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

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
1.00
(Output) (ฐานขอมูล
)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการพัฒนาฐานระบบขอมูล
สารสนเทศผูประกอบการที่เป นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียของกรุงเทพมหานคร

(ฐานขอมูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกเขตประเวศ

(2.1). สํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ระบบสารสนเทศผูประกอบการที่
ขาภิบาล
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย ในพ้ น
ื ที่เขต
ประเวศ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจดาน
สุขลักษณะดานการภาพ ตรวจวิเคราะหหา
สารปนเปื้ อนของจุลินทรียและสารเคมีใน
อาหารของสถานประกอบ จํานวน 20 แหง

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - สํารวจและทําลายแหลง
(4.1). โครงการปองกันและควบคุม ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
เพาะพันธลูกนํ้ ายุงลาย เผยแพร
โรคไขเลือดออกเขตประเวศ
ขาภิบาล
ประชาสัมพันธในชุมชน ปรับปรุงสภาพ
ความกาวหน าของงาน :100%
แวดลอมในชุมชนและควบคุมโรคภายใน
24 ชัว
่ โมง หลังไดรับแจงจากใบรายงานผู
ป วย จํานวน 15 ชุมชน

กร
ุงเ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการสํารวจและจัด
ทําขอมูลสถานประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสีย 2.ประชาสัมพันธเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับการดูแลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
และการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย
ของกรุงเทพมหานครใหแกสถานประกอบ
การในพ้ น
ื ที่ 3.ปรับปรุงขอมูลแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียใหเป็ นปัจจุบันและเพิ่มเติมขอมูลให
ครบถวนสมบูรณลงในฐานขอมูล

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ม

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการตรวจดาน
(1.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
สุขลักษณะดานการภาพ ตรวจวิเคราะหหา ภัย
สารปนเปื้ อนของจุลินทรียและสารเคมีใน ความกาวหน าของงาน :90%
อาหารของสถานประกอบ จํานวน 30 แหง

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พ

4

รอยละความสําเร็จของสถานประกอบการ
อาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มี
การบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ท

3

ผลการดําเนิ นงาน

คร

2

กลยุทธ

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝ าระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ

1.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
65.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - จัดประชุมอาสาสมัคร
(5.1). อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยยาเสพติด ใน เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เพื่อติดตามผล ความกาวหน าของงาน :90%
การดําเนินการรวมไปถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน และหารือแนวทาง
การจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด ใน
ปี งบประมาณ 2564 - วันที่ 25 มิถุนายน
2564 ทางหนวยงานไดจัดกิจกรรม
รณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตาน
ยาเสพติดโลก ประจําปี  2564 ณ
สํานักงานเขต โดยมีภาคีเครือขายตอตาน
ยาเสพติดเขารวมกิจกรรมโดยพรอม
เพรียงกัน โดยมีการปฏิญาณตนประกาศ
เจตนารมณตอตานยาเสพติด มอบส่ อ
ื
ประชาสัมพันธ อุปกรณการกีฬา ใหกับ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยยา
เสพติด เครือขายกองทุนแมของแผนดิน
และชมรม to be number 1 ในพ้ น
ื ที่ เพื่อ
นํ าไปใชในการประชาสัมพันธภายในศูนย
เฝ าระวังภัยและยาเสพติดภายในชุมชน
รวมไปถึงการรณรงคประชาสัมพันธเรื่อง
ความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องของยา
เสพติด โดยการแจกแผนพับใหกับ
ประชาชนที่มารับบริการและพ้ น
ื ที่ใกลเคียง

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

8

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและฟ้ ื นฟู
คลอง ตามแผนพัฒนาฟ้ ื นฟูคลอง
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ และ
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง

1.0.

0.0.

100.00
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตามแผน

ม

ผลผลิต
(Output)

รอยละความสําเร็จในการซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขความเดือด
รอนของประชาชน

0.0.

ผลผลิต
(Output)

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการทําความสะอาด
(7.1). โครงการพัฒนาและฟ้ ื นฟู
คลอเก็บผักตบชวาและวัชพืช งทัง้  3 คลอ คลอง สํานักงานเขตประเวศ
ง
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) ติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ ผลการ
ดําเนินการ จํานวน ๑๕ ซอย และอยู
ระหวางการไฟฟ าประมาณราคาติดตงั ้ 
จํานวน 2 ซอย และอยูระหวางการสํารวจ
จํานวน ๔ ซอย อยูระหวางขอจัดสรรเงิน
จํานวน 2 รายการ (ขณะนี้ดําเนินการติด
ตัง้ ไดทงั ้ หมด จํานวน 104 ดวง ) เป็ นไป
ตามเป าหมาย ๒.รายการซอมแซมไฟฟ า
ระหวางรอการไฟฟ ารายการ ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ จํานวน 250ดวง

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามสัญญาจาง

(8.1). โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
สวางสาธารณะตามโครงการ
(มหานครแหงความปลอดภัย)
ความกาวหน าของงาน :100%

(9.1). โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ฝ ายโยธา
ซอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%
(9.2). โครงการซอมแซมบํารุงรักษา ฝ ายโยธา
ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอน (2,000,000 บาท)
ความกาวหน าของงาน :90%

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(6.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :90%

พ

7

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.0.

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

กร
ุงเ

6

ห

าน

คร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
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10

11

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) รับชําระเงินแลวจํานวน......
ราย เป็ นเงิน......... บาท
(ไตรมาส 3) 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช
โดยนําของเหลือใช เชน เครื่องใชไฟฟา
เสื้อผา โตะ เกาอี้ มาซอมแซมเพื่อใช
ประโยชนใหม 2.ขยะเศษอาหารเปลือกผล
ไม เศษผัก หมักทําป ุยใชในพ้ น
ื ที่เขต และ
นํ้ าหมักชีวภาพแจกจายประชาชน 3.จัด
เก็บและประชาสัมพันธสถานประกอบการ
รวมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อรวมโครงการ
“วน” 4.จัดเก็บ ประชาสัมพันธสถาน
ประกอบการ รานอาหาร ใหความรวมมือ
คัดแยกฝาขวดน้ํ าดื่มที่มีสวนประกอบของ
อะลูมิเนียม เพื่อคัดแยกและรวบรวมให
มูลนิธิเพื่อจัดทําขาเทียม 5.ประชาสัมพันธ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอก
ชน คัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื ยูเฮชทีเพื่อรวม
รวมทําหลังคาเขียว 6.ขอความรวมมือคน
งานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อ
รวบรวมในกิจกรรมผาป ารีไซเคิล 7.ขอ
ความรวมมือสถานประกอบการเพื่อคัด
แยกถุงพลาสติกที่ใชแลว นํ ามาลาง
ทําความสะอาดเพื่อใชในกิจกรรมของ
สํานักงานเขต เชน เก็บขยะ ใสของ 8.รวม
กับฝายสิ่งแวดลอมฯ เพื่อขอความรวมมือ
รานขายอาหาร นํ าเศษอาหาร เศษผัก ที่
เหลือใชกับเกษตรกรในพ้ น
ื ที่ นํ ามาเลีย
้ ง
สัตว เชน แพะ สุกร โค ปลา 9.ฝายรักษา
ความสะอาดฯ ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยก
ขยะตามหลัก 3 R แก ชุมชนเปรมฤทัย 2
0 เพื่อกระตุนใหกลุมเป าหมายคัดแยกขยะ
ใหถูกตอง และขยะรีไซเคิลสามารถ
จําหนายเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 10.
อาสาสมัครชักลากมูลฝอย จํานวน 14 ชุม
ชน คัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะทว
ั่
ไป เพื่อจําหนายเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน
รวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนตงั ้ แตเดือน
ตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 จํานว
น 31.67 ตัน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(10.1). โครงการจัดเก็บภาษีทีดิน
และสิ่งปลูกสราง ปี  พ.ศ.2564
ความกาวหน าของงาน :60%

(11.2). สงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

ม
พ

ฝ ายรายได

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(11.3). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%

(11.4). สงเสริมการลดและแยกมูล
ฝอย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

กร
ุงเ

ท

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). สงเสริมการคัดแยก และ
ฝ ายรักษาความสะอาด
รวบรวมมูลฝอยอันตราย และ
และสวนสาธารณ
มูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่แหลงกําเนิด
อยางมีประสิทธิภาพ
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการกออาชญา
กรรม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ได (12.1). โครงการสํารวจและประเมิน ฝ ายเทศกิจ
รับการลดเงื่อนไขความลอแหลมการกอ
พื้นทีเ่ สี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
อาชญากรรม รายละเอียดผลการดําเนิน
ความกาวหน าของงาน :95%
การ พื้นที่เสี่ยงภัยเป็ นพ้ น
ื ที่เสี่ยงและพ้ น
ื ที่
อันตรายมีความลอแหลมตอการเกิดเหตุ
อาชญากรรมกับประชาชน มีการสํารวจ
และจัดทําบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพพ้ น
ื ที่ใหเหมาะสมกับปัจจุบัน จํานวน
7 จุด และขอรายงานผลการดําเนินการ
แกไขพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ
1. รายงานตามแบบ 1 ผลการดําเนินการ
ปรับแกไขสภาพแวดลอมพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
เชน ทําความสะอาดตัดตนไม เดือน
เมษายน 2564 จํานวน 7 ครัง้  เดือน
พฤษภาคม จํานวน 7 ครัง้  เดือนมิถุนายน
จํานวน 7 ครัง้  2. รายงานตามแบบ 2 ผล
การดําเนินการปรับแกไขสภาพแวดลอม
พื้นที่เสี่ยงภัย ไฟฟ าสองสวาง เดือน
เมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 ไม
สามารถดําเนินการได ทัง้  7 จุด เนื่องจาก
มีไฟฟ าสองเสวางติดตงั ้ ไวเพียงพออยูแลว,
ติดตงั ้  CCTV ไวเพียงพอ, เป็ นพ้ น
ื ที่เอก
ชน 3. รายงานตามแบบ 3 ไดทําการติดตงั ้
ป ายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม
มีการติดตงั ้ ปายฯ เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2564 จํานวน 7 จุดตอเดือน 4.
รายงานตามแบบ 4 ตรวจการปรับแกไข
สภาพแวดลอมฯ เดือนเมษายน 2564
จํานวนครัง้ การตรวจอยางนอย 2 ครัง้ /วัน
/จุด (30 วัน) รวม 420 ครัง้  เดือน
พฤษภาคม 2564 จํานวนครัง้ การตรวจ
อยางนอย 2 ครัง้ /วัน/จุด (31 วัน) รวม
434 ครัง้  เดือนมิถุนายน 2564 จํานวน
ครัง้ การตรวจอยางนอย 2 ครัง้ /วัน/จุด (30
วัน) รวม 420 ครัง้  5. รายงานตามแบบ 5
การตรวจประสิทธิภาพการทํางานของ
กลองวงจรปิด (CCTV) จํานวนครัง้ การ
ตรวจ ผลการดําเนินการ ประจําเดือน
เมษายน 2564 อยางนอย 1 ครัง้ /จุด/วัน
(30 วัน) รวม 210 ครัง้  มีการติดตงั ้ แลว 4
จุด ยังไมมีการติดตงั ้  3 จุด และติดตงั ้ อยู
เดิม/ใชงานไดปกติ 14 จุด ผลการดําเนิน
การ ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 อยาง
น อย 1 ครัง้ /จุด/วัน (31 วัน) รวม 217
ครัง้  มีการติดตงั ้ แลว 4 จุด ยังไมมีการติด
ตัง้  3 จุด และติดตงั ้ อยูเดิม/ใชงานไดปกติ
14 จุด ผลการดําเนินการ ประจําเดือน
มิถุนายน 2564 อยางนอย 1 ครัง้ /จุด/วัน
(30 วัน) รวม 210 ครัง้  มีการติดตงั ้ แลว 4
จุด ยังไมมีการติดตงั ้  3 จุด และติดตงั ้ อยู
เดิม/ใชงานไดปกติ 14 จุด 6. รายงานตาม
แบบ 6 สถิติการเกิดคดีอาชญากรรม
บริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงและพ้ น
ื ที่อันตรายของก
ทม.จํานวน 7 จุดแตอยางใด ประจําเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2564 ผลการดําเนิน
การไมพ
 บวา ม
 ค
ี ดีเ กิดข
 ้น
ึ ใ นพ้ น
ื ทีข
่ องสถานี
ตํารวจนครบาล 4 แหง (ประเวศ, บางนา,
อุดมสุขและพระโขนง)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจดทะเบียน
ภูมิปัญญาและไดทํางานถายทอดภูมิปัญญา
ประสบการณ ความรู ความสามารถสูสังคม

0.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
60.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

15

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ ในวันสําคัญตาง ๆ
หรือกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่ออนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

0.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(ไตรมาส 3) -จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
สรางความเขมแข็งใหกับผลิตภัณฑชุมชน
ในวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 และกิจกรรม
ปั ่ นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 4
เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพและลาน
กีฬาประเวศ - ประสานกลุมภูมิปัญญารวม
สาธิต แสดงผลงานและประชาสัมพันธใน
กิจกรรมสงเสริมการตลาดและกิจกรรมปั่น
วันเดียวเที่ยวประเวศ เชน การทําขนมอา
ซูรอ นํ้ าปั ่ นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชาชัก
ไอศกรีมนมแพะ ขาวตู ขนมครกโบราณ
การแสดงนาเสป ลิเกเลียบ ลําตัด
(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหง
ชาติและวันสงกรานต วันที่ 8 เมษายน 2
564

(ไตรมาส 3) -จัดกิจกรรมมอบโล
เกียรติคุณใหหนวยงานสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนเขตประเวศ จํานวน 5 แหง
และมอบประกาศนียบัตรใหเยาวชนดีเดน
จํานวน 30 คน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
-ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีเยาวชน
เขตประเวศ จํานวน 20 คน ในวันที่ 5-6
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทราบ
ายเซ็นทารา ชะอําบีช รีสอรท จ.เพชรบุรี เขาคายพัฒนาแกนนําเยาวชนสุขภาวะ พื้น
ที่ 6 เขตนํารองในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2
563 -รวมกิจกรรมสงเสริมและใหความรู
เรื่องเพศและการบูลลี่ในสังคมวันที่ 21
กุมภาพันธ 2564 ณ ชุมชนมิตรภาพซอย
6 เป าหมายคณะทํางานสภาเด็กและ
เยาวชนเขตประเวศ จํานวน 10 คนและ
เยาวชนในชุมชน จํานวน 30 คน รวม 40
คน

รอยละของผูผานการอบรมสามารถ
นํ าความรูไปปฏิบัติได

0.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) -จัดกิจกรรมใหความดาน
การเกษตรสําหรับเกษตรกรและประชาชน
ทัว
่ ไป "การปลูกผักสวนครัวในชุมชนเมือง
" จํานวน 9 ครัง้  วันที่ 3 ตุลาคม 2563 วัน
ที่ 27,28 มีนาคม 2564 วันที่
3,4,10,11,17,18 เมษายน 2564 - จัด
กิจกรรมใหคําแนะนํ าและใหความรูเกี่ยว
กับก
 ารออมเงิน การบริการเงินอ
 อมและหนี้
สิน จํานวน 6 ครัง้  วันที่ 3,4,10,11,17,18
เมษายน 2564 กลุมเป าหมาย 600 คน กําหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายไดวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่
15 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร-อาทิต
ย) จํานวน 10 วิชาๆ ละ 2 วัน

กร
ุงเ

16

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). โครงการสงเสริมและสืบสาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ภูมิปัญญาดานอาชีพเขตประเวศ
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

กลยุทธ

(13.2). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :80%
(14.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ห

มิติท่ี

5/11

(15.1). โครงการสภาสงเสริมกจิการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
สวัสดิการ
นคร
ความกาวหน าของงาน :97%

(15.2). โครงการครอบครัวรักการอา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
น
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%

(16.1). โครงการการดําเนินงานศูนย ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการ สวัสดิการ
เกษตร
ความกาวหน าของงาน :100%
(16.2). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%
(16.3). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

12.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

(ไตรมาส 3) 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอปพร.เขตประเวศ ประจําเดือน
เมษายน 2564 2. รายงานผลการปฏิบัติ
งานของอปพร.เขตประเวศ ประจําเดือน พ
ฤษภาคม 2564 3. รายงานผลการปฏิบัติ
งานของอปพร.เขตประเวศ ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
18

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(17.1). สนับสนุนการดําเนินงานของ ฝ ายปกครอง
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน
ความกาวหน าของงาน :90%

(18.1). โครงการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ตามแบบคํารอง ท.ร.9
ความกาวหน าของงาน :90%

ความสามารถในการระบายน้ํ าจากถนนสาย
หลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขังเนื่องจากฝนตก
และน้ํ าหลาก
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการทําความสะอาด
(19.1). แผนเก็บกําจัดผักตบชวา
ฝ ายโยธา
คลอง -ทําความสะอาดทอระบายน้ํ า จํานว เพื่อเปิ ดทางน้ํ าไหลในพ้ น
ื ที่เขต
น 40 ซอย จาก 45 ซอย
ประเวศ จํานวนคลองในความรับผิด
ชอบ 16 คลอง
ความกาวหน าของงาน :100%

กร
ุงเ

19

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการรออกเลขรหัส
ประจําบาน ผลการดําเนินงาน มีดังนี้ เดือนเมษายน 2564 มีประชาชนมาย่ น
ื
คํารองขอเลขที่บานและรหัสประจําบาน
จํานวน 38 คํารอง รวม 283 หลัง และมี
จุดที่ลงตําแหนงอาคารฯ จํานวน 283 จุด
คิดเป็ นรอยละ 100 ตามรายงานสํานักการ
วางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท
7302/3111 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 มีประชาชนมาย่ น
ื
คํารองขอเลขที่บาน จํานวน 31 คํารอง
รวม 195 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน จํานวน 195 จุด คิดเป็ นรอยละ
100 ตามรายงานสํานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/4013
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - เดือน
มิถุนายน 2564 มีประชาชนมาย่ น
ื คํารอง
ขอเลขที่บาน จํานวน 69 คํารอง รวม 342
หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น จํานวน 342 จุด คิดเป็ นรอยละ 100
และจะรายงานสํานักการวางผังและพัฒนา
เมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
สรุป ระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2
564 มีประชาชนมาย่ น
ื คํารองขอเลขที่บาน
จํานวน 138 คํารอง รวม 820 หลัง และ
จุดที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน จํานวน
820 จุด คิดเป็ นรอยละ 100

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(19.2). แผนทําความสะอาดทอระ
บายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100%
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กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

66.00
(จํานวน
ครัง้ )

(จํานวนครัง้ )

22

รอยละของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ประเวศ ที่ตอบสนองความตองการของ
เด็กที่ประสงคจะเขาศึกษาในระดับสูงข้ น
ึ
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความพึงพอใจของประชาชน ผูปก
ครอง เด็ก นักเรียน ครู ผูสัญจรที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของอาสาจราจรหรือเทศกิจจร
าจร

3.0.

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสอบโอเน็ต ระดับ
ชัน ป.6 และ ม.3 เรียบรอยแลว และอยู
ระหวางการเบิกจายการสอนเสริม O-NET
ของแตละโรงเรียน

(21.1). เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ฝ ายการศึกษา
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) 3. จํานวนครัง้ ในการออก
(22.1). โครงการเทศกิจอาสาพานอง ฝ ายเทศกิจ
ปฏิบัติหน าที่เทศกิจ เป าหมาย เฉลี่ย 2
ขามถนนและอาสาจราจร
ครัง้ /วัน/จุด (วันทําการ) ไดดําเนินการจัด ความกา วหน าของงาน :95%
เจาหน าที่ดําเนินการตามโครงการไดรับ
มอบหมายตามคําสัง่ ฝายเทศกิจ ที่
18/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดย
การจัดเจาหน าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจ
จราจรที่ผานการฝึกอบรมและไดปฏิบัติงาน
ในพ้ น
ื ที่ จํานวน 11 จุด เพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการจราจรและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับ
นักเรียนผูปกครองและประชาชนที่ใชเสน
ทางสัญจรไปมาบริเวณหน าสถานศึกษา
และสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในชวง
เวลาเรงดวนเชา-เย็น ในพ้ น
ื ที่เขต สรุปผล
การปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนปิดเท
อม (สถานการณ COVID-19) 2.ผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม 2564
โรงเรียนปิดเทอม (สถานการณ
COVID-19) 3.ผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนมิถุนายน 2564 โรงเรียนปิด
เทอม (สถานการณ COVID-19)

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

าน

21

(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรมวันทงิ้ ของ
(20.1). กิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือใช
เหลือใช ประจําเดือนเมษายน -มิถุนายน 2 ความกาวหน าของงาน :100%
564 จํานวน 11 ครัง้  รายละเอียดดังนี้ 1.
วันอาทิตย 4 เมษายน 2564 หมูบานเดอะ
เมทโท (ฝั ่ งบานเดี่ยว) 2.วันอาทิตย 11
เมษายน 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย 3.
วันอาทิตย 18 เมษายน 2564 มูบานเดอะ
เมทโท (ฝั ่ งบานทาวนโฮม) 4.วันเสาร 24
มีนาคม 2564 หมูบานภัทรา 5.วันศุกร 7
พฤษภาคม 2564 แฟลตขาราชการและ
ลูกจางประเวศ 6.วันพุธ 19 พฤษภาคม 2
564 โรงเรียนวัดตะกลํ่า 7.วันเสาร 5
มิถุนายน 2564 ชุมชนออนนุช 14 ไร 8.
วันอาทิตยที่ 6 มิถุนายน โครงการหมูบาน
เศรษฐสิริ 9.วันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2
564 ริมคลองประเวศบุรีรมย 10.วัน
อาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2564 หมูบาน
กลางเมือง – พัฒนาการ 11.วันอาทิตยที่ 2
7 มิถุนายน 2564 หมูบานโกลเดนวิลเลจ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ห

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมทงิ้ ของเหลือ
ใชในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ

ผลการดําเนิ นงาน

ม

20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
23

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

6.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

รอยละของจุดเสี่ยงที่ไดรับบริการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ไดดําเนินการจัดเจาหน าที่
(23.1). โครงการกลับบานปลอดภัย ฝ ายเทศกิจ
ดําเนินการตามโครงการกลับบานปลอดภัย ไปกับเ ทศกิจ
ไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.
ความกา วหน าของงาน :95%
กําหนดการออกตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ
อาชญากรรม เป าหมาย 2 ครัง้ /วัน/จุด ผล
การดําเนินการโดยเขาตรวจวันละ 2 ครัง้
/วัน/จุด นทําการ) ผลการดําเนินการ 2.
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
กลองวงจรปิด (CCTV) ติดตงั ้ แลว โดย
ทําการตรวจวันละ 1 ครัง้ /วัน/จุด 3.ติด
ป ายประชาสัมพันธกับอาชญากรรม จํานว
น 7 จุด ใหประชาชนระมัดระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน 4. รวมมือกับฝายรักษาความสะอาด
ฯในการการดูแลตัดตนไม การพัฒนาและ
ทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ โดย อยางนอย 2
ครัง้ /วัน/จุด 5.ประสานงานกับฝายโยธา
การติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวาง โดยฝายโยธา
ครบถวนทุกจุด อยางนอย 2 ครัง้ /วัน/จุด
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน 2
564 มีประชาชนใชบริการ จํานวน 2 ราย
เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 มีประชาชน
ใชบริการ จํานวน 2 ราย เหตุการณทว
ั ่ ไป
ปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
มิถุนายน 2564 มีประชาชนใชบริการ
จํานวน ราย เหตุการณทว
ั ่ ไปปกติ

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ ที่มีสิทธิลง
ทะเบียนขอรับเบีย
้ ยังชีพไดรับการจัดสรร
เบีย
้ ยังชีพ

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

26

(ไตรมาส 3) จํานวนผูสูงอายุ 23,867 ราย
และผูพิการ 2,502 ราย ที่ลงทะเบียน
ขอรับเบีย
้ ยังชีพในเดือนมิถุนายน 2564
รวม 26,369 ราย ไดรับเบีย
้ ชีพทงั ้  26,369
ราย

กร
ุงเ

25

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) - ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพ้ น
ื ที่
ประชาสัมพันธการใชบริการ ประชาสัมพันธและงดใชสนามชว
ั ่ คราวใน
ชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

พ

24

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

รอยละของชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนและ
จัดกิจกรรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

0.0.

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน ตัง้ แตเดือนเมษายน มิถุนายน 2564 จํานวน 33 ชุมชน
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(24.1). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
สวัสดิการ
กีฬา
ความกาวหน าของงาน :95%
(24.2). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เสริมการออกกําลังกาย (แอโรบิค) สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :85%
(25.1). โครงการคาใชจายในการ
สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :90%

(25.2). คาใชในการจางอาสาสมัคร
เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังค
ม
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(26.1). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :95%
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
29

ผลงานลาสุด

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1. การเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(27.1). บํารุงรักษา ปรับปรุง และ
ดําเนินการจัดซ้ อ
ื ตนไมและวัสดุในการปลูก เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ตามโครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่ม ความกา วหน าของงาน :100%
พื้นที่สีเขียวเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ดําเนินการเตรียมพ้ น
ื ที่เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวตามแผนการดําเนิน
โครงการ 2. รายงานการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
เพื่อสภาพแวดลอมของเมืองที่ดีตอพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ประจําไตรมาสที่ 2
(เดือนเมษายน 2564 – เดือนมิถุนายน 2
564) ปี งบประมาณ 2564 จํานวน 3 แหง
ดังนี้ 2.1 ที่วางทายซอยเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 ซอย 7 แยก 2 ฝั ่ งซาย ขนาดพ้ น
ื ที่ 1
ไร 1 งาน 50 ตารางวา รหัสพ้ น
ื ที่ 18641
2.2 ที่วางทายซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ซอย 7 แยก 2 ฝั ่ งขวา ขนาดพ้ น
ื ที่ 1 ไร 1
งาน 50 ตารางวา รหัสพ้ น
ื ที่ 18642 2.3 ที่
วางซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก
4 ขนาดพ้ น
ื ที่ 1 ไร - งาน 50 ตารางวา
รหัสพ้ น
ื ที่ 18643

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

คร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย (ฝ ายการศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน)

3.0.

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวและจัดจําหนายสินคาชุมชน

0.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) อยูระหวางจัดเตรียมขอมูล

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(28.1). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :10%

(ไตรมาส 3) - จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ตลาดสรางความเขมแข็งใหกับผลิตภัณฑ
ชุมชน วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และ
กิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครัง้ ที่ 2
วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพ
และลานกีฬาประเวศ รวมทงั ้ มีการจัด
จําหนายสินคาของชุมชนภายในงาน สํารวจพ้ น
ื ที่เพื่อปรับภูมิทัศนริมคลอง
ประเวศบุรีรมยและวัดกระทุมเสือปลาเพื่อ
เป็ นแหลงทองเที่ยว พรอมทงั ้ ซอมแซม
ทาสี ทางข้ น
ึ -ลง ทาน้ํ า ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณทาน้ํ า พัฒนาทําความสะอาดบริเวณ
รอบวัด

(29.1). กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ฟื้ นฟู การทองเที่ยวและการจําหนาย สวัสดิการ
สินคาชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100%

30

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

าน

28

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

ม

27

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

1. รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสมวัย 2. รอยละของเด็กกอน
วัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ลาชาไดเขาสู
กระบวนการพัฒนา

0.0.

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการประเมินเด็ก ทัง้  9 (30.1). โครงการพัฒนาศูนยพัฒนา
ศูนย จํานวนเด็ก 508 คน เพื่อรายงาน
เด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตประเวศ และสํานักพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100%
สังคมทราบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(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)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

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

32

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ

7.0.

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสําเร็จถึงขน
ั ้ ตอนที่ (32.1). กิจกรรมการพัฒนาฐาน
4 การนํ าขอมูลไปใชประโยชนในการ
ขอมูลเขตประเวศ
ปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
ความกา วหน าของงาน :95%
ทางสํานักงานเขตประเวศไดดําเนินการ
ตามขน
ั ้ ตอนที่ 4 การนํ าขอมูลไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน โดยนําขอมูล
ตารางที่ 23 ขอมูลศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียน นํ าเขาโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของสํานักงานยุทธศาสตรและ
ประเมินผล และไดนําขอมูลไปเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงานสําหรับผูที่สนใจ
สามารถสืบคนขอมูลไดที่
http://www.bangkoko.go.th/prawet

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม ไตรมาสที่ 3 รอยละ 36.07

-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ ายปกครอง

ท

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 33 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(31.1). นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :95%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ม

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการจัดตงั ้ เครือขาย
ตาสับปะรดและจัดตงั ้ กลุมไลน (LINE)
เพื่อแจงขอมูลการลักลอบทงิ้ ขยะและ
ทําการแกไขไดอยางทันทวงที - มอบ
หมายใหเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจพ้ น
ื ที่
ตามที่ไดรับมอบหมายและดําเนินการ
ประสานงานกับประชาชนในพ้ น
ื ที่ในการ
สอดสองดูแลแกไขปัญหารวมกัน - สง
เสริมใหความรูกับประชาชนในการสราง
เครือขายปองกันการทงิ้ ขยะ โดยทําการ
ประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ตามที่กําหนด

พ

33

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

31

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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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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