวหน าของงาน :60%
ที่ดําเนินการได 1.ขยะรีไซเคิล (ต.ค. 63 มิ.ย. 64) : 16,000.72 ตัน คิดเป็ นรอยละ
100 2.มูลฝอยอินทรีย (ต.ค. 63 - มิ.ย.
64) : 3,429.27 ตัน คิดเป็ นรอยละ 64.81
เป าหมายรวม คิดเป็ นรอยละ 91.80
(ไตรมาส 3) สงแบบสํารวจพ้ น
ื ที่เป าหมาย (19.1). โครงการบํารุงรักษา
พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวน ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
หยอม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ความกาวหน าของงาน :60%
ศักยภาพของเขต ดังนี้ 1. คอนโดลุมพินี
เพลส (LUMPINI PLACEX) ถนน
วงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร จํานวน 2
งาน 46 ตร.ว. 2. บาน 365 (BAAN 365
BY LPN) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ
มหานคร จํานวน 1 ไร 46 ตร.ว. 3. อาคาร
TRR TOWER ซอยนราธิวาสราช
นครินทร 28 ถนนนราธิวาสราชนครินทร
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ
มหานคร จํานวน 2 งาน 42 ตร.ว.

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(5)กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสง
เสริมการทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคา
ชุมชนของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 20 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) กําหนดจัดโครงการสงเสริม (20.1). กิจกรรมสงเสริมการทอง
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การทองเที่ยวเขตยานนาวา จํานวน 1
เที่ยวและจําหนายสินคาชุมชนของผู สวัสดิการ
โครงการ ไดแก โครงการสงเสริมการทิอง ประกอบการ เขตยานนาวา
เที่ยวและจําหนายสินคาชุมชนของผู
ความกา วหน าของงาน :100%
ประกอบการชุมชนเขตยานนาวา โดยจัด
กิจกรรมจํานวน 2 ครัง้  ครัง้ ที่ 1 กิจกรรม
2 นองทองยานนาวา เป็ นกิจกรรมปั่น
จักรยานไปยังสถานที่สําคัญและเป็ นจุด
ทองเที่ยวของเขตยานนาวา เพื่อ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวาไดแก เรือโบราณยานนาวา ตัง้ อยู
บริเวณหน าสํานักงานเขตยานนาวา สวน
ศิลาฤกษ ซึ่งเป็ นสวนสาธารณะ และเป็ น
ทาเรือในการเดินทางไปยังคลองลัดโพธิ ์
วัดปริวาสราชสงคราม วัดที่มีศาสนสถานที่
มีปติมากรรม ในรูปแบบตางๆที่นาสนใจ
และบริษท
ั  ไอซีซี จํากัด ซึ่งมีการจัดแสดง
และจําหนายสินคาทงั ้ ผลิตภัณฑชุมชน
และสินคาอุปโภคบริโภคทว
ั ่ ไป ขณะนี้
ดําเนินกิจกรรมเสร็จสน
ิ้ แลว และอยู
ระหวางการประเมินผลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน
60 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 60 คน
ไดรับความพึงพอใจคิดเป็ นรอยละ 90.02
ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมจําหนายสินคาราคาถูก
และผลิตภัณฑชุมชน ณ ลานกีฬาชองลมคลองขวาง ตัง้ แตวันที่ 26 – 28
กุมภาพันธ 2564 รวมจํานวน 3 วัน
ดําเนินการเสร็จแลว โดยมีรานคาเขารวม
จํานวน 31 ราน ประกอบดวยรานขาย
สินคาอุปโภค บริโภค และสินคาที่จําเป็ น
ในชีวิตประจําวัน เป็ นกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อ
เปิ ดโอกาสใหผูประกอบการชุมชนมีพ้ น
ื ที่
จําหนายสินคาและชาวบานในพ้ น
ื ที่ไดซ้ อ
ื
สินคาราคาถูก โดยจัดจําหนายสินคาฯ ณ
ลานกีฬาคลองขวาง-ชองลม จํานวน 3 วัน
ตัง้ แตวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ 2564 ผู
เขารวมกิจกรรมทงั ้  3 วัน รวมประมาณ
1,000 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอ
ใจ จํานวน 258 คน ไดรับความพึงพอใจ
คิดเป็ นรอยละ 83.03

คร
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าน

มิติท่ี
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ตําแหนง ............................................................

กร
ุงเ

ท

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

พ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

ม

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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