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

2

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมการอนุรักษสงเสริมดาน
พหุวัฒนธรรมของประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตสา
ทร
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

องคฯ 2 ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของ
แตละพ้ น
ื ที่

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) อยูระหวางรอดําเนินการ

5.00
(ไตรมาส 3) ไดยกเลิกโครงการ
(จํานวนกิจ (จํานวนกิจกรรม)
กรรม)

5.00
(ระดับ
ความ
สําเร็จ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :10%
(2.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายปกครอง

(ระดับความ
สําเร็จ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) เดือน เมษายน 2564 ดําเนิน (3.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
การรณรงคประชาสัมพันธ การติดตงั ้ ถังดัก คลองสายหลักคลองชองนนทรี
ไขมันและดูแลรักษาแหลงน้ํ าบริเวณคลอง ความกาวหน าของงาน :88%
ชองนนทรี และคลองวัดยานนาวา ครัง้ ที่ 1
-ดําเนินสํารวจไฟฟ าสองสวางริมคลองวัด
ยานนาวา -ดําเนินการสํารวยไฟฟ าสอง
สวางคลองชองนนทรี -ดําเนินการสํารวจ
ติดตงั ้ และซอมแซมกลองวงจรปิ ด 2
8/05/2564 -ดําเนินการตามแผน 2
6/06/2564 : -เดือนมิถุนายน 2564 (ครัง้ ที่
2) -ดําเนินการกิจกรรมรณรงค เชิญชวน
และประชาสัมพันธสถานประกอบการ ให
ติดตงั ้ ถังดักไขมันเพื่อลดปัญหาน้ํ าเนาเสีย
-รณรงคประชาสัมพันธใหสถานประกอบ
การและประชาชนดูแลรักษาแหลงน้ํ า ไม
ใหทงิ้ ขยะ -รณรงคและประชาสัมพันธให
สถานประกอบการและชาชนมีการคัดแยก
ขยะกอนทงิ้  -สํารวจออกแบบ จุดเช็คอิน
(Check in) จุดติดตงั ้ ปายตางๆ ใหมีความ
สวยงานและเป็ นอัตลักษณของพ้ น
ื ที่ - เจา
หน าที่จากสํานักการระบายน้ํ า สํานักเทศ
กิจ สํานักการโยธา สํานักงานเขตบางรัก
และสํานักจราจรและขนสง สํานักงานเขต
สาทร สํานักงานเขตยานนาวา รวมลงพน
ิ้ ที่
ตรวจสภาพคลองชองนนทรี ในการดําเนิน
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนภารกิจ
ของแตละหนวยงานในการปรับปรุงภูมิ
ทัศนคลอง (ตามตัวชว
ี้ ัดกําหนด)

ฝ ายโยธา

5

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูลระบบสารสนเทศผูประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหา
นคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรู
เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิด
จากการสูบบุหรี่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
( ฐาน
( ฐานขอมูล(ร
ขอมูล(ร ะบบสารสนเทศ))
ะบบสารสน
เทศ))

(ไตรมาส 3) เดือน เมษายน - มิถุนายน ปรับปรุงขอมูลใหเป็ นปัจจุบันและเพิ่มเติม
ขอมูลบางประเภทลงในฐานขอมูลแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียของกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

4

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนที่มีความสามารถในการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ

คร

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(4.1). โครงการสํารวจและจัดทําฐาน ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขอมูลระบบสารสนเทศผูประกอบ
ขาภิบาล
การที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) เดือน เมษายน - อยูระหวาง (5.1). กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ เดือน พ หรี่
ขาภิบาล
ฤษภาคม - เดือน มิถุนายน - อยูระหวาง ความกาวหน าของงาน :17%
ดําเนินการตามแผนงานโครงการแตไม
สามารถดาํ เนินก
 ารไดเ นื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังไมคลี่
คลาย

1/8
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อัตราการปวยโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่เขต
สาทร

กลยุทธ

ระดับ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

ผลงานลาสุด

0.00
(ไมเกิน (ไมเกินเปอรเซ็น
เปอรเซ็น ไทลที่ ๘๐ ของ
ไทลที่ ๘๐ ขอมล
ู  ๕ ปี ยอน
ของขอมูล
หลัง)
๕ ปี ยอน
หลัง)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) เดือน เมษายน - มิถุนายน ลงชุมชนครัง้ ที่ 1 แลวจํานวน 24 ชุมชน ลงชุมชนครัง้ ที่ 2 แลวจํานวน 3 ชุมชน ลงชุมชนครัง้ ที่ 3 แลวจํานวน 3 ชุมชน
(ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)
เนื่องจากสถานการแพรระบาดของโรคโค
วิด-19 ทําใหตองชะลอการลงชุมชน ปี  2
564 จํานวนผูปวย 10 คน อัตราปวย 13.
20 ตอประชากรแสนคน (ขอมูล ตัง้ แตวัน
ที่ 3 มกราคม 2564 – 8 พฤษภาคม 2
564) ผลดําเนินงานรายไตรมาส เมย -มิย
- อัตราปวยโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่เขตสา
ทร 5 ปี  ยอนหลังเทากับ 233.55 ตอแสน
ประชากร มีรายงานชวงไตรมาส 3 จํานวน
1 ราย คิดเป็ นรอยละ 0.43 อัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). บูรณาการความรวมมือในการ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา ขาภิบาล
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :35%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) เดือน เมษายน - จัดทําฎีกา (7.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
เบิกคาตัวอยางอาหารประจําเดือน เมษายน ภัย
- จัดทําฎีกาเบิกคาตอบแทนบุคลากรดาน ความกาวหน าของงาน :100%
การแพทยและสาธารณสุข - จัดทําฎีกาคา
อาหารวางสําหรับผูเขารวมประชุมคณะ
กรรมการเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาครัง้ ที่ 1/2564 - ลงพื้นที่ตรวจ
เฝ าระวังคุณภาพอาหารในตลาดรวมกับรถ
โมบาย - ลงพื้นที่ตรวจแนะนํ าสถาน
ประกอบการดานอาหารและตรวจ
แนะนํ ามาตรการปองกันโรคโควิด-19 ลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่
ตรวจแนะนํ ามาตรการปองกันโรคโควิด-19
ในตลาด - สรุปผลการดําเนินงานการ
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - ตรวจ
สอบสถานประกอบการที่ไมมีใบอนุญาต
/หนังสือรับรองการแจงฯ เดือน พฤษภาคม
- จัดทําฎีกาเบิกคาตัวอยางอาหาร
ประจําเดือน พฤษภาคม - ลงพื้นที่ตรวจ
เฝ าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ลงพื้นที่
ตรวจแนะนํ าสถานประกอบการดานอาหาร
และตรวจแนะนํ ามาตรการปองกันโรคโค
วิด-19 รวมกับกองสุขาภิบาลอาหาร - ลาง
ตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจ
แนะนํ ามาตรการปองกันโรคโควิด-19 ใน
ตลาด - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไมมี
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงฯ เดือน
มิถุนายน - จัดทําฎีกาเบิกคาตัวอยาง
อาหารประจําเดือน มิถุนายน - ลงพื้นที่
ตรวจเฝ าระวังคุณภาพอาหารในตลาด ลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่
ตรวจแนะนํ ามาตรการปองกันโรคโควิด-19
ในตลาด - ตรวจสอบสถานประกอบการที่
ไมมีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติ
ปรับปรุงตามมาตรการปองกันโรควิด
-19ในตลาดตามขอเสนอแนะของสํานัก
อนามัย - สํารวจสถานประกอบการดาน
อาหารทป
ี่ ิ ดช
 ว
ั่ ค
 ราว เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ** สถาน
ประกอบการดานอาหารพ้ น
ื ที่เขตสาทร ทัง้
หมด จํานวน 477 ราย ขอรับและตออายุ
ป ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแลว 370
ราย คิดเป็ นรอยละ 77.56 (จํานวนสถาน
ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมี
รายใหมและมีการแจงเลิกกิจการ) - ระดับ
ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี รอยละ 77 - ระดับความ
สําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดีมีการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวด
ลอม (Green service) รอยละ 13 - ผล
การดําเนินการตรวจเฝ าระวังคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการอาหารที่ไมมีใบ
อนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฯ รอย
ละ 100

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

องคฯ 2 รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560

1.0.

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) รายงานไตรมาส ครัง้ ที่ 3 1.
ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด และรายงานผลการตามแบบราย
งาน SWM ภายในวันที่ 10 เดือนถัดไป
(รอยละ 10) ผลการดําเนินการรายงานผล
กอนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (รอยละ 6)
2.ดําเนินการจัดการมูลฝอยและของเสีย
ภายในสํานักงานเขต (รอยละ 10) ผลการ
ดําเนินการ มีการจัดตงั ้ ถังขยะคัดแยก
ประเภทตามแตละชน
ั ้ ของฝายนัน
้ ๆ (รอย
ละ 5) 3.ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย
(เป าหมายรอยละ 20 รวม 18,49406 ตัน
/ปี ) -เป าหมายขยะรีไซเคิล 13,870.55 ตัน
/ปี  เฉลี่ย 38 ตัน/วัน -เป าหมายขยะ
อินทรีย 4,623.52 ตัน/ปี  เฉลี่ย 12.67 ตัน

(8.1). โครงการคัดแยกมูลฝอย
รีไซเคิลจากแหลงกําเนิด
ความกาวหน าของงาน :95%

3/8

(8.2). โครงการคัดแยกมูลฝอย
อินทรียจากแหลงกําเนิด
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

มิติท่ี
9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการกออาชญา
กรรม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). โครงการบูรณาการการดําเนิน ฝ ายเทศกิจ
งานดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(/) รอยละความสําเร็จของโครงการที่เป็ น
งานประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามแผนโครงการ (10.1). คาใชจายในการฝึกอบรม
ที่กําหนดไว
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายปกครอง

คร

(10.2). โครงการคาใชจายในการฝึก ฝ ายปกครอง
อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (หลักสูตรทบทวน)
ความกาวหน าของงาน :10%
(10.3). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(10.4). คาใชจายโครงการประชุมครู ฝ ายการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

(10.5). คาใชจายโครงการฝึกอบรม ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :65%
(10.6). คาใชจายโครงการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :100%
ฝ ายการศึกษา

ห

(10.7). คาใชจายโครงการประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :55%

ม

(10.8). คาใชจายโครงการประชุม
ฝ ายการศึกษา
สัมมนาประธานกรรมการ เครือขาย
ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :55%

กร
ุงเ

ท

พ

(10.9). คาใชจายโครงการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :85%
(10.10). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายการศึกษา

(10.12). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(10.11). คาใชจายโครงการเรียนฟรี ฝ ายการศึกษา
เรียนดีอยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัด กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :85%

(10.13). คาใชจายโครงการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :35%
(10.14). คาใชจายโครงการสงเสริม ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%
(10.15). คาใชจายโครงการพิธี
ฝ ายการศึกษา
ปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%
(10.16). คาใชจายโครงการพิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%
(10.17). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :85%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายการศึกษา
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ฝ ายการศึกษา
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12

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ และ
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

13

14

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช
เสนทางที่ไดรับการปรับปรุง

0.0.

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

18

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ไตรมาส 3) -เดือน เมษายน 2564
ปรับปรุงซอยนราธิวาสฯ 14 อยูระหวาง
ดําเนินการไดผลงาน 10% 27/05/2564 :
อยูระหวางดําเนินการไดผลงาน 11%
28/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 อยู
ระหวางปรับปรุงไดผลงาน 12% เดือน
เมษายน 2564 ปรับปรุงซอยศรีบําเพ็ญ
อยุระหวางดําเนินการไดผลงาน 8%
27/05/2564 : อยูระหวางดําเนินการไดผล
งาน 8% 28/06/2564 : อยูระวางปรับปรุง
ไดผลงาน 9%

(13.1). กิจกรรมลางทําความสะอาด ฝ ายโยธา
/ลอกทอระบายน้ํ าบูรณะซอมแซมฝา
บอพักตะแกรงรับน้ํ าและคันหิน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(14.2). ปรับปรุงซอยศรีบําเพ็ญ
ความกาวหน าของงาน :32%

ฝ ายโยธา

ห

(14.1). ปรับปรุงซอยนราธิวาสราช
นครินทร 14
ความกาวหน าของงาน :35%

องคฯ 3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

องคฯ 3 รอยละความสําเร็จของเรื่องรอง
เรียนผูกระทําผิดในการจอดรถยนต รถ
จักรยานยนต หรือขับขี่รถจักรยานยนตบน
ทางเทาลดลง

ม

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

องคฯ 3 กรุงเทพมหานครมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบการ
ชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(12.1). กิจกรรมการติดตงั ้ ซอม
ฝ ายโยธา
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการรับชําระภาษี
และตรวจสอบการชําระภาษี

6.0.

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2.00
(จํานวน
ครัง้ )

(15.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได
ความกาวหน าของงาน :78%

พ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) เดือน เมษายน 2564 ติดตงั ้
ได จํานวน - ดวง ซอมแซมได จํานวน 12
ดวง เดือน พฤษภาคม 2564 ติดตงั ้ ได
จํานวน - ดวง ซอมแซมได จํานวน 4 ดวง
เดือน มิถุนายน 2564 ติดตงั ้ ได จํานวน ดวง ซอมแซมได จํานวน 10 ดวง รวม
ไตรมาสที่ 3 ดําเนินการติดตงั ้ ได จํานวน ดวง ซอมแซมได 26 ดวง

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดสงเป าหมาย (16.1). บํารุงรักษา ปรับปรุง และ
ใหกับสํานักงานสวน เป าหมายของการเพิ่ม เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียวสํานักงานเขตสาทร ปี  64 คือ ความกา วหน าของงาน :100%
1 ไร 4 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร
พื้นที่สีเขียวที่คาดการณไวบริเวณอาคาร
ที่พักอาศัยสวนกลางกองทัพเรือ ทุงมหา
เมฆ จํานวน 1 ไร หรือ 1,616 ตารางเมตร

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(11.1). โครงการเรงรัดติดตามผล ฝ ายการคลัง
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :63%

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จากการดําเนินงานเพื่อจัดการ
เรื่องรองเรียนปัญหาการจอดหรือขับขี่รถ
ยนต จักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทาง
เทา - ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระวาง
เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
จํานวน 44 เรื่อง - ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 (ระวางเดือนเมษายน 2564 มิถุนายน 2564) จํานวน 25 เรื่อง โดย
สรุป เรื่องรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับ
การจอดและขับขี่รถบนทางเทาใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับปีที่
ผานมา ลดลด/เพิ่มข้ น
ึ  คิดเป็ นรอยละ 43

กร
ุงเ

16

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

15

ผลการดําเนิ นงาน

คร

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(จํานวนครัง้ )

(ไตรมาส 3) ชะลอการดําเนินการโครงการ
เนื่องจากอยูระวางสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID
-2019 และกรุงเทพมหานครเป็ นพ้ น
ื ที่
ควบคุมสูงสุดและเขมงวด

ฝ ายรายได

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(17.1). โครงการกวดขันการจอด
ฝ ายเทศกิจ
หรือขับขี่รถยนต จักรยานยนต หรือ
ลอเลื่อนบนทางเทา
ความกาวหน าของงาน :90%

(18.1). โครงการสงเสริมการทอง
เที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ในพ้ น
ื ที่เขตสาทร
ความกาวหน าของงาน :55%
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รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาขอรับบริการ ณ ศูนยบริหารราชการ
ฉับไว ใสสะอาด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
20

21

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) การสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุด ศูนย
บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด สํานักงาน
เขตสาทร ประจําไตรมาสที่3 (เดือน
เมษายน-มิถุนายน 2564) จากประชาชนผู
มารับบริการทงั ้ หมด 5,593 ราย ผลที่ได
ดังนี้ มีความพึงพอใจที่ระดับดีมากที่สุด คา
เฉลี่ย 4.81 คิดเป็ นรอยละ 96.20

(19.1). โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการตอการใหรับ
บริการสํานักงานเขตสาทร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายทะเบียน

(ไตรมาส 3) สงเอกสารการดําเนินงานตัวชี้
วัดขน
ั ้ ตอนที่ 4 เลขที่หนังสือ 6801/3185
การดําเนินการตัวชว
ี้ ัดที่ 5.2 รอยละความ
สําเร็จในการพัฒนาฐานและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ ซึ่งประกอบดวย หลัก
ฐานการนํ าขอมูลไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ใชสําหรับวางแผนการ
ลงพื้นที่ของฝายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม เพื่อสามารถจัดเจาหน าที่
ปฏิบัติงานภาคสนามไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 2) ใชในการคัดเลือกขอมูล
เฉพาะของผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ งึ พิงที่มี
ความตองการที่แตกตางกันในชุมชน เชน
ความตองการดานถุงยังชีพ ความตองการ
ดานผาออมอนามัยสําหรับผูใหญ ซึ่ง
สามารถชวยใหการคัดเลือกกลุมเป าหมาย
ตรงตามความตองการไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว พรอมทงั ้ ไดดําเนินงานตัวชว
ี้ ัดขน
ั้
ตอนที่ 3 การปรับปรุงขอมูลฐานขอมูลที่มี
อยูเดิมและจะตองนําเขาขอมูลใหมตงั ้ แต
เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564

(21.1). โครงการพัฒนาและจัดเก็บ ฝ ายปกครอง
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
สํานักงานเขตประจําปี งบประมาณ พ
.ศ.2564
ความกาวหน าของงาน :97%

คร

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(ไตรมาส 3) นํ านวัตกรรมไปใชประโยชน (20.1). โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ฝ ายปกครอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการใชอยาง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :95%

พ

ม

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

มิติท่ี

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-

ท

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

7/8

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

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

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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