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

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

จํานวนคลองสายหลักที่ไดรับการปรับปรุง
ภูมิทัศน
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - ระดับ
ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รอยละ
ความสําเร็จของสถานประกอบการอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการแจงประเมินภา
ษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบ
กับปี 2560

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1. องคประกอบที่ 1 ดาน
(2.1). โครงการปรับปรุงคลองสาย
ความสวยงาม 1.1 สรางจุดเช็คอิน Check หลักในพ้ น
ื ที่
in เป าหมาย 1 จุด ดําเนินการเรียบรอย
ความกาวหน าของงาน :95%
แลว จํานวน 1 จุด 1.2 ติดตงั ้ ปายประดับที่
มีความเป็ นเอกลักษณของพ้ น
ื ที่ เป าหมาย
1 ป าย ดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน 1
ป าย 1.3 ติดตงั ้ ปายอํานวยความสะดวกนัก
ทองเที่ยว เป าหมาย 1 ป าย อยูระหวาง
ประสาน สจส. ติดตงั ้ ปายอํานวยความ
สะดวกนักทองเที่ยว จํานวน 3 ป าย ตาม
หนังสือเลขที่ กท 7203/754 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2564 1.4 ติดตงั ้ ปายเสนทาง
จราจรทางน้ํ า เป าหมาย 1 ป าย อยูระหวาง
ประสาน สจส. ติดตงั ้ ปายเสนทางจราจร
ทางน้ํ า จํานวน 1 ป าย ตามหนังสือเลขที่
กท 7203/754 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2
564 1.5 ปรับปรุงทาน้ํ า เป าหมาย 1 จุด
ดําเนินการทาสีใหสวยงามเรียบรอยแลว
จํานวน 1 จุด 2. องคประกอบที่ 2 ดาน
ความสะอาด 2.1 ดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนริม
คลอง เรื่อง การคัดแยกขยะ และการ
บริหารจัดเก็บขยะเพื่อลดการทงิ้ ขยะลงใน
คลอง เป าหมาย 4 ชุมชน ดําเนินการ
เรียบรอยแลวจํานวน 4 ชุมชน (ชุมชนริม
คลองวัดสะพาน,ชุมชนริมคลองพระโขนง
,ชุมชนเกาะกลาง,ชุมชนเปรมฤทัย) 2.2
ใหความรูเรื่องกับประชาชน ริมคลอง เรื่อง
การจัดทําถังหรือบอดักไขมันสําหรับบาน
เรือน เป าหมาย 1 ชุมชน ดําเนินการ
เรียบรอยแลวจํานวน 1 ชุมชน (ชุมชน
เกาะกลาง) 3. องคประกอบที่ 3 ดานความ
ปลอดภัย 3.1 สํารวจสถานที่เพื่อติดตงั ้
ไฟฟ าสองสวางบริเวณทางเดินริมคลอง
ดําเนินการสํารวจและกําหนดจุดติดตงั ้
เรียบรอยแลว จํานวน 6 จุด 3.2 ดําเนิน
การประสานหนวยงานตางเพื่อสนับสนุน
ไฟฟ าสองสวางใหกับชุมชน ดําเนินการ
ประสานและไดรับการสนับสนุนจากบริษท
ั 
Whizdom by MQDC ภายใตโครงการ
CSR ดวยการมีสวนรวมในการสงเสริม
และพัฒนาชุมชนรอบพ้ น
ื ที่โครงการ โดย
การติดตงั ้ เสาโคมไฟโซลาเซลลใหแก
ชุมชนเกาะกลางจํานวน 6 จุด 3.3 ตรวจ
สอบซอมแซมราวกันตกริมคลองใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน ดําเนินการสํารวจแนว
กันตกริมคลองบริเวณชุมชนเกาะกลางและ
ไดดําเนินการซอมแซมในสวนที่ชํารุดให
แข็งแรง มัน
่ คง เรียบรอยแลว คณะ
กรรมการลงพื้นที่ตรวจสภาพคลอง
เรียบรอยแลวและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1.
ใหดําเนินการทาสีบันไดทางเขาชุมชนเกาะ
กลาง 2. ใหดําเนินการจัดเก็บสายส่ อ
ื สาร
บริเวณชุมชนเกาะกลาง
(ไตรมาส 3) – สงเสริมใหสถานประกอบ (3.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
การอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
อาหารปลอดภัย
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
ความกา วหน าของงาน :90%
พมหานคร ระดับดี เป าหมาย 871 แหง
สํานักงานเขตคลองเตยดําเนินการระหวาง
เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ได
จํานวน 773 แหง คิดเป็ นรอยละ 88.75 –
ดําเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถาน
ประกอบการที่ไมมีใบอนุญาต สํานักงาน
เขตคลองเตยดําเนินการระหวางเดือน
ตุลาคม 2563 –มิถุนายน 2564 ตรวจพบ
สถานประกอบการที่ไมมีใบอนุญาต จํานว
น 39 แหง และไดรับการตรวจคุณภาพ
อาหารแลว จํานวน 39 แหง คิดเป็ นรอยละ
100
(ไตรมาส 3) – สถานประกอบการอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Service)
เป าหมาย 870 แหง สํานักงานเขต
คลองเตยดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม
2563 – มิถุนายน ไดจํานวน 225 แหง คิด
เป็ นรอยละ 25.83

ฝ ายโยธา

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(4.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ขาภิบาล
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) 1. กําหนดอบรมสรางเสริม
(1.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
สมรรถภาพอาสาสมัครฯ ภายในเดือน
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
กรกฎาคม 2564 2. เนื่องดว
 ยสถานการณ เสพติด
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ความกา วหน าของงาน :40%
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงมีแนว
โน มขยายเป็ นวงกวาง สํานักงาน ป.ป.ส.
จึงกําหนดแนวทางเนื่องในวันตอตานยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน 2564) โดยให
งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคนในพ้ น
ื ที่
และใหดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ
สรางการรับรูเนื่องในวันตอตายาเสพติด
โลก ดังนัน
้ สํานักงานเขตคลองเตยจัด
กิจกรรมรวมถายภาพรณรงคตอตานยา
เสพติด เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผาน
ชองทาง Facebook เพจสํานักงานเขต
คลองเตย

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับ

1.0.

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติดมีการดําเนินกิจกรรมเฝ าระวังยาเสพ
ติดตามภารกิจ

พ

1

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการปิดหนังสือแจง
การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ
รอมแบบแสดงรายการคํานวณ ณ
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ทําการ
ตามมาตรา13 พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 2. จัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 2,889
ราย จํานวนเงิน 43,784,562.41 บาท 3.
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 124
ราย จํานวนเงิน 18,356,496.82 บาท 4.
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 22 ราย
จํานวนเงิน 26,829.68 บาท 5. จัดเก็บ
ภาษีปาย จํานวน 2,742 ราย จํานวนเงิน
43,907,178.61 บาท 6. รวมทงั ้ สน
ิ้ จํานวน
5,777 ราย รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้ 
106,075,067.52 บาท

(ไตรมาส 3) 1. โครงการ “สงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชน” จัดทําแผนอบรมสาธิตใหความ
รูกับประชาชน เป าหมาย 12 ครัง้ /ปี 
ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณในการ
ทํานํ้ าหมักชีวภาพ เพื่อใชในการอบรม
สาธิตและแจกจายใหกับประชาชน และ
ดําเนินการอบรมสาธิตใหความรูกับ
ประชาชนแลว จํานวน 4 ครัง้  และมีการ
ปรับแผนการลงพื้นที่เพื่ออบรมสาธิตให
ความรูแกประชาชนจากเดิมใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เป็ นใหแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 2. การ
คัดแยกขยะมูลฝอยอินทรียจากแหลง
กําเนิดเพื่อนํากลับมาใชประโยชน เป า
หมายที่สํานักสิ่งแวดลอมกําหนด คือ
34,621.84 ตัน/ปี  สํานักงานเขตคลองเตย
ไดบันทึกขอมูลในระบบ Google Drive
ของสํานักสิ่งแวดลอม ตัง้ แตเดือนตุลาคม
2563 – มิถุนายน 2564 ไดจํานวน
32,340.86 ตัน คิดเป็ นรอยละ 93.41

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(5.1). โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่เขตคลอง
เตย
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายรายได

(6.1). โครงการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(6.2). กิจกรรมการจัดทําป ุยหมักริม ฝ ายรักษาความสะอาด
ทาง
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%

(6.3). กิจกรรมบดยอยกิ่งไมจากการ ฝ ายรักษาความสะอาด
ตัดแตงตนไม
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%
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ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษามี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) แตละวิชาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป

3.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

3.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

5.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร

11

จํานวนกิจกรรมงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1. ยกเลิกการดําเนินกิจกรรม
การเตรียมความพรอมในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานใน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
“คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร และ
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ
นโยบายการทดสอบทาบงการศึกษาระดับ
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2563 ที่กําหนดใหยกเลิกการทดสอบ ใน
ระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใหถือเป็ นสิทธิสวน
ตัวของนักเรียนที่จะเขารับการทดสอบตาม
ความสมัครใจ 2. โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีนักเรียน
ประสงคเขารับการทดสอบ ดังนี้ - ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 63 คน จาก
จํานวนนักเรียนทงั ้ หมด 214 คน คิดเป็ น
รอยละ 29.44 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 36 คน จากจํานวนนักเรียนทงั ้
หมด 52 คน คิดเป็ นรอยละ 69.23 3. การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) ประจําปี การศึกษา 2564 ไดจัด
ขึ้นระหวางวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทางการทดสอบฯ
ระดับสํานักงานเขต ดังนี้ 3.1 ระดับชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 6 – วิชาภาษาไทย 45.81
– วิชาภาษาอังกฤษ 34.29 – วิชา
คณิตศาสตร 22.90 – วิชาวิทยาศาสตร
35.34 3.2 ระดับชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 –
วิชาภาษาไทย 44.93 – วิชาภาษาอังกฤษ
28.47 – วิชาคณิตศาสตร 19.33 – วิชา
วิทยาศาสตร 25.66
(ไตรมาส 3) 1. กิจกรรมที่ 1 – ดําเนินการ
จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวัน
ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสะพาน เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยในงาน
ไดจัดพ้ น
ื ที่สําหรับจําหนายผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยชุมชนเพื่อเป็ นการสงเสริมและ
สนับสนุนอาชีพใหกับคนในชุมชนและ
เป็ นการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ น
ื ที่เขตคลอง
เตย โดยมีผูประกอบการจําหนาย
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนในชุมชน จํานวน
20 ราน ความพึงพอใจคิดเป็ น รอยละ 85
2. กิจกรรมที่ 2 – ดําเนินการจัดกิจกรรม
งานวันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว
ไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต
ประจําปี  2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ลานดานหน าหางสรรพสินคาโลตัส
สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานไดมี
กิจกรรมการสรงน้ํ าพระ กิจกรรมรดนํ้ าขอ
พรผูใหญ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธร
รม และไดจัดพ้ น
ื ที่สําหรับจําหนายสินคา มี
ผูประกอบการจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิต
โดยคนในชุมชนรวมกับผูประกอบการ
ภายในกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 ราน
โดยมีการจําหนายสินคาตงั ้ แตวันที่ 31 มี
นาคม – 4 เมษายน 2564 ความพึงพอใจ
คิดเป็ น รอยละ 90

(8.1). โครงการยกระดับคุณภาพการ ฝ ายการศึกษา
ศึกษา “คลองเตยโมเดล” กรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

(8.2). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ฝ ายการศึกษา
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :0%

(9.1). กิจกรรมสงเสริมการทอง
เที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการคนหาภูมิปัญญา (10.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ผูสูงอายุประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
เรียบรอยแลว ไดแก ขนมถว
ั ่ แปบ โดยมี ความกาวหน าของงาน :100%
เจาของภูมิปัญญา คือ กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกาะกลาง จัดกิจกรรมเผยแพรแสดงผล
งานภูมิปัญญาผูสูงอายุในวันที่ 31 มีนาคม
2564 ณ ลานดานหน าหางสรรพสินคา
โลตัส สุขุมวิท 50 2. ความพึงพอใจของผู
เขารวมโครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร คิดเป็ นรอยละ
93

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) 1. โครงการบํารุงรักษา
(7.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง ฝ ายรักษาความสะอาด
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว ดําเนินการ และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
และสวนสาธารณ
จัดหาวัสดุตามโครงการโดยวิธี e-bidding ความกาวหน าของงาน :100%
ไดลงนามในสัญญาและดําเนินการสงของ
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
เพื่อจัดซ้ อ
ื ตนไมและวัสดุตางๆ โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของพ้ น
ื ที่ในการจัด
ทําโครงการ ไดแก ถนนสุขุมวิท ถนนพระ
ราม 4 ถนนรัชดาภิเษก ถนนอาจณรงค
และสํานักงานเขตคลองเตย รวมทงั ้ การ
ประดับตกแตงในกิจกรรมตางๆ และ
ดําเนินการปลูกตนไมตามโครงการบํารุง
รักษาปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
เรียบรอยแลว 2. พื้นที่สีเขียวที่เป็ นสวน
สาธารณะหรือสวนหยอม (7 ประเภท) ได
ทําการตกลงพ้ น
ื ที่เป าหมายกับสํานักสิ่ง
แวดลอม จํานวน 10 ไร 2 งาน สํานักงาน
เขตคลองเตยดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่เป า
หมาย และไดลงขอมูลครบถวนแลวจํานว
น 10 ไร 2 งาน ในฐานขอมูลและแบบ
ติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ของ กทม. 3. พื้นที่สีเขียวที่ไมไดอยูในรูป
แบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) สํานักสิ่ง
แวดลอมกําหนดใหดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่
สีเขียว 12 แหง สํานักงานเขตคลองเตย
ดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่เป าหมายและไดลง
ขอมูลครบถวนแลว จํานวน 12 แหง ใน
ฐานขอมูลและแบบติดตามประเมินผลการ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว ของ กทม. 4. ผลการ
ดําเนินงาน คิดเป็ นรอยละ 100

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับ

2.0.

ห

8

กลยุทธ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ

พ

7

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 1. กิจกรรมที่ 1 งานวันพอ
(11.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
แหงชาติ ประจําปี  2563 เมื่อวันที่ 4
อนุรก
ั ษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมชน
ั้  7
ความกาวหน าของงาน :90%
สํานักงานเขตคลองเตย ภายในประกอบ
ดวย กิจกรรมพระสงฆเจริญพระพุทธมนต
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องด่ ม
ื
ไทยธรรม กิจกรรมถวายพานพุมดอกไม
หน าพระบรมฉายาลักษณฯ และกิจกรรม
มอบโลประกาศเกียรติคุณ “พอตัวอยาง”
เขตคลองเตย 2. กิจกรรมที่ 2 งานวันผูสูง
อายุแหงชาติและวันครอบครัวไทย เนื่อง
ในโอกาสเทศกาลสงกรานต ประจําปี  2564
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หางสรรพ
สินคาโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายใน
งานประกอบดวย กิจกรรมสรงน้ํ าพระ
กิจกรรมรดนํ้ าขอพรผูใหญ กิจกรรมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม และไดจัดพ้ น
ื ที่
สําหรับจําหนายสินคา ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมตงั ้ วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน
2564 4. ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นรอยละ
60

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) 1. จัดประชุมสมาชิกสภาเด็ก (12.1). โครงการสงเสริมกิจการสภา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
และเยาวชนเขต จํานวน 2 ครัง้  2.
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ดําเนินการใน ความกาวหน าของงาน :100%
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนยการเรียนรู
บานของพอ ตําบลภูเขาทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 45 คน ประกอบดวย เด็กและเยาว
ชน จํานวน 40 คน เจาหน าที่ดําเนินการ
จํานวน 5 คน 3. การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการสงเสิรมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คิดเป็ น
รอยละ 90.16

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จงานประจําของ
สํานักงานเขตคลองเตย
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามหลักเกฑและ (13.1). โครงการฝึกอบรมอาสา
ตัวชว
ี้ ัดของโครงการ
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :100%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

(13.2). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายปกครอง

(13.4). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายทะเบียน

(13.6). โครงการปรับปรุงโรงเรียน
ชุมชนหมูบานพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายโยธา

(13.8). โครงการจางเหมาลาง
ทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายโยธา

(13.3). กิจกรรมการดําเนินการ
แกไขปัญหาเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(13.5). โครงการซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณะประโยชน
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายโยธา

คร

มิติท่ี

(13.7). โครงการปรับปรุงสํานักงาน ฝ ายโยธา
เขตคลองเตย
ความกาวหน าของงาน :85%

(13.9). โครงการบูรณาการความ
รวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การแกไขปัญหาโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

าน

(13.10). โครงการกรุงเทพมหานคร ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
เขตปลอดบุหรี่
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :90%

(13.11). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%
(13.12). โครงการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

(13.14). โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

(13.16). โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

(13.18). โครงการสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการ
เรียนรู
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

(13.20). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

(13.19). โครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

(13.21). พิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

(13.22). พิธีทบทวนคําปฏิญาณและ ฝ ายการศึกษา
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%
(13.23). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :70%
(13.25). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

ท

(13.24). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :70%

ม

(13.17). โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :70%

พ

(13.15). โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝ ายการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%

ห

(13.13). โครงการฝึกอบรมนายหมู ฝ ายการศึกษา
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

(13.26). โครงการสนับสนุนการสอน ฝ ายการศึกษา
ในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอา
ทิตย
ความกาวหน าของงาน :50%

กร
ุงเ

(13.27). โครงการ จับจริง ปรับจริง ฝ ายเทศกิจ
รถยนต รถจักรยานยนต จอดหรือ
ขับขี่บนทางเทา
ความกาวหน าของงาน :95%
(13.28). โครงการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลอง
วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง
ภัยตอการกออาชญากรรมในพ้ น
ื ที่
เขตคลองเตย
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายเทศกิจ

(13.30). โครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายเทศกิจ

(13.29). โครงการเฝ าระวังและ
ฝ ายเทศกิจ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตูเขียว) บูรณ
าการ
ความกาวหน าของงาน :95%

(13.31). โครงการเทศกิจ School
Zone Safety Zone
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายเทศกิจ

(13.32). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :85%
(13.33). โครงการพัฒนาศูนยพัฒนา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เด็กออนกอนวัยเรียนกรุงเทพมหา สวัสดิการ
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.34). โครงการสนับสนุนเจา
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี สวัสดิการ
ผุสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :90%
(13.35). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%
(13.36). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(13.38). โครงการแขงขันกีฬาตาน
ภัยยาเสพติดเขตคลองเตย
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(13.37). โครงการครอบครัวรักการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
อาน
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :70%

(13.39). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :70%
(13.40). โครงการชุมชนเขมแข็งใน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การปองกันและแกไขปัญหายาเสพ สวัสดิการ
ติด
ความกาวหน าของงาน :10%

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

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 16 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ผลการดําเนินโครงการตรวจ (14.1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรม ฝ ายปกครอง
สอบเอกสารลวงหน ากอนมาสํานักทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
– ตัง้ แตเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ของหนวยงาน
มียอดผูเขาใชบริการ เป็ นจํานวน 653 ราย ความกา วหน าของงาน :95%
– ผลความพึงพอใจในการใหบริการ Line
ทะเบียนคลองเตย อยูในระดับดีมาก คิด
เป็ นรอยละ 77.78 ระดับดีคิดเป็ นรอยละ
19.44 และระดับปานกลางคิดเป็ นรอยละ
2.78 – ผลการดําเนินงานคิดเป็ นรอยละ
100
(ไตรมาส 3) การพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ เป าหมาย ดําเนินการทงั ้
สิน
้  5 ขัน
้ ตอน ขน
ั ้ ตอนที่ 1 - แตงตงั ้ คณะ
ทํางานกํากับดูแลขอมูลระดับหนวยงาน จัดทําแผนพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงาน
- จัดทําบัญชีรายการขอมูล - เสนอการ
พัฒนาฐานขอมูลใหมอีก 1 ชุดขอมูล จาก
เดิม 22 เป็ น 23 ชุดขอมูล ในสวนของ
สํานักงานเขตเสนอ ขอมูลคุณภาพของผู
สูงอายุในชุมชนพ้ น
ื ที่เขตปกครอง ขัน
้ ตอน
ที่ 2 - จัดทําคําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล 23
ชุดขอมูล - จัดทําพจนานุกรมขอมูล 23
ชุดขอมูล การดําเนินงาน 2 ขัน
้ ตอนดัง
กลาว ไดจัดสงใหสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล ตามหนังสือเลขที่ กท
7201/1496 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
และอัพโหลดไฟลลงในระบบที่เกี่ยวของ
เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการคิดเป็ น
รอยละ 40 ขัน
้ ตอนที่ 3 - ปรับปรุงขอมูล
ใหเป็ นปัจจุบันอยางนอยเดือนละ 1 ครัง้ 
ในระบบ one.bangkok.go.th ขัน
้ ตอนที่ 4
- นํ าขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
โดยมีหลักฐานเป็ นที่ประจัก และดําเนิน
การสงขอมูลใหสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล ตามหนังสือ สํานักงานเขต
คลองเตย ที่ กท 7201/2688 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564

(15.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด ฝ ายปกครอง
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :95%

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

าน

14

(ไตรมาส 3) 1. สํานักงานเขตคลองเตย
(16.1). กิจกรรมการเบิกจายเงินงบ ฝ ายการคลัง
สามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทํางบ ประมาณในภาพรวม
การเงิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความกาวหน าของงาน :65%
ถูกตองและสงภายในกําหนดเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครโดยผานหนวยงานตรวจ
สอบภายในและสําเนาสงสํานักการคลังและ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเรียบรอย
แลว 2. สํานักงานเขตคลองเตยเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21 มิถุนายน
2564 เป็ นเงิน 53,849,968.41 บาท คิด
เป็ นรอยละ 32.38
-

ห

มิติท่ี

พ

ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

กร
ุงเ

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

ท

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

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