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

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันตอวัน)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) ระดับ
ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

1.0.

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) รอย
ละความสําเร็จของสถานประกอบการ
อาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มี
การบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําความผิดใน
การจอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทาลดลง
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชนของ
ผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) เป าหมายปี 64 มูลฝอยรีไซ
เคิ่ล = 37.23 ตัน/วัน หรือ 13,569.32 ตัน
/ปี  มูลฝอยอินทรีย = 12.41 ตัน/วัน หรือ
4,529.77 ตัน/ปี  รวมเป าหมาย ทัง้ หมด =
49.64 ตัน/วัน หรือ 18,119.09 ตัน/ปี  ผล
งานที่ทําได มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 39.08 ตัน
/วัน หรือ 10,668.86 ตัน : 273 วัน มู
ลฝอยอินทรีย = 12.43 ตัน/วัน หรือ
3,393.52 ตัน : 273 วัน รวมคิดเป็ น 77.
61%

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.
ส.ล.คลองวัดกัลยาณมิตร จากซอย
วัดกัลยาณถึงแมน้ํ าเจาพระยา
ความกาวหน าของงาน :68%
(1.2). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.
ส.ล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2
จากคลองบางสะแกถึงจุดที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :60%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายโยธา

ฝ ายโยธา

(1.3). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค. ฝ ายโยธา
ส.ล.คลองขางสถานีรถไฟฟ าตลาด
พลู จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนตาก
สิน-เพชรเกษม
ความกาวหน าของงาน :100%
(1.4). ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสมเด็จ ฝ ายโยธา
เจาพระยา ชวงถนนอิสรภาพ-ถนน
ประชาธิปก
ความกาวหน าของงาน :100%

(2.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายรักษาความสะอาด
ชักลากมูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :95%
(2.2). กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันต
ราย
ความกาวหน าของงาน :53%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(2.3). คาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใช
ประโยชน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) - เดือนมีนาคม 2564 ตรวจ (3.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
สุขลักษณะทางดานกายภาพ เคมี และ
เมืองอาหารปลอดภัย
ชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร ผาน ความกาวหน าของงาน :100%
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 45 ราย จาก
ทัง้ หมด 255 ราย และสถานประกอบการที่
ไมมีใบอนุญาตไดรับการตรวจอาหาร
ปลอดภัยทงั ้ หมดแลว จํานวน 3 ราย เดือนเมษายน 2564 ตรวจสุขลักษณะทาง
ดานกายภาพ เคมี และชีวภาพในสถาน
ประกอบการอาหาร ผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
จํานวน 22 ราย จากทงั ้ หมด 253 ราย
และสถานประกอบการที่ไมมีใบอนุญาตได
รับการตรวจอาหารปลอดภัยทงั ้ หมดแลว
จํานวน 3 ราย - เดือนพฤษภาคม 2564
ตรวจสุขลักษณะทางดานกายภาพ เคมี
และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 14 ราย จาก
ทัง้ หมด 246 ราย และสถานประกอบการที่
ไมมีใบอนุญาตไดรับการตรวจอาหาร
ปลอดภัยทงั ้ หมดแลว จํานวน 3 ราย

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
กรณีการกระทําการจอดหรือขับขี่รถยนต
รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อนบนทางเทาใน
พื้นที่เขตธนบุรี - ทางโทรศัพท เดือน
เมษายน 2564 จํานวน 5 เรื่อง ดําเนินการ
ตรวจสอบ แกไขเรียบรอย จํานวน 5 เรื่อง
- ทางโทรศัพท เดือน พฤษภาคม2564
จํานวน 5 เรื่อง ดําเนินการตรวจสอบ
แกไขเรียบรอย จํานวน 5 เรื่อง - ทางโทร
ศัพท เดือน มิถุนายน 2564 จํานวน 4
เรื่อง ดําเนินการตรวจสอบ แกไขเรียบรอย
จํานวน 4 เรื่อง

(5.1). โครงการกวดขันการกระ
ทําการจอดหรือขับขี่รถยนต รถ
จักรยานยนตหรือลอเลื่อนบน
ทางเทาในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายเทศกิจ

(ไตรมาส 3) -เดือนมีนาคม 2564 ตรวจ
สุขลักษณะทางดานกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร ผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร มีการบริการที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดลอม จํานวน 26 ราย จาก
ทัง้ หมด 255 ราย - เดือนเมษายน 2564
ตรวจสุขลักษณะทางดานกายภาพ เคมี
และชีวภาพในสถานประกอบการอาหาร
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร มีการบริการที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดลอม จํานวน 13 ราย จาก
ทัง้ หมด 253 ราย - เดือนพฤษภาคม 2
564 ตรวจสุขลักษณะทางดานกายภาพ
เคมี และชีวภาพในสถานประกอบการอา
หาร ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร มีการบริการที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 9 ราย จาก
ทัง้ หมด 246 ราย

กร
ุงเ
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ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ตัง้ แตเดือนเมษายน - เดือน
มิถุนายน 2564 โครงการที่ 1 กอสรางราง
ระบายน้ํ า คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร
ดําเนินการกอสรางไปแลว 63% โครงการ
ที่ 2 กอสรางรางระบายน้ํ า คสล.คลองหลัง
วัดบางสะแกใน 2 ดําเนินการกอสรางไป
แลว 55% โครงการที่ 3 กอสรางราง
ระบายน้ํ า คสล.คลองขางสถานีรถไฟฟ า
ตลาดพลู ดําเนินการกอสรางไปแลว 80%
สวนโครงการที่ 4 อยูในขน
ั ้ ตอนตักขยะ
ปรับปรุงทางเทา ทําจุดเช็คอิน ประมาณ
65%

คร

ผลงานลาสุด

5.00
(ระดับ)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับ

2.0.

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

3

กลยุทธ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

พ

1

ท

มิติท่ี

(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) จัดทําโครงการแลว เตรียม
ดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว และจัดจําหนาย
สินคาชุมชนของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต
ธนบุรี 2 ครัง้  ในระหวางเดือนมกราคม สิงหาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออก
ไปอยางไมมก
ี าํ หนด เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคไวรัส Covid-19
ระลอกใหม)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(6.1). โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคา สวัสดิการ
ชุมชนของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่
เขตธนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100%
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มิติท่ี
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(โครงการงานประจํา) รอยละของโครงการ
ที่เป็ นงานประจําของหนวยงานที่ดําเนิน
การสําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ตามที่
สยป.
กําหนด)

(ตามที่ สยป.
กําหนด)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) โครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานจํานวน 35 ดําเนินการแลวเสร็จ
2 โครงการ โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ
ชะลอโครงการ 6 โครงการ ดําเนินการมี
ความคืบหน า มากกวา รอยละ 75 จํานวน
13 โครงการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :100%
(7.2). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสา ฝ ายปกครอง
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :10%
(7.3). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(7.5). ปรับปรุงทาเรือตลาดพลู
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายโยธา

(7.6). ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณ
มิตร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายโยธา

(7.8). โครงการคาใชจายโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(7.10). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

คร

(7.4). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :90%

(7.9). คาใชจายโครงการ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
ความกาวหน าของงาน :10%

าน

(7.7). บูรณาการความรวมมือในการ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา ขาภิบาล
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(7.11). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(7.15). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(7.17). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(7.14). คาใชจายในการสงเสริมกีฬา ฝ ายการศึกษา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(7.16). คาใชจายในการสอนภาษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

(7.18). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :10%
(7.19). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :10%
(7.20). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

(7.23). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

ท

(7.21). คาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ม

ฝ ายการศึกษา

พ

(7.13). คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

(7.12). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(7.24). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

(7.26). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

(7.22). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100%

(7.25). คาใชจายตามโครงการเรียน ฝ ายการศึกษา
ฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

(7.27). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(7.29). คาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(7.28). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :92%

(7.30). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(7.31). คาใชจายในการสนับสนุนเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :92%
(7.32). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :92%
(7.33). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :92%
(7.34). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การออกกําลังกาย
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :92%
(7.35). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนย สวัสดิการ
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :10%

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

100.00
(ตามที่ สก
ก.กําหนด)

(ตามที่ สกก.
กําหนด)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ตามที่
สยป.กําหน
ด)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ตามที่ สง
ม. กําหนด)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(องคประกอบที่ 5.2) ความสําเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความ
สําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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(องคประกอบที่ 5.1) ความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 10 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ตามที่ สยป.
กําหนด)

(ตามที่ สงม.
กําหนด)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(8.1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ฝ ายปกครอง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (อ
งคประกอบที่ 4)
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) - ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดที่
3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอ่ น
ื ขอจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานปก
ครอง หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง (คาครุภัณฑ) รายการเครื่องสูบน้ํ า
แบบหอยโขง มอเตอรไฟฟา สูบน้ํ าได
1,130ื ลิตรตอนาที 2 เครื่อง - ขอจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ
.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อปรับปรุงไฟฟ า
สองสวางเสา High Mast บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหา
ราช - ขอจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งาน
บริหารการศึกษา เพื่อเป็ นคาติดตงั ้ มุงลวด
หองเรียนระดับชน
ั ้ อนุบาลของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตธนบุรี - ขอจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 งานการโยธา เพื่อคืนเงินคาปรับงาน
กอสรางอาคารเอนกประสงค 3 ชัน
้ 
โรงเรียนวัดบางสะแกนอก - ขอจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 งานการโยธา เพื่อคืนเงินคาปรับงาน
กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)
คลองแยกคลองบางน้ํ าชน จากคลอง
บางนํ้ าชนถึงถนนรัชดาภิเษก - ขอจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ
.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อเป็ นคาติดตงั ้
ไฟฟ าสาธารณะบริเวณซอยเทอดไทย 30
ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี เรงรัดติดตามการขอจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
กับสํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจายเป็ นเงินเดือน
คาจางประจํา คาจางชว
ั ่ คราว และเงินอ่ น
ื ที่
เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวด
เดือนกรกฎาคม 2564 -ชดใชเงินยืมเงิน
สะสมเพื่อทดรองจายเป็ นเงินเดือน คาจาง
ประจํา คาจางชว
ั ่ คราว และเงินอ่ น
ื ที่เบิก
จายในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวดเดือน
พฤศจิกายน 2563 - เรงรัดใหทุกฝาย
ดําเนินการใหเป็ นไปตามแผนที่ไดจัดทําไว

(10.1). กิจกรรมติดตามเรงรัดการ ฝ ายการคลัง
เบิกจายงบประมาณ ประจําปี  2564
(องคประกอบที่ 5 ตัวชว
ี้ ัดที่ 5.1)
ความกาวหน าของงาน :66%

(ไตรมาส 3) 1.ศึกษาขอมูลการดําเนินการ
จาก คูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสํานัก
งาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 2.จัดทําคําสัง่
แตงตงั ้ คณะทํางานกํากับดูแลขอมูลระดับ
หนวยงานของสํานักงานเขตธนบุรี
เรียบรอยแลว 3.จัดทําแผนพัฒนาฐาน
ขอมูลของหนวยงานสํานักงานเขตธนบุรี
เรียบรอยแลว 4.จัดทําบัญชีรายกาขอมุล
เรียบรอยแลว 5.สงเอกสารประกอบการ
ดําเนินงานตามขน
ั ้ ตอนที่ 1 (คําสัง่ แตงตงั ้
คณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานขอมูลของ
หนวยงาน และบัญชีรายการขอมูล) ให
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2
563 6.บันทึกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ขัน
้ ตอนที่ 1 (คําสัง่ แตงตงั ้ คณะกรรมการฯ
แผนพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงาน และ
บัญชีรายการขอมูล) เขาสู ระบบบันทึก
ฐานขอมูลประกอบตัวชว
ี้ ัด 5.2 เรียบรอย
แลว 7.สงเอกสารประกอบการดําเนินงาน
ตามขน
ั ้ ตอนที่ 2 (คําอธิบายชุดขอมูล
ดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมขอมูล
(Data Dictionary) ของหนวยงาน) ให
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
8.บันทึกขอมูลผลการดําเนินงานตามขน
ั้
ตอนที่ 2 (คําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล
(Metadata) และพจนานุกรมขอมูล (Data
Dictionary) ของหนวยงาน) เขาสู ระบบ
บันทึกฐานขอมูลประกอบตัวชว
ี้ ัด 5.2
เรียบรอยแลว 9.อยูระหวางพัฒนาฐาน
ขอมูลใหมและปรับปรุงฐานขอมูลที่มีอยู
เดิม พรอมบันทึกขอมูลเขาสูระบบฯ ตัง้ แต
เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 10.
อยูระหวางนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน พรอมนําสงสํานักยุทธศาสตร
และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2564 11. การนํ าขอมูลไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานเป็ นที่เรียบรอยแลว และสง
หลักฐานการนํ าไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานที่เป็ นที่ประจักษและสามารถ
ตรวจสอบไดอยางเป็ นรูปธรรม ไปยังสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลและลงในระบบ
เรียบรอยแลว

(9.1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล ฝ ายปกครอง
ของสํานักงานเขตธนบุรี (องค
ประกอบที่ 5.2)
ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ
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ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1.จัดทําการประชุมทางไกล (
Teleconference) ของเจาหน าที่สํานักงาน
เขตธนบุรี เพื่อใหเจาหน าที่ไดสามารถ
ศึกษาและนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 2.
เจาหน าที่ที่ไดรับการฝึกอบรมจัดการ
ประชุมทางไกล ( Teleconference) ใหแก
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตธนบุรี
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 64 เวลา 9.00 12.00 น.

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับ

0.0.

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(องคประกอบที่ 4) ความสําเร็จในการ
เสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

พ

8

ท

มิติท่ี

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

คร

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

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

าน

ตําแหนง ............................................................

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

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