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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

5

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบ
กับปี 2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

1.0.

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3)

(2.1). การพัฒนานวัตกรรม
สํานักงานเขตลาดพราว
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) 1. จัดเก็บขยะและกําจัดวัช
พืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศนตัด
แตงกิ่งไม บริเวณทางเดินริมคลอง จัด
ระเบียบร้ อ
ื สิ่งปลูกสรางที่รุกล้าํ บริเวณทาง
เดินริมคลอง 2. ซอมแซมและปรับปรุง
สะพานขามคลอง จํานวน 7 แหง 3.
สํารวจและตรวจสอบไฟฟ าแสงสวางทาง
เดินริมคลองใหอยูในสภาพที่มีแสงสวาง
อยางเหมาสมในเวลากลางคืน 4.ตรวจสอบ
ทานํ้ าใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย(เอกชน) 5.
สํารวจพ้ น
ื ที่เพื่อกําหนดจุดชมวิวทิวทัศน
สรางจุดเช็คอินบริเวณทานํ้ าวัดสิริกมลาว
าส 6. ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
เชน เดินรณรงค ติดปายประชาสัมพันธ
เว็ปไซต เพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยูริม
คลองใหดูแลรักษาคลอง ไมทงิ้ ขยะ และ
ติดตงั ้ บอพักไขมันสําหรับบานเรือยริม
คลอง 7. สรางเครือขาวกลุมไลน "ชมรม
คนรักษฺค
 ลองลาดพราว"

(3.1). ปรับปรุงภูมิทัศนคลอง
ลาดพราวใหส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3)

(4.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :85%

(ไตรมาส 3) ไตรมาส 3 รอยละมูลฝอยที่
คัดแยกจากแหลงกําเนิดและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  ผลการดําเนินงาน
ตัง้ แตเดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เฉลี่ยวัน
ละ 163.15 ตัน/วัน คิดเป็ นรอยละ 48.94

(5.1). โครงการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

กร
ุงเ

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ระดับ

7.0.

คร

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

าน

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

ห

1

ม

มิติท่ี

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

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ สวัสดิการ
และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :90%

(6.2). จางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) • โครงการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วันที่ 2
เมษายน 2564 - เบิกคาตอบแทน เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสํานักงานเขตลาดพราว
โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอ
กาส ประจําเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 2
4,090 บาท 1.นางสาวพิชสินีย พึ่งพรหม 2
.นางสาววันวิสาข เรืองวิไล วันที่ 2
เมษายน 2564 - เบิกคาตอบแทนอาสา
สมัครปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตลาด
พราว (อาสาสมัครชวยงานสังคมสงเคราะห
) ประจําเดือนมีนาคม 2564 จํานวน
16,550 บาท (คาจางรายวัน) 1.นางสาว
วันทนีย แซตงั ้  2.นางสาวศิรประภา ใจเพ
ชร วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - เบิกคาตอบ
แทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสา
สมัครปฏิบัติงานสํานักงานเขตลาดพราว
โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอ
กาส ประจําเดือนเมษายน 2564 จํานวน 2
4,400 บาท (คาจางรายเดือน) 1.นางสาว
พิชสินีย พึ่งพรหม 2.นางสาววันวิสาข
เรืองวิไล วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564 - เบิก
คาตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมอาสาสมัครปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานเขตลาดพราว (อาสาสมัคร
ชวยงานสังคมสงเคราะห) ประจําเดือน
เมษายน 2564 จํานวน 13,902 บาท (คา
จางรายวัน) 1. นางสาววันทนีย แซตงั ้  2.
นางสาวศิรประภา ใจเพชร วันที่ 4
มิถุนายน 2564 - เบิกคาตอบและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสํานักงานเขตลาดพราวโครงการ
สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ตัง้ แตวันที่
1 - 31 พฤษภาคม 2564 จํานวน 24,400
บาท 1. นางสาววันวิสาข เรืองวิไล 2. นาง
สาวพิชสินีย พึ่งพรหม วันที่ ๔ มิถุนายน 2
564 - เบิกคาตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติ
งานประจําสํานักงานเขตลาดพราว (อาสา
สมัครชวยงานสังคมสงเคราะห)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวน
14,895 บาท (คาจางรายวัน) 1.นางสาว
วันทนีย แซตงั ้  2.นางสาวศิรประภา ใจเพ
ชร • โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม วันที่ 2
เมษายน 2564 - เบิกคาตอบแทนและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสํานักงานเขตลาดพราว (วุฒิ
ปริญญาตรี) ประจําเดือนมีนาคม 2564
โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม จํานวน 30,000 บาท
1.นางกัญญาวีณ ไตรจิตร 2.นางสาวสุ
ปราณี เสือโรจน วันที่ 2 เมษายน 2564 เบิกคาตอบแทนและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม อาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม ประจําเดือนมีนาคม
2564 จํานวน 14,895 บาท 1.นายศุภฤกษ
บุญธรรม 2.นางสาวนันธิดา เที่ยงอยู วันที่
7 พฤษภาคม 2564 - เบิกคาตอบแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสํานักงานเขตลาดพราว (วุฒิ
ปริญญาตรี) ประจําเดือนเมษายน 2564
โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม จํานวน 28,500 บาท
1.นางกัญญาวีณ ไตรจิตร 2.นางสาวสุ
ปราณี เสือโรจน วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564
- เบิกคาตอบแทน เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคมประจําเดือนเมษายน
2564 จํานวน 13,240 บาท 1.นายศุภฤกษ
บุญธรรม 2.นางสาวนันธิดา เที่ยงอยู วันที่
4 มิถุนายน 2564 - เบิกคาตอบและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม คาตอบแทน
อาสาสมัครปฏิบัติงานสํานักงานเขตลาด
พราว (วุฒิปริญญาตรี) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564 โครงการจางอาสาสมัคร
เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
จํานวน 30,000 บาท 1.นางกัญญาวีณ ไตร
จิตร 2.นางสาวสุปราณี เสือโรจน วันที่ ๔
มิถุนายน 2564 - เบิกคาตอบแทนและเงิน
ประกันสังคม อาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคมประจําเดือน
พฤษภาคม 2564 จํานวน 14,895 บาท 1.
นายศุภฤกษ บุญธรรม 2.นางสาวนันธิดา
เที่ยงอยู • ศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 เมษายน 2
564 - คาตอบแทนและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ประจําเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 7,200
บาท 1.นายธนกฤต อุนเรือน วันที่ 7
พฤษภาคม 2564 - เบิกคาตอบแทน เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครประจําเดือนเมษายน 2
564 จํานวน 7,680 บาท (คาจางรายวันป นายธนกฤต อุนเรือน วันที่ 4 มิถุนายน 2
564 - เบิกคาตอบและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวน
8,640 บาท 1.นายธนกฤต อุนเรือน

คร

0.0.

าน

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
สนับสนุนภูมิปัญญาผูสูงอายุ

ม

6
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(6.3). ศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

2/7

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
สนับสนุนเยาวชน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) *โครงการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน วันที่ 7 เมษายน 2
564 - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื
ตามโครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน จํานวน 10,800 บาท
วันที่ 23 เมษายน 2564 - คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื ตามโครงการคาใช
จายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอา
น จํานวน 10,800 บาท วันที่ 29 มิถุนายน
2564 - งดการจัดกิจกรรมตามโครงการจัด
กิจกรรมครอบครัวรักการอาน ตาม
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สัง่ ปิด
สถานที่เป็ นการชว
ั ่ คราว (ฉบับที่ ๒๕)
ใหการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการ
แพรโรค **โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหาคร ดําเนินการเสร็จสน
ิ้
แลว ***โครงการสงเสริมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา วันที่ 2 เมษายน 2564 - เบิกเงิน
คาตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
ประจําเดือนมีนาคม 2564 ตัง้ แตวันที่
1-31 มีนาคม 2564 จํานวน 65,520 บาท
วันที่ 5 เมษายน 2564 - จางเหมาจัด
ทําอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  สําหรับผูเขา
รวมประชุม สโมสรกีฬา ในวันที่ 29
มีนาคม 2564 จํานวน 1,000 บาท วันที่
12 พฤษภาคม 2564 - เบิกคาตอบแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร
ลานกีฬา ประจําเดือนเมษายน 2564
ตัง้ แตวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 จํานวน
73,440 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทรทอง
2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ
รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ นาคแดง 5.
นายภควัฒน สวนงาม 6. นางสาวมริษา
น อยคูณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - เบิกเงิน
คาคาตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ตัง้ แตวันที่
1 - 31 พฤษภาคม 2564 - จํานวน
87,360 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทรทอง
2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ
รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ นาคแดง 5.
นายภควัฒน สวนงาม 6. นางสาวมริษา
น อยคูณ ****โครงการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร วันที่ 2
เมษายน 2564 - คาตอบแทนและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ
มหานคร ประจําเดือนมีนาคม 2564 จํานว
น 7,200 บาท 1.นายธนกฤต อุนเรือน วัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2564 - เบิกคาตอบแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครประจําเดือนเมษายน 2
564 จํานวน 7,680 บาท (คาจางรายวันป นายธนกฤต อุนเรือน วันที่ 4 มิถุนายน 2
564 - เบิกคาตอบและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวน
8,640 บาท 1.นายธนกฤต อุนเรือน

(8.1). จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อาน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(8.2). สงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :0%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(8.3). สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(8.4). สงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัย ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน สวัสดิการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) วันที่ 29 มิถุนายน 2564 (7.1). รูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
งดการจัดกิจกรรมตามโครงการรูใช รูเก็บ มัน
่ ค
 ง
สวัสดิการ
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมัน
่ ึง ตามประกาศ
ความกาวหน าของงาน :90%
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สัง่ ปิดสถานที่
เป็ นการชว
ั ่ คราว (ฉบับที่ ๒๕) ใหการจัด
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรโรค ฯ

คร

ระดับ

0.0.

าน

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนา
อาชีพเสริมรายได
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ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

11

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จในการถายทอดความรู
ทางการเกษตร

0.0.

0.0.

ผลผลิต
(Output)

75.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
12

รอยละความสําเร็จในการจัดกิจกรรมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

1.0.

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) วันที่ 29 มิถุนายน 2564 (11.1). ดําเนินงานศูนยบริการและ
งดการจัดกิจกรรมตามโครงการดําเนินงาน ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
ความกาวหน าของงาน :90%
เกษตร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สัง่ ปิดสถานที่เป็ นการชว
ั ่ คราว (ฉบับ
ที่ ๒๕) ใหการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอ
การแพรโรค ฯ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(10.1). การสนับสนุนการดําเนินงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ของคณะกรรมการชุมชน
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) a. เดือนเมษายน 2564 วันที่ (9.1). จัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
21 เมษายน 2564 • ชดใชเงินยืมใชใน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ราชการ ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่ 2/64 ความกาวหน าของงาน :90%
ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 และตามฎีกา
เลขที่ 2634/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2
564 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื 
สําหรับผูเขารวมกิจกรรมจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ไดหักภาษี ณ ที่จาย
แลว จํานวน 60,000 บาท วันที่ 23
เมษายน 2564 • จัดซ้ อ
ื วัสดุ จํานวน 5
รายการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดงาน
สืบสานประเพณีวันสงกรานตธนาคารกรุง
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาวิคตอรี่มอลล
เลขที่บัญชี 981-5-41586-7 จํานวน
32,800 บาท วันที่ 23 เมษายน 2564 •
จางเหมาจัดทําป ายประชาสัมพันธ (ขนาด
8 เมตรx3.5 เมตรx150 บาท) กิจกรรมที่
3 กิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสง
กรานต จํานวน 4,200 บาท วันที่ 23
เมษายน 2564 • จางเหมาเครื่องเสียง
จํานวน 1 ชุด กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัด
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาโลตัส วังหิน เลขที่บัญชี
028-1-67820-5 จํานวน 8,000 บาท วันที่
23 เมษายน 2564 • จางเหมาการแสดง
จํานวน 5 รายการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส วังหิน เลข
ที่บัญชี 028-1-67820-5 จํานวน 15,000
บาท b. เดือนพฤษภาคม 2564 • อยู
ระหวางดําเนินการ c. เดือนมิถุนายน 2
564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 • งดการจัด
กิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
กิจกรรมที่ ๔ “กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี” ตาม
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สัง่ ปิด
สถานที่เป็ นการชว
ั ่ คราว (ฉบับที่ ๒๕)
ใหการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการ
แพรโรคฯ

คร

0.0.

าน

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จในการจัดงานวันสําคัญ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ม

9

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/7

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

มิติท่ี
13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย

กลยุทธ
0.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(13.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :85%

(13.2). ปรับปรุงซอยแยกซอยโชค
ชัย 4 ซอย 54 แยก 4 (หมูบาน ต.
รวมโชค อบด 19,20,21,22)
ความกาวหน าของงาน :70%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง
ฝ ายโยธา

คร

(13.3). ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 21 ฝ ายโยธา
จากที่ปรับปรุงแลวถึงคลองทรงกระ
เทียม
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.4). ปรับปรุงซอยลาดปลาเคา 24 ฝ ายโยธา
แยก 12
ความกาวหน าของงาน :95%
(13.5). ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 13 ฝ ายโยธา
จากที่ปรับปรุงแลวถึงคลองสองตอน
ความกาวหน าของงาน :100%

(13.6). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%
(13.7). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายการศึกษา

าน

(13.8). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :40%
(13.9). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :45%

(13.11). คาใชจายในการจัดประชุม ฝ ายการศึกษา
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :65%
ฝ ายการศึกษา

ม

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

ห

(13.10). คาใชจายในการจัดประชุม ฝ ายการศึกษา
สัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

(13.13). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

พ

(13.14). คาใชจายในการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :60%
(13.15). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :55%

ท

(13.16). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(13.17). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :70%

(13.18). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(13.19). คาใชจายในการเสริมสราง ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.20). คาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

(13.21). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายการศึกษา

(13.23). คาใชจายตามโครงการ
เรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :75%

ฝ ายการศึกษา

(13.22). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :55%

14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

1.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ไตรมาส 3)

(13.24). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
18

19

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหนาย สินคา
ชุมชนของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

ระดับ

1.0.

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(15.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ภัย
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :75%

(ไตรมาส 3) - โครงการบํารุงรักษา
(16.1). โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวในปี 2564 1. ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนโชคชัย 4
ความกาวหน าของงาน :90%
ตัง้ แตโรงพยาบาลเปาโลสยามถึงสุดถนน
โชคชัย 4 (ทัง้ สองฝั่ง) ระยะทาง 5,300
เมตร 2. ปรับปรุงภูมิทัศนถนนเสนานิคม
1 ตัง้ แตแยกวังหินถึงหมูบานอมรพันธ 9
(ทัง้ สองฝั่ง) ระยะทาง 1,000 เมตร 3.
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนลาดปลาเคา
24 ตัง้ แตถนนลาดปลาเคาถึงสุดซอย (ทัง้
สองฝั่ง) ระยะทาง 1,800 เมตร 4.
ปรับปรุงภูมิทัศนซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10
ตัง้ แตตนซอยถึงทายซอย (ทัง้ สองฝั่ง)
ระยะทาง 600 เมตร ผลการดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3)

(18.1). กิจกรรมการดําเนินการ
พัฒนาฐานขอมูลของสํานักงานเขต
ลาดพราว
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) สรุปการใชจายเงินงบ
ประมาณประจําเดือน มิถุนายน 2564 ตาม
แบบ ง.401 เบิกจายได 163,203,574.26
บาท คิดเป็ นรอยละ 51.19

(19.1). กิจกรรมเพื่อติดตามการเบิก ฝ ายการคลัง
จายเงินใหเป็ นไปตามเป าหมายของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของสถานประกอบการอาหารที่ผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Service)

(ไตรมาส 3)

-

ม

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 19 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

าน

15

ห

มิติท่ี

ท

พ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

กร
ุงเ

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

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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าน

คร

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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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